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NOTA DE ABERTURA

Caros associados,
A actividade da SPIM, no ano transacto, finalizou 
com a realização do V Encontro Nacional de 
Investigação em Música que decorreu na 
Universidade de Évora entre os dias 12 e 14 de 
Novembro. O ENIM 2015 contou com 112 
propostas de comunicação e 97 oradores, entre 
portugueses e estrangeiros, tendo decorrido num 
ambiente de agradável confraternização e de 
partilha de ideias em domínios tão diversos como a 
história, a teoria, a composição, a análise musical, a 
psicologia, a pedagogia, a sociologia, a filosofia da 
música, a performance e a etnomusicologia. Os 

sócios que não 
puderam estar 
presentes podem 
aceder ao livro de 
resumos no site da 
SPIM. Houve ainda  
oportunidade para 
ouvir Gonçalo 

Pescada no acordeão e a formação de jazz dos 
Round 6, dirigida por Claus Nymark. 
O ENIM 2016 realizar-se-á na Universidade de 
Aveiro (na foto, uma imagem da cidade) entre os 
dias 3 e 5 de Novembro, estando a Direcção já a 
preparar a sua organização. A chamada de 

propostas estará aberta entre 15 de Março e 15 de 
Maio. Pedimos aos sócios que estejam atentos à 
página da SPIM http://www.spimusica.pt/. 
Esperamos uma participação tão activa como a 
demonstrada nos anos anteriores e podemos já 
anunciar que a Profª Doutora Salwa Castelo-
Branco aceitou amavelmente o nosso convite para 
ser a oradora principal. Uma novidade associada ao 
próximo encontro será o lançamento  do Prémio 
SPIM-Joaquim de Vasconcelos atribuído ao melhor 
paper de um jovem investigador.
Chamamos também a atenção para o lançamento 
do vol. 2, nº 2 (2015) da Revista Portuguesa de 
Musicologia e para um novo serviço disponível no 
nosso site, constituído por uma lista de teses e 
dissertações nos vários domínios da investigação 
em música. Para além das suas duas missões 
principais, a realização do ENIM e a publicação da 
RPM, a SPIM tem organizado palestras no Porto 
com o objectivo de dar a conhecer publicações 
recentes. Para que possamos ir ao encontro das 
necessidades dos sócios estamos a considerar a 
realização de cursos em várias áreas, como, por 
exemplo, a da edição musical. Contudo, apelamos 
às vossas sugestões para outras iniciativas.

Maria José Artiaga
Presidente da Direcção da SPIM

O ENIM 2016, que se irá realizar em Aveiro, em Novembro, terá como novidade 
a 1ª edição do Prémio SPIM-Joaquim de Vasconcelos, destinado a jovens 
investigadores. Chamamos também a atenção para o último volume da RPM e 
para a lista de teses em investigação em música disponível no site da SPIM

http://www.spimusica.pt/
http://www.spimusica.pt/
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REVISTA PORTUGUESA DE MUSICOLOGIA

O volume 2/2 (2015) foi publicado recentemente e já se encontra disponível no site da 
RPM. Submissão de artigos para o volume 3/2 (2016) até 31 de Março

A Revista Portuguesa de Musicologia - Nova Série (RPM-ns) publicou 
recentemente o vol. 2/2 (2015) que se encontra disponível para leitura e 
download em acesso livre no sítio da RPM. A nova publicação inclui artigos 
originais de temáticas diversas, nomeadamente estudos sobre os Magnificat de 
Cristóbal de Morales, a música na Festa da Pocariça, o rock progressivo nos 
anos 70 em Portugal, a performance dos transformistas em Lisboa desde a 
década de 70 até à actualidade, e a música no contexto das exposições 
museológicas em instituições portuguesas no início do século XXI. As 
recensões de livros incluem duas publicações sobre música instrumental no 
século XVIII em Portugal e Espanha, respectivamente. As gravações em 
recensão remetem-nos para a música portuguesa contemporânea. O volume 2/2 
(2015) está disponível em: http://rpm-ns.pt/index.php/rpm/issue/view/26

A RPM-ns é um periódico académico semestral com arbitragem científica, que aceita submissões de artigos 
em todas as áreas da investigação em música. Publicada em conjunto pela SPIM e por dois centros de 
investigação — INET-md, Instituto de Etnomusicologia-Centro de Estudos em Música e Dança e CESEM, 
Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical — inclui dossiers temáticos, artigos de investigação 
originais, assim como recensões de livros, fonogramas e outros suportes digitais. O português e o inglês são 
as línguas preferenciais, mas a revista aceita igualmente artigos em espanhol, francês e italiano. A 
submissão de artigos encontra-se aberta em permanência. Os artigos submetidos até 31 de Março serão 
considerados para o vol. 3/2 (2016). Normas de submissão disponíveis em: http://rpm-ns.pt

PRÉMIO SPIM-JOAQUIM DE 
VASCONCELOS

Com o objectivo de promover a investigação em 
música, distinguir a prática científica de qualidade 
e incentivar investigadores em formação, a SPIM 
vai instituir, a partir de 2016, o Prémio SPIM – 
Joaquim de Vasconcelos. Esta iniciativa enquadra-
se nas estratégias da actual direcção para reforçar a 
SPIM como uma plataforma de referência nacional 
e internacional nos estudos em música. O Prémio 
visa oferecer aos investigadores em formação um 
recurso de valorização dos seus currículos. Será 
uma distinção anual, sujeita a concurso, premiando 
a melhor apresentação levada a cabo por um(a) 
estudante (níveis de mestrado e doutoramento) em 
cada edição do ENIM-Encontro de Investigação 
em Música. O regulamento será publicado em 
breve no site da SPIM:                                    
http://www.spimusica.pt/.

CONFERÊNCIAS SPIM-UNICEPE 
NO PORTO 

A SPIM e a UNICEPE - Cooperativa Livreira de 
Estudantes do Porto – estão a realizar na sede 
desta editora no Porto, desde o final de ano 
passado, apresentações de projectos editoriais 
recentes no domínio da música. No dia 2 de 
Dezembro, Leonor Losa deu-nos a conhecer o seu 
livro Machinas Falantes: A Música Gravada em 
Portugal no Início do Século XX. No próximo dia 
7 de Março, às 18h30, teremos a presença de 
Mário Vieira de Carvalho a propósito do seu 
último livro Escutar a Literatura: Universos 
Sonoros da Escrita e a 18 de Abril será a vez de 
Maria do Rosário Pestana, com o livro Vozes ao 
alto: Cantar em coro em Portugal (1880-2014). A 
iniciativa permite alargar a divulgação de projectos 
editoriais musicológicos relevantes a um público 
amplo e heterogéneo.

http://rpm-ns.pt/index.php/rpm/issue/view/26
http://rpm-ns.pt/index.php/rpm/issue/view/26
http://rpm-ns.pt
http://rpm-ns.pt
http://www.spimusica.pt/
http://www.spimusica.pt/
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Congressos e colóquios recentes

Musical Trouble: After Butler... 
 
O colóquio Musical Trouble: After Butler… 
decorreu nos dias 4 e 5 de Dezembro de 2015 no 
edifício I&D da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tendo 
sido organizado pelo Núcleo de Estudos em Género 
e Música (NEGEM), do Centro de Estudos de 
Sociologia e Estética Musical (CESEM). Após uma 

sessão de 
abertura 
conduzida por 
Paula Gomes 
Ribeiro, Mário 
Vieira de 
Carvalho e 
Zília Osório de 
Castro, o 
colóquio 

reuniu, num total de quatro painéis, várias 
comunicações com uma grande diversidade de 
objectos de estudo e abordagens, culminando numa 
mesa redonda realizada por membros do NEGEM. 
O colóquio propunha explorar o impacto que a obra 
incontornável de Judith Butler, Gender Trouble 
(1990), terá tido nos estudos musicológicos desde a 
sua publicação em 1990. As comunicações 
apresentadas procuraram, assim, averiguar de que 
forma os questionamentos sobre identidades de 
género e sexualidades levados a cabo nas ciências 
sociais nas últimas décadas influenciaram a 
investigação musicológica. As propostas dos 
oradores cobriram uma grande variedade de 
questões, desde papéis de género (e a sua 
subversão) na opereta e práticas sinfónicas do 
século XIX à presença de mulheres no punk e 
metal, passando pela representação problemática de 
diferentes sexualidades e géneros em produtos 
audiovisuais (videojogos, pornografia, reality pop 
programs, entre outros). 
Não deixou também de ser apresentado um estado 
da arte com vista a enquadrar as discussões no 

panorama mais geral da produção científica em 
género e música, questionando até que ponto obras 
como Feminine Endings de Susan McClary (1991) 
ou Queering the Pitch de Brett, Wood e Thomas 
(1994) foram integradas na investigação 
musicológica ou, pelo contrário, continuam a ser 
vistas com algum cepticismo. Como conclusão do 
colóquio, a mesa redonda procurou cruzar as 
intervenções apresentadas nos dois dias, 
dinamizando uma discussão final entre 
conferencistas e audiência que culminou num 
mapeamento de incentivos e ideias para 
investigações e eventos futuros.
O colóquio Musical Trouble: After Butler… foi o 
encontro de abertura de uma sequência de novos 
trabalhos e iniciativas no âmbito do NEGEM, 
estando prevista a realização de um segundo 
colóquio em 2017 de forma a continuar os estudos 
musicológicos e o seu cruzamento com a 
investigação em género e música a nível nacional. 

Joana Freitas 
Júlia Durand 
Mariana Calado 

O Órgão Histórico em Portugal

O Simpósio Internacional O Órgão Histórico em 
Portugal, realizado pelo CESEM/FCSH/UNL e 
pela Tagus-Atlanticus Associação Cultural no 
Palácio Nacional de Mafra (4-6/12/15), teve por 
objectivo a abordagem de aspectos históricos, 
iconográficos, simbólicos, filológicos, musicais, 
interpretativos e técnicos acerca do órgão histórico 
em Portugal, à luz do contexto abrangente da 
evolução da organaria ibérica. O simpósio foi 
articulado em torno de quatro painéis, integrados 
por investigadores portugueses e estrangeiros — 
"O órgão na iconografia e nos relatos dos 
viajantes", "Repertório organístico histórico em 
Portugal", "Simetria visual e sonora do órgão em 
Portugal", "O órgão histórico em Portugal" –, 
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por três mesas de debate compostas por organeiros, 
professores e especialistas nacionais e estrangeiros 
– "Restauro de órgãos históricos em Portugal", "O 
órgão histórico no currículo do ensino do órgão em 
Portugal", "Património organístico: monumento, 
conservação, restituição" –, por uma visita guiada 
aos fundos musicais do palácio e por dois 
concertos: o lançamento do CD José Luis González 
Uriol in Lisbon, que decorreu na Igreja de São 

Vicente de Fora 
em Lisboa, e um 
concerto a seis 
órgãos na 
basílica 
mafrense. O 
simpósio veio 
dar continuidade 
às discussões 

suscitadas no Encontro Internacional de Órgão 
(Mafra, 1994), visando, fundamentalmente, 
preencher uma considerável lacuna no que tange ao 
estudo da história do órgão em Portugal, e, mais 
especificamente, colocar em valor a idiossincrasia 
do modelo instrumental tipicamente português da 
viragem do século XVIII para o século XIX. Como 
resultado deste encontro científico, serão 
publicados os textos de todas as comunicações 
inseridas nos painéis. Paralelamente, uma série de 
recomendações acerca da salvaguarda do 
património organeiro histórico português, fruto da 
discussão geral fomentada pelas diversas 
intervenções que decorreram no simpósio, foi 
compilada com vista a ser encaminhada às 
autoridades competentes. 

Marco Brescia

Post-ip’ 2015

O Post-in-progress: 3º Fórum Internacional de 
Pós-graduação em Estudos de Música e Dança 
(Post-ip’15) decorreu entre os dias 9 e 11 de 
Dezembro de 2015 no Departamento de 
Comunicação e Arte (DeCA) da Universidade de 
Aveiro. O congresso, organizado por alunos de pós-
graduação associados ao pólo da Universidade de 
Aveiro (UA) do Instituto de Etnomusicologia – 

Centro de Estudos de Música e Dança (INET-md), 
contou com a presença de 80 participantes, de 13 
países, que efectuaram 86 apresentações, em 
português, espanhol e inglês. Durante os três dias, 
foi possível assistir a apresentações nos formatos 
de comunicações, recitais-performance, posters, 
painéis e documentários. Esta terceira edição do 
Post-ip acolheu como oradores convidados três 
personalidades distintas do meio académico e 
artístico internacional, dois como keynote speakers 
– o Professor Doutor Gregory Melchor-Barz e a 
Professora Doutora Kiri Miller – e, inaugurando a 
modalidade de keynote performance, o Prof. 
Doutor Stefan Östersjö (na foto). Para além das 
sessões académicas, o congresso foi 
complementado por um programa social e cultural 
diversificado. À semelhança das edições anteriores, 
o perfil particular dos congressistas, enquanto 
alunos de pós-graduação, contribuiu para um 
ambiente de partilha de experiências e de 
aprendizagem mútua, vivido também em 
momentos mais informais que facilitaram o 
contacto entre todos os participantes e convidados. 
É de salientar, no plano científico, o carácter 
multifacetado do congresso, com propostas de 
áreas distintas no seio da música e dança, referido 
por vários congressistas como enriquecedor e como 

uma oportunidade para 
alargar horizontes de 
pesquisa. O Post-ip tem 
assim vindo a afirmar-
se como uma interface, 
no plano internacional, 
de desenvolvimento e 
discussão científica na 
área da música e dança 
mas também de 
intersecção entre 
diferentes pesquisas, 

áreas do saber e perfis de investigação, 
contribuindo deste modo para o enriquecimento 
mútuo da comunidade académica.

A Comissão Organizadora do Post-ip’ 2015
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Edições 
LIVROS

Música no D. Maria II. 
Catálogo da Coleção de 
Partituras
DAVID CRANMER
Lisboa, TNDM II/Bicho 
do Mato, 2015, 218 
págs. 

Os Sons da República
RUI VIEIRA NERY
Lisboa, Imprensa 
Nacional Casa da Moeda, 
2015, 168 págs.

Diários (1883-1893). 
José Vianna da Motta 
(1868-1948)
CHRSITINE 
WASSERMANN 
BEIRÃO (coord.), 
ELVIRA ARCHER (trad.)
Lisboa, BNP/CESEM, 
2015, 863 págs.

Vozes ao Alto - Cantar em 
Coro em Portugal 
(1880-2014)
MARIA DO ROSÁRIO 
PESTANA (coord.)
Lisboa, MPMP, 2015, 506 
págs.

“Estes Sons, esta 
Linguagem”: essays on 
music, meaning and society 
in Honour of Mário Vieira 
de Carvalho
GILBERT STÖCK, PAULO 
FERRIRA DE CASTRO,  
KARIN STÖCK (eds.)
Leipzig, Gudrun Schroeder 
Verlag/CESEM, 2016, 473 
págs.
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DISCOS

José Luis González Uriol in Lisbon 
(Órgão de São Vicente de Fora, 1994)
CABEZÓN, TRABACI, KERLL, CABANILLES,  ZIPOLI et. al.
Arkhé Music, 2015 (CD+ documentário).

Ruy Coelho - O Violino d’Orpheu
RUY COELHO
Alexander Stewart (violino) Philippe Marques (piano)
Ensemble MPMP

mpmp, 2015

New Harmoniemusik
SÉRGIO AZEVEDO, D. FAUSTINO et. al.
Camerata de Sopros Silva Dionísio Alberto Roque (dir.)

mpmp, 2015

Algumas novidades discográficas previstas para os próximos meses:
- L’Angelica, de João de Sousa Carvalho. Concerto Campestre, Pedro Castro (direcção musical), Naxos.
- Portuguese Piano Music. Obras de Vianna da Motta e João Guilherme Daddi. Sofia Lourenço (piano),   
Naxos.
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Agenda
CONGRESSOS E COLÓQUIOS
III Encontro Ibero-Americano de Jovens 
Musicólogos. Org.: Musicologia Criativa, Tagus-
Atlanticus Associação Cultural. Sevilha, 10 e 11 
de Março de 2016. http://
www.musicologiacriativa.com/

Porto International Conference on Musical 
Gesture on Creative Interface. Org.: CITAR. 
Universidade Católica Portuguesa (Porto), 17 a 19 
de Março de 2016.
http://artes.porto.ucp.pt/pt/porto-international-
conference-music-gesture-as-creative-interface?

IX Jornadas de Jóvenes Musicólogos
Org.: JAM Granada. Facultad de Filosofia y 
Letras de Granada, 13-15 de Abril de 2016. 
https://jamgranada.wordpress.com/

CALLS FOR PAPERS
ENIM 2016 - VI Encontro de Investigação em 
Música (Org. SPIM). Universidade de Aveiro, 3-5 
de Nov. de 2016. Call for Papers: de 15 de Março 
a 15 de Maio. http://www.spimusica.pt/

Old is New - The Presence of the Past in the 
Music of the Present. Org.: CESEM. FCSH-
UNL e ESML, 24-19 de Nov. de 2016. Recepção 
de propostas até 26 de Março de 2016.
http://www.sedem.es/upload/noticias/archivos/
Circular1_cfp1296.pdf

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. Submissão de propostas até 21 de Março.
http://www.icmhm16.org/

Diplomacy and Aristocracy as patrons of 
Music and Theatre in Europe of the Ancien 
Regime.
Org.: CEMSP. Palácio Nacional de Queluz, 1-3 de 
Julho de 2016. Recepção de propostas até 15 de 
Abril. http://cemsp.blogspot.pt/

IV Congreso Nacional de la Comisión de 
Trabajo “Música y Prensa” de la  Sedem. 
«Prensa y formación musical (1800-1950)». Univ. 
de Córdova,  12-13 de Maio de 2016. Recepção 
de propostas até 12 de Março de 2016.
http://www.sedem.es/es/actualidad/noticia.asp?
id=146

XIV Congreso SIBE: Itinerarios, Espacios y 
Contextos. Madrid, 20-22 de Outubro de 2016. 
Recepção de propostas até 15 de abril de 2016
http://www.sibetrans.com/noticia/613/cfp-xiv-
congreso-sibe-itinerarios-espacios-y-contextos

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

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

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

NOTÍCIAS SOBRE NOVAS PUBLICAÇÕES,  
REVISTAS, CONGRESSOS E OUTRAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS COM A 
INVESTIGAÇÃO MÚSICA DEVEM SER 
ENVIADAS PARA: <newsletter@spimusica.pt>
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