NOTA BIOGRÁFICA
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a “Nova Escrita” e o diário eletrónico “Rostos”, tendo colaborado como cronista de temas
políticos, sociais e ecológicos, com a rádio “Popular FM”.
Nuno Canta é casado e pai de dois filhos.

