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PROGRAMA | PROGRAM 
 

7 outubro 6ª feira | sala multiusos 2 I&D FCSH/NOVA 
7th october friday | room 2 I&D FCSH/NOVA 

 
8h30 RECEPÇÃO	|	RECEPTION  
 
9h LOG	IN	ABERTURA	|	OPENING	 
 

9h30 - 11h PAINEL	 I Emergência e 
transformação de paradigmas sonoros e 
audiovisuais no ecossistema digital I 
Emergence and transformation of sound 
and audiovisual paradigms in the digital 
ecosystem  
 

Moderação | Moderation João Pedro da 
Costa (ICML – FLUP)  
 

António de Sousa Dias  (FBA/UL) 
Monthey’04 (2007‐2012) e Tonnetz 

(2009‐): Espaços sonoros imersivos ‐ uma 
experiência pessoal 
Rui Pereira Jorge (CESEM - FCSH/NOVA) 
Composição na era do digital: novas 
ferramentas, novos sons e novas músicas? 
Paula Gomes Ribeiro  (CESEM - 
FCSH/NOVA) Da realidade mista na 
reedição de modelos culturais - uma 
mudança de paradigma 
 
11h – 11h30 Coffee and clouds  
 

11h30 – 13h PAINEL I I  Revoluções e 
processos de ‘remediação’ na 
comunicação e nos formatos musicais | 
Revolutions and “remediation” processes 
in communication and musical formats  
 
 

 
Moderação | Moderation António de 
Sousa Dias (FBA – UL)  
 
João Pedro da Costa  (ICML – FLUP) Da 
MTV para o youtube: o caso do hip hop 
 
 

Fi l ipa Cruz  (CESEM – FCSH/NOVA) 
Videoclipe interativo como obra aberta: o 
caso de Rome 3 Dreams of Black 
Petra Rakic  (Univ. de Ljubljana) The 
youtube effect on music reception 
Bruno Marques  (IHA – FCSH/NOVA) Pop 

music, telediscos e youtube: não são 
estes os principais canais e agentes da 
‘pornificação’ da cultura de massas?  
 
13h – 14h30 Pausa para almoço | Lunch 
break  
 

14h30 – 17h00 PAINEL I I I  Caminhos do 
futuro: invenção, desempenho e recepção 
de realidades e imaginários sonoros e 
multimédia | Future ways: invention, 
performance and reception of multimedia 
realities and sound imaginary 
 
Moderação | Moderation Pedro Rebelo 
(SARC – QUB)  
 
A.  14h30-16h00  
Daniela Si lvestre  (FCSH/NOVA) The 

Forest in my House – a natureza na minha 
casa, uma paisagem sonora imaginária 
Tomás Henriques  (SUNY College at 
Buffalo NY/CESEM) RISE: exploring 



spatial audio for online music 
performance and composition 
José Grossinho  (Univ. de Edimburgo) | 
Luís Soldado  (CESEM – FCSH/NOVA) O 

Corvo ‐ Produção multimédia de uma 
ópera de câmara 
 

B.  16h00 – 17h00  
Isabel Pires  (CESEM-FCSH/NOVA) 
Analisar música hoje: novos paradigmas, 
novas tecnologias 
Luís Espírito Santo  (IST-UL) 8‐bit Music: 
Contextualização e demonstração em 
Tempo Real 
 
17h00 – 17h30 Coffee and clouds  
 
17h30 – 18h30 PAINEL IV  Tecnoculturas e 
produções de mundividência: do 

cyberpunk | Technocultures and 
productions of worldviews: of cyberpunk  
 
Moderação | Moderation Júlia Durand 
(CESEM – FCSH/NOVA)  
Hugo Paquete  (CESEM – FCSH/NOVA) 
Tecno‐utopia cyberpunk no projecto 
Peenemünde 
André Malhado  (CESEM – FCSH/NOVA) 
Hacking ao som de música techno – 
problemas e paralelismos sociais entre as 
práticas culturais da música techno e as 
do hacking no filme cyberpunk Hackers  
 
18h30 – 19h30 “404 Error: MUSICOLOGY NOT 

FOUND” Debate  
 

 
 

8 outubro sábado | auditório 1 torre B FCSH/NOVA 
8th October saturday | auditorium 1 tower B FCSH/NOVA 

 
9h – 11h PAINEL V  Sign In redes sociais, 
sociabilidades e mobilidade musical no 
quotidiano atual | Sign In social networks, 
sociability and musical mobility in current 
times  
 
Moderação | Moderation Joana Freitas 
(CESEM – FCSH/NOVA)  
 
Cristiana Vicente  (ISCTE/IUL) Redes 
sociais online e consumos culturais: 
facebook, um estudo de caso 
João Francisco Porfír io  (FCSH/NOVA) 
Soundbook - os sons do facebook nas 
soundscapes do quotidiano 
Guil lermo de Llera  (FCSH/NOVA) The 
mobility of music. Analysis and 
considerations concerning music and 
mobility today 

Franziska Schroeder | Pedro Rebelo  
(SARC – QUB) Distributed listening ‐ 
using a mobile app for exploring listening 
in everyday life 
 
11h00 – 11h30 Coffee and clouds  
 
11h30 – 13h30 PAINEL VI  Indústrias 
musicais, modelos de distribuição e 
produção de identidades e branding em 
linha | Musical industries, distribution 
models and branding and identity 
production online  
Moderação | Moderation João Pedro 
Cachopo (CESEM – FCSH/NOVA)  
 
Júlia Durand  (CESEM – FCSH/NOVA) 
Minimal produtivo: a categoria 
‘empresarial’ nos sites de stock music 



Vasco Completo  (CESEM – FCSH/NOVA) 
Entre o streaming e as indústrias musicais 
- o caso da Valentim de Carvalho 
Marcelo Franca  (CESEM – FCSH/NOVA) O 
desenvolvimento de movimentos 
cyberunderground no heavy metal 
português – construção de comunidades 
e identidades no ciberespaço  
Teresa Genti l (FCSH/NOVA) Cantautoras 
portuguesas no cibermundo 
 

13h30 – 15h00 Pausa para almoço | Lunch 
break  
 
15h – 16h30 PAINEL VII  A música na 
produção de realidade e identidade em 
videojogos | Music in the production of 
reality and identity in videogames  
 
Moderação | Moderation André Malhado 
e Marcelo Franca (CESEM – FCSH/NOVA)  
 
Pedro Macedo Camacho Título a definir  

João Silva | Rodrigo Lourenço  (CESEM – 
FCSH/NOVA) So you think you can 
dance… and sing, and play an 
instrument? A performance e os 
videojogos musicais e de ritmo 
Joana Freitas  (CESEM – FCSH/NOVA) 
Audio modding for immersion in TES: co‐
criação, partilha e interacções na 
cibercomunidade na plataforma Nexus 
Mariana Lima  (CESEM – FCSH/NOVA) 
Simsdieval: A construção híbrida do 
período medieval num videojogo 
 
16h30 – 16h45 Medley de videojogos 
com o Coro Sine Nomine | Medley of 
videogame music by the choir Sine 
Nomine  
 
16h45 – 17h15 Coffee and clouds  
 
 
 
 
 
 

 
17h15 – 18h30 LOG OUT  
Mesa redonda de encerramento | Round 
table  
‘UNIVERSOS SONOROS, MUSICAIS E 
AUDIOVISUAIS NO CIBERESPAÇO - 
PERSPECTIVAS E DESAFIOS’ 
 
Moderação | Moderation  Mário Vieira de 
Carvalho (CESEM – FCSH/NOVA) 
 
Intervenientes: Bruno Marques (IHA - 
FCSH/NOVA)  
Joana Freitas (CysMus/CESEM – 
FCSH/NOVA)  
Jorge Martins Rosa (CECL - FCSH/NOVA)  
José Luís Ferreira (ESML-IDEA, CESEM – 
FCSH/NOVA)  
Mário Tavares (Nostálgica – museu dos 
videojogos)  
Nuno Fonseca (IFL - FCSH/NOVA)  
Paula Gomes Ribeiro (CysMus/CESEM – 
FCSH/NOVA)  
Ziemowit Socha (Universidade de 
Breslávia, Polónia)

  



 
Nota biográfica  
João Silva frequenta o curso de Ciências 
Musicais, na Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa. Integra, como colaborador, o Grupo 
de Estudos Avançados em Ciberculturas e 
Música (CysMus). Tem como interesse 
central a investigação na música para 
videojogos.

Rodrigo Lourenço frequentou a Academica 
Musical dos Amigos das Crianças (AMAC), 
onde completou o curso básico em 2009. 
Licenciou-se no curso da Ciências Musicais 
na Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade de Lisboa em 
2015, estando actualmente ingressado no 

Mestrado de Ciências Musicais na 
especialização de Musicologia Histórica. É 
colaborador do CESEM, dentro da linha de 
estudos do Grupo de Teoria Crítica e 
Comunicação, integrando o SociMus e 
internamente os núcleos de estudos 
CysMus e NEGEM. 

 
 
 
Joana Freitas (CESEM – FCSH/NOVA)  
Audio modding for immersion in TES: co-
criação, partilha e interacções na 
cibercomunidade na plataforma Nexus 
Circunscrevendo-me à plataforma Nexus, 
um site de partilha e descarregamento de 
mods para uma selecção de videojogos 
específicos, pretende-se observar nesta 
comunicação a produção de mods inseridos 
na categoria de som, áudio e música e a 
sua aplicação nos dois jogos com mais 
ficheiros na base de dados – The Elder 
Scrolls IV: Oblivion e The Elder Scrolls V: 
Skyrim – e como é que os modders utilizam 
o conceito de imersão não só para o 
desenvolvimento do mesmo como também 
para a sua apresentação e divulgação no 
site. Tendo seleccionado os mods mais 
descarregados e/ou com melhor avaliação 
por parte dos jogadores destes dois jogos 
nesta categoria, procuro entender como é 
que estes são apresentados e construídos 
pelos utilizadores na plataforma, recorrendo 
aos termos “imersão” e/ou “imersivo” 
quase como uma estratégia de marketing  
 

 
digital, promovendo a ideia de uma 
aproximação ao “mundo real” ou a um 
imaginário fantástico estereotipado como 
“viking” ou “celta”.  
 
Nota biográfica  
Joana Freitas completou o 8º grau de piano 
no Trinity Guildhall of London em 2012, e 
frequenta o Mestrado em Musicologia 
Histórica do departamento de Ciências 
Musicais na Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
É actualmente membro do Grupo de Teoria 
Crítica e Comunicação (GTCC), SociMus 
(Grupo de Estudos Avançados em 
Sociologia da Música), Núcleo de Estudos 
em Género e Música (NEGEM) e do 
CysMus (Grupo de Estudos Avançados em 
Música e Cibercultura), estando todos estes 
integrados no Centro de Estudos em 
Sociologia e Estética Musical (CESEM). As 
suas principais áreas de interesse são a 
ludomusicologia e o estudo da música em 
videojogos, a música e sociabilidades em 
plataformas digitais e estudos de música e 
género. 

 
 
Mariana Lima (CESEM – FCSH/NOVA)  
Simsdieval: A construção híbrida do 
período medieval num videojogo 

O Sims Medieval é um videojogo que 
integra a série The Sims, produzido pela 
Eletronic Arts em 2011. Situado na época 
medieval, é possibilitado ao jogador 
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