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I Encontro da Bluegosfera 
 
Data: 21 de Julho de 2012 
Local: Estádio do Dragão, Auditório José Maria Pedroto (Piso -3, entrada P1) 

 
 
Programa 
 
13:45 – 14:15: Receção dos participantes 
 
14:15 – 15:15: Painel 1: A relação entre o Clube, os sócios e os adeptos Portistas 
Moderador: Jorge Bertocchini (Porta 19) 
Apresentações: 
- Mário Faria (Reflexão Portista) 
- Fernanda Roxo (Bibó Porto, carago) 
- Pedro Silva (Mística Azul e Branca) 
 
15:15 – 15:30: Pausa 
 
15:30 – 16:30: Painel 2: A “bluegosfera” no contexto das novas formas de comunicação 
Moderador: Paulo Santos (Bibó Porto, carago) 
Apresentações: 
- Miguel Lima (Tomo II) 
- André Oliveira (Mística do Dragão) 
- Alexandre Figueira (Azul ao Sul) 
- José Teles e Manuel Almeida (Pobo do Norte) 
 
16:30 – 16:45: Pausa 
 
16:45 – 17:45: Painel 3: As modalidades de alta competição têm futuro no FC Porto? 
Moderador: José Correia (Reflexão Portista) 
Apresentações: 
- Sérgio Gomes (Bibó Porto, carago) 
- Fernando Delindro (Fórum do Portal dos Dragões) 
- Luis Marques (Bibó Porto, carago) 
 
17:45 – 18:00: Conclusões e Encerramento 
Diretor de Comunicação do FC Porto 
Elemento da organização do I Encontro da Bluegosfera 
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Notas sobre o evento 
 
 
Organização 
Este evento é organizado por três sócios do FC Porto ligados a três blogues portistas: 
‘Reflexão Portista’, ‘Porta 19’ e ‘Bibó Porto, carago’. 
 
Participação 
Este evento irá contar com a participação de adeptos portistas que escrevem regularmente 
em diversos espaços da bluegosfera (blogues, sites, fóruns), os quais foram convidados para 
efetuar apresentações integradas num dos três painéis do evento. 
 
Público-alvo 
Este evento é dirigido à generalidade dos adeptos e sócios do FC Porto mas, atendendo ao 
número de lugares ser limitado, sujeito a pré-inscrição pela Internet (através do endereço 
eletrónico encontro.bluegosfera@gmail.com). 
 
Painéis e debate 
Cada um dos painéis do evento tem uma duração prevista de uma hora e incluirá três ou 
quatro apresentações de, no máximo, 10 minutos cada. Concluídas as apresentações, o tempo 
que sobrar em cada painel será destinado a um debate, com moderação, envolvendo os 
elementos do painel, mas aberto a questões e comentários do público presente. 
 
 


