
PERFIL           
Nasci na cidade dos poetas. Talvez a emblemática Praça Francisco
Rodrigues Lobo, por onde tantas vezes passei na adolescência, tenha tido
alguma interferência na minha paixão pelas letras. Aos 18 anos, troquei
Leiria pela Capital para estudar Ciências da Comunicação. 

Quando terminei o curso, passei por uma agência de comunicação antes
de entrar no jornalismo. Primeiro estive na TVI, onde ganhei o gosto pelo
jornalismo económico e, mais tarde, no Jornal de Negócios, a que dediquei
11 anos da minha vida profissional. 

Vivo há mais de uma década na cidade, mas é na aldeia que me sinto em
casa. 
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Para mim, o café não tem hora, ou melhor, todas as horas são boas para
beber um cafezinho. Cheio, forte e sem açúcar. Indispensável. 

Já não sou jornalista, mas há hábitos que nunca se perdem. Por isso, o meu
dia começa com a leitura das notícias (online) e a acompanhar o andamento
dos mercados financeiros. Gosto sempre de saber como vai o PSI-20, as
bolsas em Wall Street, o petróleo nos mercados internacionais.  

Adoro boa música. De vários géneros. No entanto, é sem ela que me
concentro. Trabalho sem auscultadores nos ouvidos, em puro silêncio. É
assim que as ideias nascem, crescem e fluem no momento de serem
partilhadas com a equipa. 

Esse silêncio e concentração desvanecem ao final do dia. À noite, o som das
notícias na televisão invade a casa mas, quando já não são uma novidade
para mim, servem apenas de som ambiente para as conversas com a família.
Esse é, sem dúvida, o momento alto do meu dia: saber como foi o deles. 

Sou uma bibliófila. Adoro ler, adoro o aspeto dos livros, o toque das folhas
cobertas de tinta. Mas nem sempre tenho tempo para os folhear como
gostaria. Nessas alturas, coloco-os à cabeceira, à minha espera. 

UM DIA NA VIDA DE...                    


