Notas Curricular

Carlos Magno Castanheira

Carlos Magno é jornalista, tem 57 anos e preside à ERC desde 9 de Novembro de 2011.
Licenciou-se na Escola Superior de Jornalismo depois de ter começado por estudar Filologia
Germânica na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde frequentou também Línguas e
Literaturas Modernas.
Especializou-se em Filosofia da Comunicação e é professor desta área no Instituto Superior de
Comunicação Empresarial (ISCEM) em Lisboa, além de docente convidado na Faculdade de
Filosofia da Universidade Católica em Braga.
Foi também professor das cadeiras de jornalismo e Literatura, Jornalismo Contemporâneo e
Jornalismo Radiofónico na Escola Superior de Jornalismo do Porto. Deu aulas de Teorias da
Comunicação no ISAG do Porto e de Cultura Portuguesa no Instituto Superior Miguel Torga em
Coimbra.
Foi ainda responsável pelas cadeiras de Comunicação e Imagem no MBA do Instituto de Estudos
Superiores Financeiros e Fiscais (IESF) onde dirigiu um Programa Avançado de Management para
executivos de topo.
Começou a fazer jornalismo ainda na Rádio Universidade mas foi depois já como repórter na RDP
que se especializou em política. Era Director-Adjunto de Informação da Antena 1 quando Pinto
Balsemão o convidou para Editor do Expresso no Porto, cargo que exerceu durante dez anos.
Esteve nas primeiras emissões de televisão privada em Portugal com um programa de entrevistas
semanal na SIC e fundou a TSF no Porto onde foi Administrador e Director. Nesta rádio fez
análise política quase diária durante outra década e, além do programa intitulado
Freud&Maquiavel com o psicanalista Carlos Amaral Dias, integrou a equipa de entrevistadores
do Grande Júri com António Peres Metelo, Margarida Marante, Rui Gomes, Maria Flor Pedroso e
Carlos Andrade.
Esteve também na Direcção do Diário de Notícias com Mário Bettencourt Resendes e fundou o
canal de televisão por cabo que deu origem à atual RTPi.
Nos últimos anos fez comentário político irregular na RTP e dois programas semanais de rádio na
Antena 1. Um deles era a continuação da dupla da TSF com Carlos Amaral Dias e o outro um

debate semanal com Luís Delgado, Luís Osório e Ana Sá Lopes e moderado sucessivamente
pelos diretores de informação da rádio pública Luís Marinho e João Barreiros.
É membro do Conselho Geral da Universidade de Aveiro a título individual e cooptado pelos
restantes elementos daquele órgão de gestão académico. Pertence também ao Conselho
Consultivo do GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial – onde estão
representadas várias empresas portuguesas e diversas multinacionais. Publicou um livro
intitulado «O Poder visto do Porto» com prefácios de José Pacheco Pereira e Edson Athayde.

