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Estudo sobre “Educação para os Media em Portugal” apresentado em Braga
A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC)
disponibilizou online o livro “Educação para os Media em
Portugal – Experiências, actores e contextos”, que foi
apresentado no passado dia 25 de Março, na Universidade do
Minho, no âmbito do 1º Congresso Nacional de Literacia, Media e
Cidadania.
A publicação, que constitui o resultado de um projecto de
investigação decorrente de uma encomenda da própria ERC ao
CECS, é editado pela ERC, e teve como autores Manuel Pinto
(coordenador), Sara Pereira, Luís Pereira e Tiago Dias Ferreira.

Mais >

No próximo de 1 de Abril (10h30)
“Desenhar metodologias” em destaque no ciclo de seminários doutorais do
CECS/DCC
O ciclo de seminários doutorais, organizado em conjunto pelo
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) e pelo
Departamento de Ciências da Comunicação (DCC) da
Universidade do Minho prossegue no próximo dia 1 de Abril
(10h30), com a temática “Desenhar metodologias” como tema
de debate. Os investigadores Luís Fernandes e Helena Machado
desenvolverão a temática, numa iniciativa moderada por Rosa
Cabecinhas.
Mais >

Iniciativa de sete entidades com organização local do CECS
1º Congresso de Literacia, Media e Cidadania juntou 300 participantes
Das políticas públicas à intervenção no terreno, da investigação
à formação, com a Educação para os Media no centro das
discussões e debates, decorreu, na Universidade do Minho,
durante os dias 25 e 26 de Março, em Braga, o Congresso
Nacional Literacia, Media e Cidadania. Pode visitar as páginas do
congresso no Storify, YouTube, Flickr, AudioBoo e Twitter para
ver como se passaram os dois dias de trabalhos. No primeiro
dia houve uma série de nove workshops na área da literacia
mediática, de modo a contribuir para formar novos
intervenientes dentro deste domínio.
Mais >

Tese fez uma abordagem sóciosemiótica visual feminista às imagens e discursos de
género nos anúncios das revistas femininas
Silvana Mota Ribeiro: nova Doutora em Ciências da Comunicação
Silvana Mota Ribeiro, investigadora do CECS, doutorouse em
Ciências da Comunicação (especialidade de Semiótica Social),
com a tese “Do outro lado do espelho: Imagens e discursos de
género nos anúncios das revistas femininas – uma abordagem
sóciosemiótica visual feminista”. A orientação da tese pertenceu
a Zara Pinto Coelho (Departamento de Ciências da Comunicação
da Universidade do Minho) e a Gunther Kress (Universidade de
Londres, Reino Unido). A candidata foi aprovada por
unanimidade.
Mais >

Numa cerimónia que se realiza no dia 11 de Abril
Atribuição de Título de Doutor Honoris Causa ao Prof. Michel Maffesoli
Numa cerimónia marcada para o dia 11 de Abril, a Universidade do Minho vai atribuir o

título de Doutor Honoris Causa a Michel Maffesoli, professor da
Universidade de Paris Déscartes – Sorbonne e colaborador de
projectos no âmbito do ICS. O acto surge na sequência de uma
proposta apresentada pelo CECS e pelo CICS (Centro de
Investigação em Ciências Sociais), e aprovada pelo Senado
Académico.
Mais >

UM acolhe provas de Agregação em Ciências da Comunicação de Maria Augusta
Babo
Nos próximos dias 11 e 12 de Abril (14h30), respectivamente no
Salão Nobre, Edifício dos Congregados e no Salão Nobre da
Reitoria, no Largo do Paço, a prova de Agregação em Ciências
da Comunicação, requerida por Maria Augusta Babo
(Universidade Nova de Lisboa).

Mais >

Até ao próximo dia 30 de Abril
Número especial de "Comunicação e Sociedade": “Jornalismo de Saúde” com
chamada de artigos aberta
Está aberta até ao próximo dia 30 de Abril a chamada de artigos
para o número especial da revista "Comunicação e Sociedade".
Coordenada por Felisbela Lopes, Teresa Ruão e Sandra Marinho,
tem por tema “Jornalismo de Saúde”.

Mais >

Até ao próximo dia 30 de Abril
Chamada de artigos para a revista “Comunicação e Sociedade” nº20: “Rádio na
frequência da WEB”
Está aberta, até 30 de Abril de 2011, a chamada de artigos da
revista “Comunicação e Sociedade” nº20. Coordenada por
Madalena Oliveira e Pedro Portela, tem por tema “Rádio na
frequência da WEB”.

Mais>

Propostas de comunicações admitidas até 15 de Abril
Congresso da secção de Rádio da ECREA debate o tema ‘Radio evolution:
technology, contents, audiences’
O próximo congresso da secção de Rádio da ECREA,
subordinado ao tema ‘Radio evolution: technology, contents,
audiences’, vai ser organizado pelo CECS e vai decorrer de 14 a
16 de Setembro na Universidade do Minho. Vai reunir
académicos e profissionais de rádio de vários países europeus,
estando previstos seis painéis de apresentação de trabalhos. As
propostas de comunicações são admitidas até ao dia 15 de Abril.
Mais >

Novo livro do CECS
“Rádio na Internet em Portugal”, de Pedro Portela
Acaba de sair o livro “Rádio na Internet em Portugal – A abertura à participação num meio
em mudança”. Da autoria de Pedro Portela, é publicado pelo Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade e editado pela Húmus. O estudo debruçase sobre as rádios na
Internet, em Portugal, e procura indagar de que forma elas tiram partido das tecnologias
interactivas e, por essa via, se renovam como suporte e meio de comunicação, com a sua
história e idiossincrasia de um século.

Mais >

Novo livro do CECS
“Publicidade sem código de barras”, de Sara Balonas
Já está disponível o livro “Publicidade sem código de barras –
Contributos para o conhecimento da publicidade a favor de
causas sociais em Portugal”. Da autoria de Sara Balonas, é
publicado pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
e editado pela Húmus. A investigação explora o ‘alargamento da
esfera da publicidade’, centrandose na evolução da publicidade
de carácter social em Portugal, desde que esta começou a ter
alguma expressão no nosso país até à actualidade (19922005).

Mais >

Nova publicação do CECS
25 + UM  Agenda de Actividades de Educação para os Media
O CECS tem uma nova publicação, cuja edição contou com o
apoio do Gabinete para os Meios de Comunicação Social (GMCS).
Na origem deste trabalho – da responsabilidade dos
investigadores do CECS Sara Pereira e Luís Pereira, e de Vítor
Tomé, docente do Instituto Politécnico de Castelo Branco e
membro da equipa do projecto "A Educação para os Media no
Distrito de Castelo Branco" – está a necessidade revelada
através da investigação, de passar a Educação para os Media da
teoria à prática. A resposta passa por criar instrumentos de
trabalho a partir dos conhecimentos teóricopráticos adquiridos na investigação e na
formação.
Mais >

Actividades dos investigadores do CECS
Em todas as edições da newsletter são listadas as actividades dos investigadores do CECS.
Neste número destacamos as actividades dos seguintes investigadores: Anabela Carvalho,
Carla Cerqueira, Felisbela Lopes, Luís Miguel Pereira, Lurdes Macedo, Manuel Pinto, Rosa
Cabecinhas, Rui Novais, Sara Balonas, Sara Pereira e Zara PintoCoelho.
Mais >

Revistas de Comunicação
Prosseguimos a publicação de revistas ligadas às Ciências da
Comunicação.
Em destaque nesta edição da newsletter estão as seguintes
publicações:
 Comunicação & Educação
 Mediekultur
 Comunicar
 Revista de Comunicación y Salud

Ficha Técnica:
Director: Manuel Pinto
Directoradjunto: Moisés de Lemos Martins
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Luís Pereira, Madalena Oliveira, Tiago Dias Ferreira, Rita
Araújo, Rosa Cabecinhas, Sara Pereira.
O CECS tem o apoio da FCT

Para mais informações:
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal
T + 351 253 60 46 95
F + 351 253 60 46 97
E cecs@ics.uminho.pt
E vitorsousa@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/

ANEXOS DA NEWSLETTER

Tendo em conta que o antigo site do CECS já não está disponível para
consulta, aqui apresentamos, com outra extensão, algumas das notícias
anteriormente referidas na Newsletter.
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Também disponível online
Estudo sobre “Educação para os
Media em Portugal” apresentado em
Braga
A Entidade Reguladora para a
Comunicação Social (ERC) disponibilizou
online o livro “Educação para os Media em
Portugal – Experiências, actores e
contextos”, que foi apresentado no
passado dia 25 de Março, na Universidade
do Minho, no âmbito do 1º Congresso
Nacional de Literacia, Media e Cidadania.
A publicação, que constitui o resultado de
um projecto de investigação decorrente
de uma encomenda da própria ERC ao
CECS, é editado pela ERC, e teve como
autores Manuel Pinto (coordenador), Sara
Pereira, Luís Pereira e Tiago Dias Ferreira.
Clique no link para poder aceder ao
conteúdo completo do livro.
Prefácio de Estrela Serrano, vogal do
Conselho Regulador da ERC:
A literacia para os média, entendida como
o conjunto de competências e
conhecimentos
que permitem aos cidadãos uma utilização
consciente e informada dos meios de
comunicação social, representa uma
componente essencial do processo
comunicativo.
O estudo que agora se apresenta, Educacao para os Media em Portugal: experiencias,
actores e contextos, realizado pelo Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade da Universidade do Minho, sob coordenação do Prof. Doutor Manuel Pinto,
constitui um importante contributo no sentido de um melhor conhecimento do sector
dos média em Portugal e corresponde ao cumprimento de um dos objectivos do
Conselho Regulador da ERC de apoio à investigação não apenas na área dos conteúdos
dos média mas também do lado da recepção, iniciado logo após a sua entrada em
funções através da realização de um Estudo de Recepção dos Meios de Comunicação
Social que abrangeu o continente e as regiões autónomas e proporcionou informação
actualizada sobre os públicos e os usos que fazem dos meios de comunicação social.
A importância da literacia para os média é hoje reconhecida como uma componente
inalienável da cidadania, tendo sido objecto da Directiva 2007/65/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 11 de Dezembro de 2007, nela se defendendo que
“[a]s pessoas educadas para os media são capazes de fazer escolhas informadas,
compreender a natureza dos conteúdos e serviços e tirar partido de toda a gama de
oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias das comunicações, [estando] mais
aptas a protegeremse e a protegerem as suas famílias contra material nocivo ou
atentatório”.
No mesmo sentido, a Recomendação da Comissão Europeia, de 20 de Agosto de
2009, sobre “literacia mediática no ambiente digital para uma indústria audiovisual e
de conteúdos mais competitiva e uma sociedade do conhecimento inclusiva”, assume
que “[u]ma sociedade com um bom nível de literacia nas questões dos media será
simultaneamente um estímulo e uma précondição para o pluralismo e a independência
dos meios de comunicação social”, e que “[a] expressão de opiniões e ideias diversas,
em diferentes línguas, representando diferentes grupos, numa sociedade e entre
sociedades diferentes contribui para o reforço de valores como a diversidade, a
tolerância, a transparência, a equidade e o diálogo”, matérias que mereceram atenção
permanente do Conselho Regulador ao longo do seu mandato.
O presente estudo procede a um levantamento de projectos, iniciativas, actividades
e experiências desenvolvidos nos últimos anos, identificando temáticas e actores
e culmina com um conjunto de recomendações e orientações tendentes à promoção
da educação para os média no país, com base nos resultados obtidos. Como primeiro
diagnóstico realizado a partir do trabalho feito em Portugal na última década, este
estudo proporciona um quadro muito completo sobre o actual estado da educação
para os média no nosso país. Tratase de uma primeira etapa que se espera venha a
ter seguimento, quer através do aprofundamento de pistas que agora se abrem, quer

através de novos contributos, iniciativas e protagonistas.
O estudo completa também trabalhos realizados pela ERC sobre o pluralismo e a
diversidade nos meios de comunicação social, contidos quer nos seus relatórios anuais
de regulação quer em publicações autónomas dedicadas a temas sectoriais como a
cobertura jornalística das minorias e das crianças.
Pelo rigor, abrangência e qualidade da informação que fornece sobre a situação
da literacia para os média em Portugal, o estudo realizado pelo Centro de Estudos
de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, que agora se disponibiliza
a operadores, profissionais, académicos, professores e público em geral, constitui um
instrumento essencial à regulação dos média.

Voltar ao início
Visite o site do CECS
Para mais informações:
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal
T + 351 253 60 46 95
F + 351 253 60 46 97
E cecs@ics.uminho.pt
E vitorsousa@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
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No próximo de 1 de Abril (10h30)
“Desenhar metodologias” em destaque no ciclo de seminários doutorais do CECS/DCC
O ciclo de seminários doutorais, organizado em conjunto pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) e pelo
Departamento de Ciências da Comunicação (DCC) da Universidade do Minho prossegue no próximo dia 1 de Abril (10h30), com a
temática “Desenhar metodologias” omo tema de debate. Os investigadores Luís Fernandes e Helena Machado desenvolverão a
temática, numa iniciativa moderada por Rosa Cabecinhas.
Este ciclo, que decorre sob o signo “Investigar em Ciências da Comunicação”, teve início no passado dia 4 de Março, com o
primeiro seminário intitulado “Os problemas do problema da
investigação” (ver foto). As iniciativas a realizar em Março e em
Maio  “Porque é que as teorias importam?” (29 de Abril), e “O
processo da escrita" (20 de Maio) , estão centradas na
elaboração da tese. O último seminário, subordinado ao tema
“Onde interessa publicar?”, será centrado na escrita e na
publicação de artigos científicos (3 de Junho).
Em cada sessão, com a duração de duas horas, estarão dois
professores, com visões e experiências de investigação
distintas no campo das Ciências Sociais. Pretendese que
partilhem o seu entendimento e o modo como lidam, nas suas
práticas de orientação e de investigação, com a questão em
debate. A iniciativa visa melhorar as competências
metodológicas dos alunos de doutoramento, promover a
reflexividade das práticas de orientação, e a troca de
experiências entre investigadores e entre investigadores e
alunos.
Esta iniciativa envolve vários investigadores, como Emília
Araújo, Manuel Pinto, Helena Sousa, Albertino Gonçalves, Luís
Cunha, Rosa Cabecinhas, Helena Machado, Luís Fernandes
(Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade do Porto), Moisés Martins, Anabela Carvalho, José Pinheiro Neves, Sara Pereira e Zara Pinto Coelho.
Os seminários doutorais decorrem na Sala de Actos do Instituto de Ciências Sociais e estão abertos a todos os investigadores
interessados.

Voltar ao início
Visite o site do CECS

Para mais informações:
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
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Iniciativa organizada pelo CECS, decorreu na Universidade do Minho (Braga)
1º Congresso de Literacia, Media e Cidadania juntou 300 participantes
Das políticas públicas à intervenção no terreno, da investigação à formação, com a
Educação para os Media no centro das discussões e debates, decorreu, na Universidade do
Minho, durante os dias 25 e 26 de Março o Congresso Nacional Literacia, Media e
Cidadania. Pode visitar as páginas do congresso no Storify, YouTube, Flickr (aqui e aqui),
AudioBoo e Twitter para ver como se passaram os dois dias de trabalhos. No primeiro dia
houve uma série de nove workshops na área da literacia mediática, de modo a contribuir
para formar novos intervenientes dentro deste domínio.
Foram cerca de 300 os participantes que estiveram no encontro, que encerrou com a
presença do ministro dos Assuntos Parlamentares, Jorge Lacão, e do reitor da Universidade
do Minho, António Cunha. No
dia 25, uma equipa do CECS,
coordenada por Manuel Pinto,
apresentou o estudo
“Educação para os Media em
Portugal: Experiências,
actores e contextos”,
solicitado pela Entidade
Reguladora para a
Comunicação Social, numa
procura de traçar o panorama
do campo da literacia
mediática no país (ver texto
noutro local da newsletter).
Mais do que um evento
tipicamente científico, esta
realização congregou vários sectores disciplinares ligados à Pedagogia, à Ciência, aos
recursos educativos e à definição de políticas para o sector.
O evento foi organizado por sete instituições públicas, entre as quais o Centro de Estudos
de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, a Comissão Nacional da UNESCO,
o Conselho Nacional de Educação, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o
Gabinete para os Meios de Comunicação Social, o Ministério da Educação e a UMIC 
Agência para a Sociedade do Conhecimento.
Toda a informação sobre o congresso pode ser consultada no site que foi criado para o
efeito e que pode ser acedido através do endereço http://literaciamediatica.pt/congresso/

Voltar ao início
Visite o site do CECS
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Tese fez uma abordagem sóciosemiótica visual feminista às imagens e discursos de
género nos anúncios das revistas femininas
Silvana Mota Ribeiro: nova Doutora em Ciências da Comunicação
Silvana Mota Ribeiro,
investigadora do CECS,
doutorouse no passado dia 28
de Março em Ciências da
Comunicação (especialidade de
Semiótica Social), com a tese
“Do outro lado do espelho:
Imagens e discursos de género
nos anúncios das revistas
femininas – uma abordagem
sóciosemiótica visual feminista”.
A orientação da tese pertenceu a
Zara Pinto Coelho
(Departamento de Ciências da
Comunicação da Universidade do
Minho) e a Gunther Kress
(Universidade de Londres, Reino
Unido). A candidata foi aprovada
por unanimidade.
O júri foi presidido pela vicereitora da Universidade do Minho, Graciete Dias, sendo
composto por Moisés de Lemos Martins, Anabela Simões Carvalho, Zara Pinto Coelho,
Helena Pires (todos do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do
Minho), Maria Cláudia Alvares (Universidade Lusófona de Lisboa), Gunther Kress e Carmen
Caldas Couthard (Universidade de Birmingam, Reino Unido).
Esta investigação procura dar resposta à questão de como os discursos de género se
manifestam nas imagens, e identificar os discursos na sua produção. Para tanto, a autora
analisa a forma como a desigualdade de género é reproduzida e construída em anúncios
publicitários que representam mulheres, evidenciando os discursos de género que estão
subjacentes e que são comunicados através das imagens, “com vista a tornar mais claro o
poder específico dos recursos visuais na construção de discursos de género, face a outros
modos”.
“Não obstante o considerável volume de investigação sobre ‘imagens de mulheres’ e sobre
discursos ao longo dos últimos anos, em variados domínios, as abordagens não têm sido,
por um lado, discursivamente enquadradas, nem têm mostrado pormenorizadamente os
funcionamentos visuais dos anúncios femininos – não permitindo, por isso, uma análise
desta camada importante da produção de significado”, pode lerse no resumo da tese.
A análise da relação entre recursos visuais, imagens e discursos “permitenos, assim,
revelar o seu poder na persistência ou na transformação ideológica”. Nesse sentido, este
estudo procura “contribuir para uma melhor compreensão da desigualdade de género
enquanto problema social maior das sociedades ocidentais, ao mesmo tempo que espera,
de algum modo, contribuir para o desenvolvimento da sóciosemiótica visual enquanto
área vital para o estudo da comunicação actual”.

Voltar ao início
Visite o site do CECS

Para mais informações:
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Numa cerimónia que se realiza no dia 11 de Abril
Atribuição de Título de Doutor Honoris Causa ao Prof. Michel Maffesoli
Numa cerimónia marcada para o dia 11 de Abril, a Universidade do Minho vai atribuir o
título de Doutor Honoris Causa a Michel Maffesoli, professor da Universidade de Paris
Déscartes – Sorbonne e colaborador de projectos no âmbito do ICS. O acto surge na
sequência de uma proposta apresentada
pelo CECS e pelo CICS (Centro de
Investigação em Ciências Sociais), e
aprovada pelo Senado Académico.
Na oportunidade, outras duas
personalidades vão ser distinguidas com o
Título de Doutor Honoris Causa: Joseph
Gonnela, professor da Harvad Medical
School (proposto pela Escola de Ciências
da Saúde) e Marcel de Botton, Presidente
do Conselho de Administração da empresa
Logoplaste e Presidente da APIP (por
indicação da Escola de Engenharia).
As três propostas, que obtiveram o
parecer positivo do Senado Académico,
foram aprovadas tendo em conta o
percurso e currículo destas personalidades
bem como as suas ligações à Universidade
do Minho.
Clique no link para ler o texto integral da proposta para atribuição do título de
Doutoramento Honoris Causa ao prof. Michel Maffesoli, por parte do ICS.
Clique no link para ler mais sobre o professor Michel Maffesoli.

Voltar ao início
Visite o site do CECS
Para mais informações:
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Nos próximos dias 11 e 12 de Abril
UM acolhe provas de Agregação em Ciências da Comunicação
de Maria Augusta Babo
Realizase nos próximos dias 11 e 12 de Abril (14h30),
respectivamente no Salão Nobre (Edifício dos Congregados) e no
Salão Nobre da Reitoria (Largo do Paço), a prova de Agregação em
Ciências da Comunicação, requerida por Maria Augusta Babo
(Universidade Nova de Lisboa).
O reitor da Universidade preside ao júri que tem como vogais os
seguintes professores catedráticos: Bernardo Alberto Frey Pinto de
Almeida (Universidade do Porto), António Carreto Fidalgo
(Universidade da Beira Interior), Aníbal Augusto Alves (UM), Moisés Adão de Lemos Martins
(UM), Margarita Ledo Andion (Universidade de Santiago de Compostela).

Voltar ao início
Visite o site do CECS
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Até ao próximo dia 30 de Abril
Número especial de "Comunicação e Sociedade": “Jornalismo de Saúde” com chamada de
artigos aberta”
Está aberta até ao próximo dia 30 de Abril a
chamada de artigos para o número especial da
revista "Comunicação e Sociedade". Coordenada
por Felisbela Lopes, Teresa Ruão e Sandra
Marinho, tem por tema “Jornalismo de Saúde”.
A referência teoricometodológica de
enquadramento desta publicação é o campo da
Comunicação na Saúde. Tratase de uma área
de investigação, integrada nas Ciências da
Comunicação, que emergiu nos anos 80 e que
se preocupa com a influência da comunicação
humana mediada na prestação e promoção de
cuidados de saúde às populações.
Este é um campo científico extremamente vasto, que inclui o estudo de diferentes níveis e canais de
comunicação, aplicados a uma grande variedade de contextos sociais. Segundo Kreps et al. (1998), os
níveis primários de análise da Comunicação na Saúde incluem a comunicação intrapessoal, interpessoal,
grupal, organizacional e social. Nesta edição da revista Comunicação & Sociedade, enfatizamos a análise
social, preocupada com o processo de disseminação de informação sobre saúde, incluindo investigações
que procuram compreender a construção social da saúde em textos noticiosos. Um dos seus interesses
de pesquisa é conhecer o impacto dos media e da informação mediática na saúde, proporcionando uma
contextualização ao tratamento social dos temas deste campo.
Normas bibliográficas em vigor no CECS:
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/revista_com_e_soc_normas_apresentação_originais.pdf
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Até ao próximo dia 30 de Abril
Chamada de artigos para a revista “Comunicação e Sociedade” nº20: “Rádio na frequência da
WEB”
Está aberta, até 30 de Abril de 2011, a chamada
de artigos para a revista “Comunicação e
Sociedade” nº20. Coordenada por Madalena
Oliveira e Pedro Portela, tem por tema “Rádio na
frequência da WEB”.
Ao longo da sua história, a rádio tem passado
por constantes transformações. Talvez por esta
razão se compreenda que ela tenha sobrevivido
aos desafios dos novos media, tirando partido
dos avanços tecnológicos e tendose
aparentemente adaptado aos novos ‘modos de
ouvir’. No entanto, o futuro da rádio, um pouco
como o de todos os media clássicos, é encarado
com algumas reservas, dada a sua eventual
fragilidade diante dos meios de natureza visual. Na verdade, embora do ponto de vista tecnológico
mantenha uma certa versatilidade, a rádio enfrenta agora os requisitos da conversão aos reptos da
cibercultura em que se inscreve. Com efeito, reconfigurando as noções de tempo e espaço e abrindo à
interacção, a Internet e a possibilidade de audioondemand estão, por um lado, a dispersar as práticas
das audiências e, por outro, a impor a reconfiguração das próprias narrativas sonoras como
performances discursivas que consistem em contar um acontecimento ou uma série de acontecimentos.
Meio quente, no dizer de McLuhan, a rádio motivou sempre apreciações inflamadas por parte dos
profissionais, mas é ainda uma espécie de parente pobre dos estudos dos media. Ora, o objectivo deste
número da revista Comunicação e Sociedade é em certo sentido reconhecer a rádio como um meio
ainda relevante na construção do imaginário contemporâneo. Assim, serão bem acolhidas propostas de
textos que se constituam como ensaios e/ou relatos de investigações empíricas.
Normas bibliográficas em vigor no CECS:
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/revista_com_e_soc_normas_apresentação_originais.pdf
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Propostas de comunicações admitidas até 15 de Abril
Congresso da secção de Rádio da ECREA debate o tema ‘Radio evolution:
technology, contents, audiences’
Perspectivar a rádio no futuro tendo em conta o seu contínuo processo de transformação é
o principal objectivo do congresso ‘Radio evolution: technology, contents, audiences’ que o
CECS está a organizar. Tratase do próximo congresso da secção de Rádio da ECREA,
agendado para os dias 14, 15 e 16 de Setembro. O encontro, que decorrerá na
Universidade do Minho, vai reunir académicos e profissionais de rádio de vários países
europeus, em torno de
três eixos temáticos
principais: 1) o eixo
tecnológico, no âmbito do
qual se procurará reflectir
essencialmente sobre os
imperativos da Indústria e os desafios do digital e da Internet; 2) o eixo narrativo, que
corresponderá no essencial a um olhar atento às transformações operadas nos conteúdos,
na programação e na linguagem de rádio; e 3) o eixo da recepção, cujo principal propósito
é promover o debate sobre o perfil dos ciberouvintes e problematizar a aparente
fragmentação das audiências.
Atendendo a estes três vectores, o congresso organizase em blocos temáticos, estando
prevista a realização de seis painéis de apresentação de trabalhos. A comissão
organizadora acolherá até ao dia 15 de Abril as propostas de comunicações que integrarão
estes painéis. Mais informações sobre Submissão de Propostas e Inscrições estão
disponíveis no website do congresso:
http://radioevolution2011.wordpress.com.
Contactos dos coordenadores:
Madalena Oliveira: madalena.oliveira@ics.uminho.pt
Stanislaw Jedrzeweski: stanislaw@ics.uminho.pt
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Novo livro do CECS
“Rádio na Internet em Portugal”, de Pedro Portela
Acaba de sair o livro “Rádio na Internet em Portugal
– A abertura à participação num meio em mudança”.
Da autoria de Pedro Portela, é publicado pelo Centro
de Estudos de Comunicação e Sociedade e editado
pela Húmus.
Como escreve Manuel Pinto na introdução da obra,
“o estudo debruçase sobre as rádios na Internet,
em Portugal, e procura indagar de que forma elas
tiram partido das tecnologias interactivas e, por essa
via, se renovam como suporte e meio de
comunicação, com a sua história e idiossincrasia de
um século”. E acrescenta: “DE algum modo, este
trabalho interrogase em que medida aos cenários e
projectos sonhados por Brecht se abrem, agora,
novas possibilidades e oportunidades”.
“Ao longo deste estudo, procurámos perceber de que
modo as rádios em Portugal se estão a integrar na
internet. Quisemos ainda olhar o seu nível de
entendimento e a implementação das configurações
abertas por tecnologias que possibilitam novas
abordagens, não só em termos de conteúdos como
também, fundamentalmente, de interacção com os
ouvintes.
Neste aspecto particular, o nosso principaal interesse centrouse na abertura que as
estações de rádio manifestam online face à excelente oportunidade aberta pela tecnologia
para se transformarem em algo verdadeiramente democrático, criando espaços de
encontro e discussão entre comunidades (...)”.
(Texto na contracapa).
Título: Rádio na Internet em Portugal  A abertura à participação num meio em mudança
Autor: Pedro Portela
PVP: 8 euros
Ano de publicação: 2011
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 144
Húmus/Universidade do Minho, CECS
ISBN: 9789898139764
Mais >
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Novo livro do CECS
“Publicidade sem código de barras”, de Sara Balonas
Já está disponível o livro “Publicidade sem código de
barras – Contributos para o conhecimento da
publicidade a favor de causas sociais em Portugal”.
Da autoria de Sara Balonas, é publicado pelo Centro
de Estudos de Comunicação e Sociedade e editado
pela Húmus.
Na introdução da obra, Rosa Cabecinhas observa que
a investigação apresentada “explora o ‘alargamento
da esfera da publicidade’, centrandose na evolução
da publicidade de carácter social em Portugal, desde
que esta começou a ter alguma expressão no nosso
país até à actualidade (19922005) (…). De facto,
como muito bem ilustra a autora, a publicidade de
carácter social constitui um fenómeno complexo e
multifacetado, com ‘diferentes graus de pureza’”.
"Parece ser consensual que a publicidade de carácter
social está cada vez mais presente na esfera pública.
As instituições não a dispensam, os profissionais da
área premeiamna, os estudantes escolhemna como
objecto de trabalho, os cidadãos consomemna,
emocionandose.
O presente trabalho procura demonstrar a vitalidade
de uma ferramenta à disposição da cidadania e da
mudança social efectiva. Ao longo destas páginas não fazemos mais do que convidar o
olhar para a publicidade sob um prisma diferente, despindoa de estigmas tradicionais e
reconhecendolhe potencialidades e capacidades que a sociedade deverá aproveitar. A
favor de uma melhor cidadania (...)".
Texto na contracapa.
Título: Publicidade sem código de barras – Contributos para o conhecimento da
publicidade a favor de causas sociais em Portugal
Autora: Sara Balonas
PVP: 8 euros
Ano de publicação: 2011
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 112
Húmus/Universidade do Minho, CECS
ISBN: 9789898139535
Mais >
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Nova publicação do CECS
25 + UM  Agenda de Actividades de Educação para os Media
O CECS tem uma nova
publicação, cuja edição contou
com o apoio do Gabinete para os
Meios de Comunicação Social
(GMCS). Na origem deste
trabalho – da responsabilidade
dos investigadores do CECS Sara
Pereira e Luís Pereira, e de Vítor
Tomé, docente do Instituto
Politécnico de Castelo Branco e
membro da equipa do projecto
"A Educação para os Media no
Distrito de Castelo Branco" –
está a necessidade revelada
através da investigação, de
passar a Educação para os Media
da teoria à prática. A resposta
passa por criar instrumentos de
trabalho a partir dos conhecimentos teóricopráticos adquiridos na investigação e na
formação.
A parte inicial do título, “25 + UM”, pretende evocar os dias em que decorreu o Congresso
Nacional Literacia, Media e Cidadania – 25 e 26 de Março (2011), na Universidade do Minho
(UM) – onde esta publicação foi distribuída a todos os congressistas. São também 25 as
propostas de actividades que são apresentadas, mais um conjunto de recursos para
aprofundar a temática da Literacia ou Educação para os Media.
Na introdução, explicase o sentido do uso da palavra “Agenda”, cuja origem etimológica
remete para algo que se deve fazer, que seja levado à prática, portanto. E, com isso,
pretendese ainda colocar a temática da Educação para os Media na agenda das escolas,
dos professores, dos alunos, das bibliotecas, das suas famílias…
As actividades apresentadas estão ancoradas em diversos projectos, evidenciandose os
mais recentes, ainda em andamento no CECS. É o caso de “Media Education in Booklets:
Learning, Knowing and Acting”, que foi premiado e apoiado pela instituição belga Evens
Foundation, ou o projecto de investigação “Navegando com o Magalhães, estudo sobre o
impacto dos media digitais nas crianças”, com financiamento da Fundação para a Ciência e
a Tecnologia (FCT). Esta publicação conta também com o contributo de professores que
frequentaram acções de formação certificadas, promovidas no âmbito de outro projecto de
investigação intitulado “Educação para os Media na Região de Castelo Branco” que
terminou em Março de 2011.
Em breve, esta Agenda de Actividades estará disponível integralmente a partir do Portal da
Literacia Mediática (www.literaciamediatica.pt).
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Anabela Carvalho
4.3.2011  Foi moderadora do seminário doutoral do CECS sobre ‘Os problemas do
problema da investigação’, Universidade do Minho.
Carla Cerqueira
25.3.2011  Cerqueira, C., Magalhães, S., Cabecinhas, R. & Nogueira, C. “As
representações de género nas revistas portuguesas de informação generalista: em
busca de uma cidadania inclusiva”. Comunicação no 1º Congresso Nacional sobre
Literacia, Media e Cidadania, Universidade do Minho, Braga, 2526 Março.
11.3.2011  Participou no debate “Os Novos Feminismos”, organizado pelo Conselho
Cultural da Universidade do Minho.
Felisbela Lopes
24.3.2011  Participou na mesa redonda “Ignorância em Saúde  Um problema de
comunicação? Soluções?”. A comunicação decorreu no IPOPorto, no âmbito do III
Congresso do Sistema de Saúde Português (Falar Saúde).
Lurdes Macedo
25.3.2011  Macedo, L., Cabecinhas, R. & Macedo, I. “Perspectivas sobre infoexclusão
no ciberespaço lusófono”. Comunicação no 1º Congresso Nacional sobre Literacia, Media
e Cidadania, Universidade do Minho, Braga, 2526 Março.
28.2.2011  Organizou e apresentou a Aula Aberta subordinada ao tema “O Carnaval e as
suas linguagens: redes entre o velho e o novo, o local e o global” que decorreu na
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu. O orador convidado foi o
Prof. Maurício Moreira da Silva, da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo,
cuja componente internacional do seu doutoramento decorreu no ICS da UM, sob a
orientação do Prof. Luís Cunha.
Manuel Pinto
04.03.2011  Interveniente na 1ª edição do ciclo de seminários doutorais, organizado pelo
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e pelo Departamento de Ciências da
Comunicação, dedicada ao tema “Os problemas do problema da investigação”.
Coordenador e coautor do livro Pinto, Manuel (coord.); Pereira, Sara; Pereira, Luís;
Ferreira, Tiago (2011) Educação para os Media em Portugal: Experiêncis, Actores e
Contextos, Lisboa: Entidade Reguladora para a Comunicação Social.
2526.03.2011  Coorganizador e membro da Comissão CientíficaTécnica do Congresso
Nacional sobre Literacia, Media e Cidadania, realizado na Universidade do Minho, em
Braga. Neste congresso, foi coautor, com Sara Pereira, de uma comunicação plenária de
apresentação do livro “Educação para os Media em Portugal: Experiências, Actores e
Contextos”, tendo também redigido e apresentado as conclusões.
Rosa Cabecinhas
25.3.2011  Moderadora da mesa “Os novos ambientes digitais: agir para incluir”. 1º
Congresso Nacional sobre Literacia, Media e Cidadania, Universidade do Minho, Braga, 25
26 Março.
25.3.2011  MartínezPecino, R., Cabecinhas, R. & LoscertalesAbril, F.
“Desafiando os estereótipos sobre a terceira idade. ‘Sou demasiado velho para usar a
internet?’”. Poster no 1º Congresso Nacional sobre Literacia, Media e Cidadania,
Universidade do Minho, Braga, 2526 Março.
Rui Novais
28.3.2011  Organização da Conferência apresentada por Peter Messitte, United States
District Judge, subordinado ao tema ‘Os media e o sistema judicial nos EUA’, Universidade
do Porto;
28.3.2011: Organização Seminário de Investigação apresentado por James Stanyer da
University of Loughborough (Reino Unido) subordinado ao tema ‘Personalization of Political
Communication in Comparative Context: Challenges and Possible Solutions’, Universidade
do Porto;
28.3.2011: Organização da Conferência apresentada por James Stanyer da University of
Loughborough (Reino Unido) subordinado ao tema ‘The Personalization of Political
Communication in Advanced Industrial Democracies: Mediated Politicians and the Decline of
Privacy’, Universidade do Porto;
9.3.2011: Organização do Seminário de Investigação apresentado por Cristian Vaccari 
Università di Bologna subordinado ao tema ‘Researching Internet Politics: Technologies,
Parties, and Citizens’, Universidade do Porto;

9.3.2011: Organização da Conferência apresentado por Cristian Vaccari  Università di
Bologna subordinado ao tema ‘A Europe Wide Web? Online Campaigning across the
continent’, Universidade do Porto;
1.3.2011: Organização da Conferência apresentado por Rasmus Nielsen da University of
Oxford subordinado ao tema ‘Will the internet kill the newspaper? Implications for
journalism and democracy’, Universidade do Porto.
Sara Balonas
Assistiu à Conferência QSP Summit sobre Marketing e Inovação, com um painel de
oradores onde se destacaram David Aaker, Andrew Stephen (INSEAD), Steven Sonsino
(Tomorrow Leaders Institute), entre outros. Do Participaram, ainda, Teresa Ruão e Ana
Melo (investigadoras do CECS).
Zara PintoCoelho
Publicação
PintoCoelho, Z. (2010) “Por quem os sinos dobram: heterosexualidade e HIV/SIDA no
discurso da imprensa de informação geral” in Teixeira, F. (et al) Sexualidade e educação
sexual. Políticas educativas, investigação e práticas, edições CIEd, centro de Investigação
em Educação, Universidade do Minho, 271280, ISBN: 9789728747919,
http://www.ua.pt/cidtff/PageText.aspx?id=
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