
Trabalhar em parceria 

Manuel Pinto (*) 

Evocam-se neste mês de Outubro, no dia 19, os 50 anos 
do Telejornal, o programa mais antigo da televisão portu-
guesa. De facto, o Telejornal não é apenas o programa 
mais antigo, mas é igualmente um dos mais marcantes, 
enquanto fornecedor quotidiano de uma perspectiva do 
país e do mundo a boa parte da população. 

Reflectir sobre o papel do Telejornal é ter em conta pelo 
menos três dimensões, a saber: i) como vemos esse 
programa diário, no seu modo de se conceber e apresen-
tar; ii) que mundo é aquele que o Telejornal nos dá a ver; 
iii) como é que o Telejornal nos vê a nós espectadores e
à sociedade em que opera e que serve ou deve servir.

O CECS - Centro de Estudos de Comunicação e Socie-
dade da Universidade do Minho lançou, vai para dois 
anos, um programa de estudo e de evocação desta efe-
méride, com o fim de resgatar, se assim podemos dizer, 
uma memória que urge avivar e a que é necessário dar 
substância e densidade. Fê-lo tomando o Telejornal como 
motivo e pretexto para reflectir sobre o papel da informa-
ção televisiva na sociedade, num quadro de concorrência 
e numa época de rápidas transformações do panorama 
televisivo. Fê-lo lançando ao operador público o desafio 
de participar neste processo, dentro da sua esfera de 
acção própria. 

Um dos frutos desta colaboração é a conferência que o 
CECS e a RTP organizam, convocando várias perspecti-
vas: as da investigação que se tem feito em várias univer-
sidades portuguesas sobre o Telejornal; a dos pivots de 
várias épocas; a dos assessores políticos que, a partir 
dos gabinetes do Governo ou da Presidência da Repúbli-
ca procuram influenciar a agenda televisiva; e a dos res-
ponsáveis editoriais pela informação dos canais. A confe-
rência, de que neste número se dá destaque, será palco 
para a apresentação de um novo número da revista 
Comunicação e Sociedade, que publica trabalhos nacio-
nais e estrangeiros sobre esta temática. Finalmente, dá-
se aqui conta de um levantamento, que envolve, neste 
momento, várias instituições, que pretende recolher 
memórias e histórias sobre o Telejornal, a partir da expe-
riência vivida por cidadãos comuns. Em todas estas fren-
tes, a coordenação esteve a cargo da investigadora Felis-
bela Lopes. 

Este trabalho supõe o diálogo e interacção com outros 
parceiros, que nem sempre é fácil e que alguns, nos 
meios académicos, continuam por vezes a olhar de sos-
laio, mas que nos parece essencial para criar mediações 
de duplo sentido entre os centros de investigação e a 
sociedade. 

(*) Director do CECS 

CECS e RTP evocam 
os 50 anos do Telejornal 
O Centro de Estudos Comunicação e Sociedade da Univer-
sidade do Minho e a RTP promovem, no próximo dia 19 de 
Outubro, na Fundação das Comunicações, em Lisboa, uma 
conferência que visa assinalar os 50 anos do Telejornal. 
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IAMCR’2010: 
“call for papers” aberta 
Está aberta a “call for papers” para a conferência da 
IAMCR de 2010 que decorrerá em Braga entre os dias 18 e 
22 de Julho, na Universidade do Minho. O evento, será 
organizado pelo CECS e terá como tema "Comunicação e 
Cidadania - Repensar a crise e a mudança". 
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Iniciativa conjunta do CECS e da RTP 

50 anos do Telejornal assinalados em Lisboa 
Os 50 anos do Telejornal vão ser assinalados pelo CECS, no próximo dia 19 de Outubro, na Fundação das Comunicações, em 
Lisboa. 
Esta iniciativa, que decorrerá durante todo o dia, conta com a colaboração da RTP e terá quatro momentos distintos: O Telejornal 
e os estudos académicos: um domínio em construção; O Telejornal a partir do lugar dos pivots; O Telejornal e a política: campos 
em tensão; e O Telejornal: um género televisivo em mudança (ver programa completo na imagem). 
A fechar esta iniciativa (“A informação em análise”), Moisés de Lemos Martins, presidente do Instituto de Ciências Sociais e da 
SOCOM, vai apresentar o número 15 da revista “Comunicação e Sociedade”, editada pelo CECS e dedicada aos 50 anos do Tele-
jornal (ver destaque na página 8). 

Uma das iniciativas do CECS destinadas a assinalar os 
50 anos do Telejornal consiste na recolha de memórias 
e histórias que venham a permitir “resgatar” a história do 
serviço noticioso da televisão pública pelo lado do vivido 
e pela perspectiva de gente comum. Uma equipa de 
investigadores do CECS trabalhará todo o material reco-
lhido, analisando e sistematizando a informação e publi-
cando, em livro próprio, os melhores textos recebidos.  
 
Esta recolha teve presente a ideia de que o Telejornal e 
a sua história são feitos também “das recordações e dos 
episódios que muitos de nós guardamos, independente-
mente da idade ou do sítio em que habitamos”. 
 
Na recolha proposta aos alunos da Universidade do 
Minho e de outras universidades portuguesas, pretende-
se a descrição das várias vivências do Telejornal (Qual é 
a primeira memória que guardamos do Telejornal? 
Como o víamos quando lhe começámos a prestar aten-
ção? Em que situação ou local nos encontrávamos 
quando aconteceu aquela grande tragédia, aquele acon-
tecimento marcante? Que se passou connosco e com 
quem estava à nossa volta? Que histórias nos vêm à 
memória, quando recordamos o percurso deste progra-
ma? Como foi a nossa vida (e a dos nossos familiares 
ou amigos e vizinhos) marcada pelas boas e más notí-
cias deste programa de informação? De que forma o 
Telejornal pontuava e estruturava as rotinas quotidianas 
lá em casa? Que hábitos de escuta desenvolvemos? 
Que ‘ódios de estimação’ alimentámos?). 
 
É livre a adesão a esta iniciativa, pelo que, em qualquer 
área, em qualquer nível de ensino, em qualquer associa-
ção se pode lançar o projecto de reunir histórias e 
memórias sobre o Telejornal. 
 

A RTP poderá vir a lançar também um espaço em ante-
na para divulgar esta iniciativa e recolher os relatos que 
se pretendam enviar. 
 
Para quem pretenda enviar a sua colaboração pode fazê
-lo para o CECS, através de correio electrónico: 
cecs@ics.uminho.pt 

O Telejornal através 
das nossas memórias 

mailto:cecs@ics.uminho.pt�
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O novo curso de doutoramento em 
Ciências da Comunicação da Univer-
sidade do Minho abriu no passado 
dia 9 de Outubro, com uma confe-
rência intitulada “As Ciências da 
Comunicação em Portugal e os 
desafios da contemporaneidade”, 
proferida pelo Prof. Doutor Moisés 
de Lemos Martins, presidente do 
ICS, da Associação Portuguesa de 
Ciências da Comunicação e director 
do curso. 
Trata-se do primeiro curso de douto-
ramento em Ciências da Comunica-
ção da UM,  adaptado a Bolonha (3º 
ciclo), e conta com um estreito envol-
vimento do CECS. 
Tem a duração de três anos, sendo 
o primeiro ocupado com aulas e os 
dois restantes dedicados à elabora-
ção da dissertação. 
 
Mais informação sobre o novo curso:  
http://www.comunicacao.uminho.pt/
Default.aspx?
tabid=7&pageid=103&lang=pt-PT 

Ciências da Comunicação: 
curso de doutoramento já abriu 

O Conselho Académico da Universidade do Minho (UM) apro-
vou, recentemente, a criação de um curso de doutoramento 
em Estudos Culturais. Deverá ser implementado pela UM (o 
Instituto de Ciências Sociais será o pivot do curso) em conjun-
to com as universidades de Aveiro e do Porto. 

Novo curso de 3º ciclo 
em Estudos Culturais 
em marcha 

Até 16 de Dezembro 
Aberto concurso FCT 
de projectos de Investigação 
Científica e Desenvolvimento 
Tecnológico 

A Fundação para a Ciência e Tencologioa (FCT) tem a 
decorrer, até ao próximo dia 16 de Dezembro, o "Concurso 
de Projectos de Investigação Científica e Desenvolvimento 
Tecnológico em todos os Domínios Científicos — 2009". A 
duração máxima dos projectos a apoiar é de três anos.  
Não são admissíveis candidaturas que tenham sido subme-
tidas em concursos anteriores e relativamente às quais 
ainda esteja a decorrer o processo de decisão.  
 
O Regulamento que pode ser descarregado neste endere-
ço: http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/projectos/concursos/2009/ 
 
A submissão electrónica de candidaturas pode ser feita 
clicando no link: https://concursos.fct.mctes.pt/projectos/  
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Conferência internacional cruzou 
a realidade e o mundo virtual na UM  
O metaverso foi o tema de uma conferência sobre o 
Second Life evento científico que decorreu em Braga nos 
dias 24 e 25 de Setembro, na Universidade do Minho, 
in tegrada no  SLACTIONS 2009 (h t tp : / /
www.slactions.org/). A iniciativa foi co-organizada pelo 
CECS (investigador Nelson Zagalo), GECAD-UTAD, e 
TACC-Universidade do Texas-Austin. 
A conferência decorreu no Second Life com participação 
remota de oradores e assistentes, apoiada por oito audi-
tórios reais espalhados pelo mundo ("local chapters"): 
Universidade da Califórnia-Berkeley, Universidade do 
Texas-Austin, UNISINOS-Rio Grande do Sul, PUC-São 
Paulo, UTAD+Universidade do Minho (Braga), Manches-
ter Business School, MOFET Institute de Tel-Aviv, e Uni-
versidade Politécnica de Hong Kong. 
Em 2010 o evento será organizado pela Manchester 
Business School (Manchester University). 
 
Mais informação: 
http://slactions2009.blogspot.com 
http://mundolinden.blogspot.com/2009/09/foi-um-sucesso
-slactions-2009-na-puc-sp.html 

CECS acolhe investigador polaco ligado à Rádio 
Depois de ter vencido o concurso aberto pelo 
CECS no quadro do programa “Ciência 2008”, 
Stanislaw Jedrzejewski, investigador polaco já está 
a desenvolver o seu trabalho na Universidade do 
Minho. 
Este investigador, com uma vasta experiência 
profissional relacionada com a Rádio, nomeada-
mente ao nível da programação, é membro da 
European Broadcasting Union (EBU) e integra o 
ECREA, uma rede europeia de investigadores, de 
que é vice-presidente do grupo de investigação 
para a área de Rádio (ver  CV). 
O objecto de estudo de Stanislaw Jedrzejewski 
assenta na forma como a Internet está a mudar a 
Rádio e como estas mudanças são recebidas 
pelos ouvintes ou utilizadores de Internet.  
Pretende investigar o funcionamento do sistema 
mediático português, descobrir os caminhos do 
ensino do jornalismo como profissão e criar novos 
conhecimentos sobre os media, mais especifica-
mente, os novas media. Acima de tudo, como é 
que a Rádio - um media antigo e tradicional -, usa 
a nova tecnologia e como é, e como deve ser regu-
lamentada, num novo ambiente digital. 
O investigador polaco, que vai estar durante cinco 
anos no CECS, espera obter “uma nova experiên-
cia, novos conhecimentos, novas competências”, 
bem como um bom trabalho “com uma equipa 
internacional e jovem”.  
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Vai decorrer em Braga, de 18 a 22 de Julho 

IAMCR’2010: 
“call for papers” aberta 
Está aberta a “call for papers” para a conferência da IAMCR de 
2010 que decorrerá em Braga entre os dias 18 e 22 de Julho, 
na Universidade do Minho. O evento, será organizado pelo 
CECS e terá como tema "Comunicação e Cidadania - Repensar 
a crise e a mudança". 
 
Como uma conferência mundial no campo da pesquisa de 
media e comunicação, o IAMCR aceita trabalhos de diferentes 
temas. 

Mais detalhes no site oficial IAMCR: 
http://www.iamcr.org 
 
A apresentação das propostas devem ser feitas online atra-
vés do site da conferência. 
Mais informações sobre a apresentação de resumos, inscri-
ção, tema e localização: 
http://www.iamcr2010portugal.com  

Curso Livre de Argumentação e Retórica 

Da verdade dos factos 
à lógica dos argumentos  

Em associação com o Departamento de Ciências da 
Comunicação da UM, o CECS promove a partir de 16 
de Novembro um Curso Livre de Argumentação e Retó-
rica. O objectivo é proporcionar o desenvolvimento de 
competências argumentativas nos mais diversos secto-
res da prática discursiva.  
Da publicidade à política, passando necessariamente 
pela retórica judicial, os módulos de formação comple-
mentar propostos por este programa de estudos preten-
dem sensibilizar para a importância do domínio das 
estratégias de argumentação em contextos de confli-
tualidade. 
 
O principal propósito é responder à exigência actual de 
competências discursivas aperfeiçoadas e aptas à 
reacção em campos cada vez mais competitivos. 
Fomentar o exercício da cidadania num contexto de 
apelo quase universal à participação activa é, por assim 
dizer, a finalidade deste curso. 
O plano de formação está organizado em 14 sessões 
semanais, de três horas (devendo funcionar à 2ª feira, 
das 18h00 às 21h00). 
 
As inscrições, que têm um custo de 300€, estão aber-
tas até ao dia 13 de Novembro e devem ser feitas junto 
do Departamento de Ciências da Comunicação 
(253.604214 ou sec-cicom@ics.uminho.pt).  

mailto:vitorsousa@ics.uminho.pt�
http://www.cecs.uminho.pt/�
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http://www.iamcr2010portugal.com�
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Actividades dos investigadores do CECS 

Congresso Internacional de Ciências da Comunicação 
na Universidade Católica 
Vários investigadores do CECS participaram, entre os dias 23 e 
25 de Setembro, no Congresso Internacional de Ciências da 
Comunicação promovido pela Universidade Católica (Braga) e 
que teve como tema “Comunicação, Cognição e Media”. (http://
www.cicom2009.org) 

Albertino Gonçalves - “A Construção do Impossível: O espaço 
nos anúncios publicitários”. 
Fábio Fonseca Ribeiro - "A cidadania no epicentro da cultura 
participativa nos media". 
Helena Pires – “O bilhete-postal como suporte publicitário alter-
nativo. Imagens e palavras que chegam mais perto do coração” e 
“Analisando a prevenção do VHI para heterossexuais: discursos, 
campanhas públicas e género” (apresentações orais, comunica-
ções conjuntas). 
Luís Miguel Loureiro - "Jornalismo e Novas Tecnologias - entre 
os mitos e a realidade" (em co-autoria com Felisbela Lopes). 
Luís Pereira, Manuel Pinto e Sara Pereira - “O Humor como 
estratégia de Literacia Mediática – proposta de abordagem dos 
media em contexto escolar”. 

Outras actividades 
Albertino Gonçalves - Gonçalves, Albertino, “Caminhos de 
inquietude. A organização do contrabando no concelho de Melga-
ço”, in O Miño, unha corrente de memoria. Actas das xornadas 
sobre a represión franquista no Baixo Miño (2006-2007), S. L.,  
Ediciones Alén Miño, 2008; Gonçalves, Albertino, “City Strategy 
for tackling unemployment and child poverty”, seguido de “Local 
initiatives against unemployment: monitoring and consequences. 
The Vale do Minho case in northern Portugal”, http://www.peer-
review-social-inclusion.eu/peer-reviews/2009/city-strategy-for-
tackling-unemployment-and-child-poverty; Gonçalves, Albertino, 
“População e trabalho transfronteiriço: o paradoxo do Vale do 
Minho”, Boletim Cultural de Melgaço, Câmara Municipal de Mel-
gaço, nº8, 2009, pp. 99-107. 
Anabela Carvalho - Foi ‘Visiting Scholar’ no Instituto de Estudos 
Ambientais da Vrije Universiteit Amsterdam, na Holanda, entre 
Fevereiro e Setembro de 2009, onde desenvolveu um projecto de 
investigação intitulado ‘Citizen Participation in the Politics of Cli-
mate Change’; foi oradora convidada no simpósio ‘Exploring the 
Communication of Research across Contexts and Theoretical 
Perspectives’ onde apresentou a comunicação ‘Communicating 
knowledge on climate change: mediations and social representa-
tions’, Universidade de Copenhaga, Dinamarca, no dia 9 de Outu-
bro. Carvalho, A. (2009) ‘Culturas ideológicas y discursos mediáti-
cos. Relectura de noticias sobre cambio climático’, InfoAmérica: 
IberoAmerican Communication Review 1: 25-47 (Tradução do 
artigo ‘Ideological cultures and media discourse on scientific 
knowledge: re-reading news on climate change’, publicado origi-
nalmente em Public Understanding of Science, 2007, 16 (2): 223-
243) 
Helena Sousa – Apresentou, a 7 de Outubro, uma comunicação 
intitulada ‘Media Governance in Portugal: From Global to Natio-

Lurdes Macedo – “Um olhar sobre a modernidade em crise”. 
Maria Zara Pinto-Coelho – Coordenação de mesas da secção 
“Teorias da Comunicação”;  “Do lugar do ecrã no processo 
comunicativo”; “Analisando a prevenção do VIH para heterosse-
xuais: discursos, campanhas públicas e género”, mesa multimé-
dia juntamente com Helena Pires, Emília  Fernandes, Pedro 
Ribeiro e Silvana Mota Ribeiro. 
Moisés de Lemos Martins - "Linguagem, Verdade e Conheci-
mento. As Ciências da Comunicação e o Contemporâ-
neo" (encerramento). 
Rosa Cabecinhas - “‘Remembering’ the world history: across-
cultural study among Portuguese-speaking countries”. 
Sara Pereira e Manuel Pinto – “A dimensão educativa da TV 
para crianças: conceitos e preconceitos”. 
Sara Pereira e Madalena Oliveira – “As crianças em risco na 
imprensa portuguesa – um estudo da cobertura jornalística em 
2008”. 
Teresa Ruão - Co-cordenadora da mesa temática de 
“Comunicação Organizacional”, “Quem manda na comunicação 
das organizações: as estruturas especializadas ou as elites bem 
colocadas?” e “Analisando as notícias sobre doença: um primeiro 
retrato” (com Sandra Marinho, Felisbela Lopes, Teresa Ruão e 
Zara Pinto-Coelho). 

nal' ('Media governance' em Portugal: Do Global para o Nacio-
nal), no I Coloquio Latino de Políticas de Cultura y Comunica-
ción: Agenda para un Marco Regulatorio Mundial, no âmbito do 
VII Congreso Internacional de la Unión Latina de Economía Polí-
tica  
nacional de la Unión Latina de Economía Política de la Informa-
ción, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC) http://
www.ulepicc.org/congreso2009/programa_cientifico.html 
Moisés de Lemos Martins - A 9 de Outubro, conferência de 
abertura do Curso de doutoramento de Ciências da Comunica-
ção da Universidade do Minho. Título da conferência: "As Ciên-
cias da Comunicação em Portugal e os Desafios da Contempora-
neidade"; a 10 de Outubro, intervenção na abertura da Exposi-
ção, que sob o tema "Interiores" o pintor Pintomeira inaugurou no 
Museu D. Diogo de Sousa, em Braga.Escreveu o texto do catálo-
go, que tem por título "A Erótica dos Objectos". Martins, Moisés 
(2009) "Para um 'politeísmo metodológico' nos Estudos Cultu-
rais", in Baptista, Maria (Ed.) Cultura: Metodologias e Investiga-
ção. Lisboa: Ver o Verso Edições, pp. 29-40.  
Rosa Cabecinhas - artigo colectivo em que participa como co-
autora (saiu este verão em revista da Sage): Liu, J.H., Paez, D., 
Slawuta, P., Cabecinhas, R., Techio, E., Kokdemir, D., Sen, R., 
Vincze, O., Muluk, H., Wang, F. & Zlobina, A.  (2009) 
“Representing World History in the 21st Century: The impact of 9-
11, the Iraq War, and the Nation-State on Dynamics of Collec-
tive Remembering”. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40, 
667-692. http://jcc.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/4/667?
etoc [Revista ISI; Impact Factor = 1.923]. 
Pedro Portela - "Portuguese Internet-Radio from 2006 to 2009: 
Technical promptness and openness to interaction", no dia 15 de 
Outubro (Conferência "Radio Content in the Digital Age" (http://
www.radiostudies.eu/index.htm), em Limassol, no Chipre. Trata-
se de uma conferência organizada pela secção de "Radio Stud-
ies" da ECREA (http://www.ecrea.eu/) 
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Felisbela Lopes integra equipa 
da nova Reitoria da UMinho 
Felisbela Lopes, docente e investigadora do CECS, integra a equipa de 
António Cunha que acaba de vencer as eleições para a Reitoria da 
Universidade do Minho (UM). 
O novo reitor, que era presidente da Escola de Engenharia, quer privi-
legiar a investigação como forma de internacionalizar a UM, entenden-
do que, dessa forma, será possível atenuar os problemas de financia-
mento da instituição, através de parcerias que podem gerar retornos 
financeiros.  
Para além de Felisbela Lopes, que deverá assumir o cargo de pró-
reitora, António Cunha será acompanhado pelo vice-presidente do 
Conselho Académico, Rui Vieira de Castro e por José Mendes, ex-vice 
do reitor demissionário Guimarães Rodrigues, apontados como vice-
reitores, cargo que deverão também ocupar as presidentes das esco-
las de Economia e de Ciências, Margarida Proença e Graciete Dias, 
respectivamente. 
Neste processo houve outro candidato, Artur Águas, vice-presidente do 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Por-
to. 

“Os novos territórios 
da publicidade” 
 

As IV Jornadas de Publicidade 2009 têm por tema 
“Os novos territórios da publicidade” e realizam-se 
no próximo dia 5 de Novembro, no Auditório B1 do 
Complexo Pedagógico nº2 (CPII), na Universidade 
do Minho (UM). 
O evento, de interesse simultaneamente científico e 
pedagógico, visa estreitar sinergias no âmbito da 
área académica da especialidade de Publicidade e 
Relações Públicas e  é da responsabilidade do 
Grupo de Trabalho de Publicidade e Comunicação 
da Associação Portuguesa de Ciências da Comuni-
cação – SOPCOM (de que fazem parte membros 
da Escola Superior de Comunicação Social, Univer-
sidade da Beira Interior, Universidade Fernando 
Pessoa e Universidade do Minho). 
É organizado pelo CECS e pelo Departamento de 
Ciências da Comunicação da UM e vai abordar 
temas como “Os pioneiros dos novos territórios” e 
“Novos Territórios, Novas Abordagens”. 
Paralelamente, a organização lançou o concurso 
“Marketing de Guerrilha”, destinado aos estudantes 
de Ciências da Comunicação. O tema é livre, privi-
legiando-se a criatividade e a adequação ao con-
texto. O público será constituído por professores, 
alunos, profissionais e especialistas em comunica-
ção. 
As propostas concorrentes podem ser enviadas até 
23 de Outubro para o seguinte endereço electróni-
co: gt.publicidade@gmail.com 

CECS acolhe quatro alunos bolseiros 
Quatro alunos foram seleccionados pelo CECS para desenvolverem 
trabalho, durante um ano, no âmbito do programa de Bolsas de Inte-
gração na Investigação (BII), tutelado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia. 
Os beneficiários das BII são os estudantes do 1º ciclo do ensino supe-
rior com bom desempenho escolar. Este tipo de bolsa tem por objecti-
vo criar condições de estímulo ao início da actividade científica e 
desenvolvimento de sentido crítico, criatividade e autonomia dos estu-
dantes através da sua integração em equipas de projectos de I&D. 
Cada bolseiro tem um doutorado como supervisor na instituição de 
acolhimento e foi integrado num projecto de investigação: Ana Patrícia 
Soares da Silveira, “Representações sociais sobre energia, transportes 
e ambiente” (Profª Anabela Carvalho); Dalila Sofia Freitas Fernandes, 
“Traços e Tendências do Imaginário nos media digitais: O trágico, o 
barroco e o grotesco no cinema, nos anúncios publicitários, nos vídeos 
musicais e nos videojogos” (Prof. Albertino Gonçalves); Talita de Aze-
vedo Déda, “Persuasion Methods used by the Interactive Adverti-
sing” (Prof. Nelson Zagalo); e Bruno Miguel Leite Tomé, “A doença em 
notícia” (Profª Felisbela Lopes). 

“Gestão de Eventos: 
crise ou oportunidade?” 
A Tempo Livre - empresa responsável pela gestão 
do Pavilhão Multiusos de Guimarães – promove, no 
próximo dia 17 de Novembro, o seminário “Gestão 
de Eventos: crise ou oportunidade?”. Esta iniciativa 
está a ser organizada em parceria pelo Centro de 
Estudos de Comunicação e Sociedade e pelo 
“European Event ROI Institute” e integra a partici-
pação de vários peritos nacionais e estrangeiros na 
área da gestão de eventos. 
As inscrições podem ser feitas no site da Tempo 
Livre: www.tempolivre.pt 

http://www.tempolivre.pt�
http://www.tempolivre.pt
http://www.tempolivre.pt
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