Curriculum Vitae
Tiago Filipe Nunes Martins
Informação Pessoal
Nome: Tiago Filipe Nunes Martins
Morada: Rua António José da Luz, Nº 5C
2635-650 Rio de Mouro, Portugal
Contacto telefónico: 960315438
Correio electrónico: tiagonmartins@live.com.pt
Nacionalidade: Portuguesa
Data de nascimento: 11/07/1991
Carta de condução: Carta de Automóveis Ligeiros e Quadriciclos (B/B1)
Portefólio virtual: brilhantementeinsano.blogspot.com

Experiência Profissional
Data: 14/10/2013 até à presente data
Nome, morada e endereço do empregador: AutoSport – Rua Calvet de
Magalhães, 242; 2770-022, Paço de Arcos – autosport.pt
Função: Jornalista stringer do semanário “AutoSport”
Tipo de actividades: Enviado responsável pela análise e crítica de automóveis
apresentados em eventos internacionais
Data: 23/08/2012 a 20/12/2012
Nome, morada e endereço do empregador: Volante – Quinta do
Paizinho, Rua B, Armazém N; 2790-194, Carnaxide – facebook.com/VolanteTV
Função: Apresentador do programa de televisão “Volante”, na SIC Notícias
Tipo de actividades: Apresentar semanalmente um determinado veículo ou
acontecimento automóvel
Data: 17/03/2010 a 17/03/2011
Nome e morada do empregador: Partido Comunista Português – Rua Soeiro
Pereira Gomes, Nº3; 1600-196, Lisboa - pcp.pt
Função: Locutor e entrevistador do espaço da Juventude Comunista - JCP na
Rede - na rádio oficial do PCP, a Comunic
Tipo de actividades: Gravação semanal da rubrica pertencente à Juventude
Comunista, entrevistas sucessivas com elementos do partido e da juventude e
apresentação de uma agenda cultural
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Experiência Profissional Extra-Curricular
Data: 16/02/2012 a 29/06/2012
Nome, morada e endereço do empregador: ESCSMagazine – Campus de
Benfica do IPL; 1549-014, Lisboa – escsmagazine.wordpress.com
Função: Editor da secção de Desporto
Tipo de actividades: Responsável por dinamizar e manter uma secção de
desporto preocupada em noticiar e cobrir os acontecimentos desportivos mais
relevantes
Data: 28/10/2010 a 28/06/2012
Nome, morada e endereço do empregador: ESCS FM – Campus de
Benfica do IPL; 1549-014, Lisboa – escsfm.com
Função: Locutor, comentador desportivo e voz-off
Tipo de actividades: Criação de programas radiofónicos e respectiva
locução, gestão e promoção. Cobertura em directo de inúmeros eventos para
uma considerável audiência
Programas:
 The Freakin’ Alternative! (4/11/2010 a 26/05/2012)
o Programa de autor, transmitido semanalmente, em que a música
alternativa portuguesa tem lugar de destaque. Contou com a
presença em estúdio de alguns dos maiores artistas do actual
panorama musical português
o Endereços electrónicos:
 facebook.com/thefreakinalternative
 tfa.podomatic.com/


Bola na Rede (28/10/2010 a 22/06/2012)
o Programa de debate desportivo semanal que contou com a
presença em estúdio de algumas das figuras mais importantes do
desporto nacional. Participação enquanto comentador
futebolístico
o Endereços electrónicos:
 bolanarede.pt
 facebook.com/bolanaredeescsfm

Data: 10/09/2009 a 05/11/2010
Nome e morada do empregador: Jornal 8ª Colina – Campus de Benfica do
IPL; 1549-014, Lisboa - oitavacolina.escs.ipl.pt
Função: Jornalista político
Tipo de actividades: Escrever grandes reportagens sobre a conjuntura
política portuguesa e entrevistar figuras de destaque
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Formação Académica e Profissional
Mestrado
Data de ingresso: 26/09/2013 até à presente data
Nome do estabelecimento de ensino: Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL)
Designação do curso frequentado: Mestrado em Ciência Política e
Relações Internacionais - Área de Especialização em Ciência Política

Licenciatura
Data de ingresso e conclusão: 21/09/2009 a 20/06/2012
Nome do estabelecimento de ensino: Escola Superior de Comunicação
Social (ESCS)
Designação da qualificação atribuída: Licenciatura em Jornalismo
Principais disciplinas: Ateliê de Jornalismo de Imprensa, Ateliê de Jornalismo
Radiofónico, Ateliê de Edição Áudio, Ateliê de Edição Vídeo, Inglês para
Jornalismo, Direito da Comunicação, Análise Económica
Classificação obtida: 14 valores

Ensino Secundário
Data de ingresso e conclusão: 2006 a 2009
Nome do estabelecimento de ensino: Escola Secundária Leal da Câmara
Designação do curso: Curso Científico-Humanístico do 3º Agrupamento –
Ciências Sociais e Humanas
Distinções: Atribuição de Certificado de Quadro de Mérito em 2006/2007
por desempenho escolar
Classificação obtida: 17 valores

Formação Profissional
Data e duração: 27/02/2012 a 09/03/2012 – 40 Horas
Nome da organização de formação: Centro Protocolar de Formação
Profissional para Jornalistas – CENJOR
Designação do curso: Texto de Não Ficção e Novos Mercados de Trabalho,
com José Vegar
 Neste curso são partilhadas as técnicas essenciais da investigação e
escrita de textos de jornalismo literário, biografia e memórias, viagem e
documentário. Ao mesmo tempo são transmitidos os passos necessários
para uma abordagem eficaz ao mercado de trabalho
Data e duração: 11/02/2012 – 5 Horas
Nome da organização de formação: GASNova, Grupo de Acção Social
Designação do curso: “Olhos que ouvem, Mãos que falam”, com Sara Paulus
 Workshop no qual se adquirem as principais bases da Língua Gestual
Portuguesa
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Data e duração: 10/09/2010 a 01/10/2010 – 10 Horas
Nome da organização de formação: Escrever Escrever, Lda.
Designação do curso: Jornalismo Avançado, com José Vegar
 Curso no qual se trabalha de forma desenvolvida os métodos de
investigação e as técnicas narrativas necessárias para a construção de um
texto de jornalismo literário
Data: 02/07/2010 e 03/07/2010
Nome da organização de formação: GeniusyMeios, Entretenimento e
Formação
Designação do curso: Workshop – Comunicação em Rádio, com António
Sala e Luís Loureiro
 Falou-se de locução, de notícias e de animação de programas. Porque a
rádio é um mundo, então explorou-se esse mesmo mundo em toda a sua
envolvência e complexidade
Data e duração: 27/02/2010 e 28/02/2010 – 16 Horas
Nome da organização de formação: Restart – Instituto de Criatividade,
Artes e Novas Tecnologias
Designação do curso: Workshop de Animação e Programação de Rádio na
Área de Audiovisuais e Produção dos Media, com Fernando Alvim
 Aprendeu-se a abordar o discurso em rádio descontraidamente, como
colocar a voz, como fazer um timing perfeito e como potenciar uma ideia
para fazer um programa de rádio
Data: 06/11/2009 e 07/11/2009
Nome da organização de formação: GeniusyMeios, Entretenimento e
Formação
Designação do curso: Workshop – Jornalismo na Rádio, com Graça Franco,
José Pedro Frazão e Francisco Sarsfield Cabral
 O programa apostou em momentos práticos onde houve tempo para
fazer notícias, ler noticiários, conhecer o novo jornalismo de rádio e
espreitar a “nova mochila” do repórter multimédia

Aptidões e Competências Pessoais
Capacidades linguísticas:
Primeira Língua
Português
Outras Línguas
Inglês *
Espanhol
Língua Gestual Portuguesa

Compreensão Escrita
Excelente
Elementar

Expressão Escrita
Excelente
Elementar
Nível básico

* Nível 3 da ALTE – Association of Language Testers in Europe
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Expressão Oral
Excelente
Elementar

Competências e compromissos sociais:
Criado no seio de uma família socialmente interessada e consciente,
cresci um cidadão informado e acordado para a realidade do meu país e
do meu mundo. Ainda no Ensino Secundário, em Dezembro de 2008,
tornei-me militante da Juventude Comunista Portuguesa, onde
permaneço até ao dia de hoje.
Ao chegar ao Ensino Superior quis, desde logo, melhorar as condições
da já excelente instituição onde estudava e assim aceitei, logo no meu
primeiro ano, representar os discentes do curso de Jornalismo no
Conselho Pedagógico. Haveria de ser novamente escolhido pela massa
discente, por mais duas vezes, mantendo-me membro até final da minha
licenciatura.
E já no último ano fui também eleito Presidente da Mesa da Assembleia
Geral de Alunos, com funções a começarem a 11 de Janeiro de 2012 e a
cessarem a 18 de Fevereiro de 2013
Habilidades desportivas e aptidões artísticas:
Durante três anos estudei música e aperfeiçoei a minha capacidade para
tocar guitarra, tendo atingido o III Grau de aprendizagem. Para além
disso, na área desportiva, fui sempre bastante activo tendo-me formado
na prática básica de futebol, karaté e voleibol. Relativamente a esta
última, acabei ainda por me tornar treinador da equipa feminina oficial
da minha escola superior
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