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Nesta edição damos a conhecer o Regulamento do Prémio SPIM - Joaquim de
Vasconcelos, que se irá realizar pela primeira vez por ocasião do próximo
ENIM, para além das habituais rubricas destinadas à divulgação de novos livros,
gravações, conferências e colóquios relacionados com a investigação em música
NOTA DE ABERTURA

presente Newsletter. Esperamos que este possa ser
um incentivo à qualidade científica e um incentivo
para os jovens investigadores, que assim poderão
valorizar o seu curriculum. Esta e outras
informações sobre o ENIM irão sendo afixadas na
página da SPIM (http://www.spimusica.pt/).
Têm continuado a realizar-se palestras no Porto
com o objectivo de dar a conhecer as publicações
mais recentes no âmbito da investigação em
música. Com o objectivo de divulgar o trabalho
científico que se tem vindo a realizar no âmbito de
teses de doutoramento e dissertações de mestrado
em Portugal, foi divulgada, na página da SPIM, a
lista de trabalhos realizados em 2015 que irá sendo
actualizada em 2016. Continuamos a apelar aos
associados que nos enviem informações que
possam ser divulgadas nas próximas Newsletters
assim como novas sugestões e iniciativas que
possam ser úteis a todos.

Caros associados,
Terminou, no passado dia 15 de Maio, a primeira
fase da chamada de propostas para o VI Encontro
de Investigação em Música (ENIM) que teve uma
resposta bastante expressiva dos seus associados
com 102 respostas recebidas. As propostas estão
actualmente a ser avaliadas pela Comissão
Científica, sendo os
resultados divulgados
até 15 de Junho.
Lembramos que o
ENIM 2016 se irá
realizar na
Universidade de
Aveiro entre os dias 3
e 5 de Novembro e
que terá dois oradores
principais, os
Professores Salwa
Castello-Branco, da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, e Timothée Picard,
da Universidade de Rennes 2. Também, pela
primeira vez, foi criado um Prémio com o nome do
musicólogo Joaquim Vasconcelos para a melhor
comunicação levada a cabo por um(a) estudante no
próximo ENIM, cujo Regulamento se publica na

Saudações académicas,
Maria José Artiaga
Presidente da Direcção da SPIM
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PRÉMIO SPIM - JOAQUIM DE VASCONCELOS
Regulamento do novo concurso criado pela SPIM destinado a distinguir a melhor
comunicação apresentada por um/a estudante em cada edição do ENIM
Prémio anual atribuído pela Sociedade Portuguesa de Investigação em Música, com o propósito de
incentivar a investigação em música, distinguindo a melhor apresentação levada a cabo por uma ou um
estudante em cada edição do ENIM - Encontro de Investigação em Música. O prémio será atribuído
anualmente, nas semanas que seguem o ENIM.
Elegibilidade: Podem candidatar-se ao prémio todos os estudantes de doutoramento e mestrado cujas
propostas de comunicação para participação no ENIM tenham sido aprovadas pela comissão científica, no
ano em que concorrem. Apenas serão considerados elegíveis candidatos que tiverem comparecido ao
encontro e que tenham realizado a comunicação.
Regularidade: Anual
Prémio: atribuição de um prémio no valor de 400 euros.
Administração: As comunicações serão avaliadas por um júri constituído para o efeito, a designar e
previamente anunciado. O júri reserva-se o direito de não atribuição do prémio.
Processo de candidatura: os estudantes que tenham visto as suas propostas de comunicação aprovadas
para apresentação no ENIM devem, até o dia anterior ao início do encontro, enviar por email a cópia da
comunicação escrita e preencher o formulário de candidatura com todos os elementos requeridos. A
comunicação deve corresponder à versão a apresentar no ENIM e não deve exceder as 7 páginas de texto e
1 de bibliografia, com espaçamento 1.5 e letra em tamanho 12.
Data limite para se apresentarem a concurso: A data limite para envio da comunicação e formulário é o
dia anterior ao início de cada edição do ENIM.
Resultados do concurso: o resultado do concurso será divulgado na edição da Newsletter da SPIM que se
segue ao ENIM. O vencedor do Prémio será igualmente contactado por email. O prémio será entregue em
momento próprio na abertura do ENIM do ano seguinte.

REVISTA PORTUGUESA DE
MUSICOLOGIA

divulgação de trabalhos académicos e da partilha
de conhecimento científico mediante a publicação
de artigos sujeitos a um processo rigoroso de
avaliação por pares. Incentivamos os autores de
trabalhos nas diversas vertentes da investigação
em música a submeter os seus artigos. Submissão
aberta em permanência, segundo as normas
disponíveis on-line no sítio oficial: http://rpmns.pt/index.php/rpm/about/submissions

A Revista Portuguesa de Musicologia (RPM nova
série) é um periódico académico com arbitragem
científica, publicado pela SPIM e dois centros de
investigação: INET-md e CESEM. Para cada
volume anual são publicados dois números online,
com periodicidade semestral. A RPM inclui artigos
científicos com contribuições individuais de
autores em todas as áreas de investigação em
música, dossiers temáticos e recensões de livros,
fonogramas e outros suportes digitais. Está
indexada no RILM, ERIH-PLUS e LATINDEX. A
RPM assume o seu papel como veículo de

Para mais informações contactar: rpm@rpm-ns.pt
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Edições recentes
LIVROS
Composing for the
State. Music in
Twentieth-Century
Dictatorships

Ressuscitar a Ópera do
Tejo. O Desvendar do
Mito
ALINE GALLASCHHALL DE BEUVINK

ESTEBAN BUCH,
IGOR CONTRERAS,
MANUEL DENIZ
SILVA (eds.)

Lisboa, Caleidoscópio,
2016, 95 págs.

Abingdon, Ashgate
(Routledge), 2016, 262
págs.

O Livro de Maria
Frederica

Uma História Social
do Piano. Emergência
e Declínio do Piano na
Vida Quotidiana
Madeirense

FREDERICO DE
FREITAS, MADALENA
MATOSO (Ilust.)
Lisboa, mpmp, 2016, 32
págs. (+ CD)

PAULO ESTEIREIRO
Lisboa, CESEM/
Colibri, 2016, 330
págs.

REVISTA
Revista Glosas nº14
Nº dedicado a António
Pinho Vargas
Lisboa, mpmp, Maio de
2016, 96 págs.
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DISCOS
L’Angelica

Motetos de Natal e de
Páscoa

JOÃO DE SOUSA
CARVALHO

GIOVANNI GIORGI

Concerto Campestre
Pedro Castro (dir.)

Cristiana Spadaro (órgão e
dir.)

Naxos, 2016.

Univ. de Aveiro/mpmp,
2016.

Angels and Mermaids

Música Nova para
Instrumentos Antigos
(I)

SILVA LEITE,
MELCHOR LOPEZ,
BOAVENTURA

J. MAIA, NEGREIROS,
S. CARVALHO,
CHAGAS ROSA et al.

Rosana Orsni (soprano)
Marco Brescia (órgão)

Borealis Ensemble

Arkhé, 2016.

Univ. de Aveiro/mpmp,
2016..

Portuguese Piano
Music

Portuguese Piano Trios
LUIS COSTA,
CLÁUDIO
CARNEYRO, SÉRGIO
AZEVEDO

DADDI, VIANNA DA
MOTTA
Sofia Lourenço (piano)
Grand Piano (Naxos),
2016.

Trio Pangea

Tempo de Outono

Portuguese Music for
Cello and Orchestra

Naxos, 2016.

J. P. OLIVEIRA, C.
AZEVEDO, PEDRO
AMARAL

L. COSTA, LOPESGRAÇA, F. BRANCO,
BRAGA SANTOS

Nuno Pinto (clarinete),
Elsa Silva (piano)

Bruno Borralinho (vlc),
Orq. Gulbenkian, Pedro
Neves (dir.)

Artway Records, 2016.

Naxos, 2016.
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Agenda
CONGRESSOS E COLÓQUIOS

Old is New - The Presence of the Past in the
Music of the Present. Org.: CESEM. FCSHUNL e ESML, 24-19 de Nov. de 2016.
http://www.sedem.es/upload/noticias/archivos/
Circular1_cfp1296.pdf

Doctoral Fórum INET-md 2015/16. FCSHUNL, próximas sessões: 2 de Junho e 7 de Julho.
Programa completo: http://www.fcsh.unl.pt/inet/
conferenciascoloquios/forum/files/page38_13.pdf

CALLS FOR PAPERS

V Seminário “Música, Teoria Crítica e
Comunicação”. Org. CESEM. FCSH-UNL. Até
14 de Julho. Programa completo: http://
www.fcsh.unl.pt/media/noticias/destaques/
documentos/MTCC_todos3.jpg

XI Encontro de Musicologia Histórica - Do
colonial à Belle Époque – contribuições para o
conhecimento da musicologia luso-brasileira.
Univ. Federal de Juiz de Fora. Brasil, 21 e 22 de
Julho de 2016. Envio de propostas até 3 de Junho.
http://www.ufjf.br/procult/2016/05/11/promusicaufjf-abre-inscricoes-de-trabalhos-para-xiencontro-de-musicologia-historica/

ICMHM’ 2016 International Conference Music
and Human Mobility - Redifining Community
in International Context. Org.: INET-md e
Academia da Força Aérea Henri Coanda, Brasov,
Románia. Lisboa, FCSH-UNL, 7-9 de Junho de
2016. http://www.icmhm16.org/

XXIII Convegno annuale della Società Italiana
di Musicologia. Org.: SIDM. Como,
Conservatorio “Giuseppe Verdi”, 21-23 de
Outubro de 2016. Envio de propostas até 15 de
Junho. http://www.sidm.it/

ICPSONG’16 - Conferência International
Canção de Protesto e Mudança Social. Org.:
INET-md, IHC e Câm. Municipal de Grândola.
Lisboa, FCSH-UNL, 15-17 de Junho de 2016.
http://www.icpsong16.org/

Performance Analysis. A Bridge between
Theory and Interpretation. Submissão de
Propostas até 4 de Julho. Org.: CESEM/IPP.
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 4-6 de
Outubro de 2016. Para mais informações:
performanceanalysis2016@gmail.com

Diplomacy and Aristocracy as patrons of
Music and Theatre in Europe of the Ancien
Regime. Org.: CEMSP. Palácio de Queluz, 1-3 de
Julho de 2016. http://cemsp.blogspot.pt/

2nd Transnational Opera Studies Conference.
Org.: Musikwissenschaftliches Institut.
Universidade de Berna, 5-7- de Julho de 2017.
Submissão de propostas até 31 de Out. de 2016.
http://www.musik.unibe.ch/forschung/tagungen/
toscbern2017/index_ger.html

‘Log In, Live On’: música e cibercultura na era
da ‘Internet of Things’. Org. CysMus e
SociMus/CESEM. FCSH-UNL, 7-8 de Outubro
de 2016. http://cysmus.weebly.com/
coloacutequio-log-in-live-on.html

Para uma lista abrangente de CFP internacionais
consultar:
http://goldenpages.jpehs.co.uk/conferences/

ENIM 2016 - VI Encontro de Investigação em
Música. Org. SPIM. Universidade de Aveiro, 3-5
de Nov. de 2016. http://www.spimusica.pt/

https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?
A0=MUSICOLOGY-ALL
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