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CECS em destaque no vídeo "Ciência na UMinho" apresentado nas
comemorações do 41º aniversário da UMinho
O CECS está em destaque no vídeo
"Ciência na UMinho" apresentado nas
comemorações do 41º aniversário da
UMinho (a partir do minuto 4'54''), sendo
apresentado pelo diretor do centro,
professor Moisés de Lemos Martins. Conta
ainda com o testemunho do investigador
Luís António Santos e da investigadora convidada Pilar Sánchez García.
Mais >

Investigadora Silvana Mota Ribeiro coordena GT de Género e Sexualidades
da SOPCOM
Silvana Mota Ribeiro, investigadora do
CECS e docente no Departamento de
Ciências da Comunicação do ICS da
UMinho, foi eleita coordenadora do GT de
Género e Sexualidade da SOPCOM
(Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação), na reunião fundadora
daquele GT, que teve lugar em Coimbra, nas instalações do CEIS20, no dia 19
de fevereiro. O objetivo deste GT é agrupar os investigadores que se ocupam
destas áreas, dinamizando o debate no seio de uma comunidade que já adquiriu
alguma visibilidade no âmbito das Ciências da Comunicação. A esta iniciativa
estiveram ligados vários investigadores do CECS, como Silvana MotaRibeiro
(que coordenou os trabalhos), Zara PintoCoelho, Rosa Cabecinhas, Carla
Cerqueira, Anabela, Santos, Maria Manuel Baptista e Sara Maia.
Mais >

Anne Ventura: nova doutora em Estudos Culturais
Realizaramse no dia 11 de fevereiro
(15h00), no Anfiteatro do Departamento de
Ambiente e Ordenamento da Universidade
de Aveiro, as provas de doutoramento de
Anne Ventura. Sob o título "Navegar é
impreciso: um estudo comparado das
críticas de Antonio Candido e Eduardo
Lourenço", a tese teve orientação de Maria
Manuel Baptista (UAveiro).
Mais >

Novos investigadores integrados do CECS
O CECS tem quatro novos investigadoros integradao. Tratase de Maria José
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Brites e Paula Lopes, ambas pertencentes
ao grupo "Média e Jornalismo"; Jenny Gil e
Maria do Carmo Piçarra, associadas ao
grupo "Estudos Culturais"; e finalmente,
Rosalinda de Brito Gonçalves, que pertence
ao grupo "Comunicação, Organizações e
Dinâmicas Sociais".
Mais >

No dia 3 de março (17h00), na sala de atos do ICS (UMinho)
Apresentação do ebook "Das Piratas À Internet: 25 Anos De Rádios Locais"
O ebook "Das Piratas à Internet: 25 Anos
de Rádios Locais", editado por Ana Isabel
Reis, Fábio Ribeiro e Pedro Portela no
quadro do projeto de investigação "Estação
NET: moldar a rádio para ambiente web"
(ver notícia noutro local desta newsletter),
vai ser apresentado no próximo dia 3 de
março (17h00), na sala de atos do ICS
(UMinho). A tarefa estará a cargo de Pedro
Costa, exdiretor da Rádio e Televisão, e de
Manuel Pinto, diretor do grupo de
investigação Média e Jornalismo do CECS.

Nos dias 4, 5 e 6 de março, na sala de atos do ICS (UMinho)
Workshop de teatrojornal "Representações de género nos média"
Encontramse abertas as inscrições para o
workshop de teatrojornal "Representações
de género nos média". Da responsabilidade
da Associação Krizo: educação, arte e
cidadania/ntobraga, contando com a
parceria do CECS e da UMAR  Braga: União
Mulheres Alternativa, o evento realizase nos
dias 4, 5 e 6 de março (18h0022h00), na
sala de atos do ICS (UMinhoBraga).
Mais >

No dia 4 de março (15h00), Casa do Professor
João Salaviza em Braga
João Salaviza vem à Braga no dia 4 de
março para a exibição da trilogia Arena,
Cerro Negro e Rafa. Realizador e ator,
coleciona já no seu portfólio um
documentário e várias curtasmetragen, que
conquistaram diversos prémios a nível
mundial. A exibição das curtas e a conversa com o realizador será no auditório
da Casa do Professor (Avenida Central, Braga), no dia 4 de março, a partir das
15h00. O evento é organizado pelo' Projeto Paisagens, Cultura e Arte na
Contemporaneidade' (CECS/CICS Nova) e pelo Mestrado em Comunicação,
Arte e Cultura (UMinho), tendo a colaboração da Casa do Professor.

Entre 23 de fevereiro e 23 de março, no âmbito do PDEC
Mostra de cinema sobre "Mulheres Negras no Cinema Brasileiro"
No âmbito do Programa Doutoral em Estudos
Culturais (PDEC), UMinho/UAveiro, está a
decorrer, desde o dia 23 de fevereiro uma
mostra de cinema sobre "Mulheres Negras
no Cinema Brasileiro". O evento tem lugar
sempre às segundasfeiras, até 23 de março
(14h00), na Universidade de Aveiro, no
Departamento de Línguas e Culturas.
Mais >

Site e blog do projeto "O fluxo, a morte e o acontecimento mediático:
linguagens, interações e imaginário"
Já está em funcionamento o site (que inclui
um blog) do projeto "O fluxo, a morte e o
acontecimento mediático: linguagens,
interações e imaginário", que resulta de uma
parceria entre a UMinho e a Universidade
Federal de Minas Gerais (Brasil), e de um
acordo bilateral entre a FCT e a CAPES. Conforme a mensagem de boas vindas
do coordenador do projeto, Moisés de Lemos Martins, além de divulgar o
projeto, o objetivo do site é "promover a publicação participativa por parte dos
membros do projeto e outros especialistas no domínio das ciências sociais, de
modo a dinamizar o debate em torno das representações da morte que circulam
no quotidiano através dos jornais, da televisão, da Internet, da fotografia, da
publicidade, da moda e das artes".
Mais >

Seminário Permanente de Educação para os Média debateu políticas
públicas de literacia mediática
O último Seminário Permanente de
Educação para os Media, que teve lugar no
dia 20 de fevereiro (14h3016h30), na Sala de
Reuniões do ICS, foi dedicado à discussão
de um documento com as linhas de
orientação e enquadramento de políticas
públicas no âmbito da literacia para os
média.
Mais >

Texto de Raymond Williams abriu Seminário Permanente em Estudos
Culturais do PDEC
Realizouse no dia 20 de fevereiro (9h00),
na sala 2.5.15 do DLCUAveiro, a primeira
sessão do Seminário Permanente em
Estudos Culturais com uma leitura e análise
do texto ‘Culture is Ordinary', de Raymond
Williams. Sob a direção da Professora Maria
Manuel Baptista, conta com especialistas
convidados.
Mais >

CECS celebrou Dia Mundial da Rádio
Investigadores do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade da Universidade
do Minho acompanharam na manhã do dia
13 de fevereiro (a partir das 7h00), uma
emissão especial do Programa da Manhã da
Antena 1, na Escola Secundária D. Maria II
em Braga. A iniciativa pretendeu assinalar o Dia Mundial da Rádio, que a
UNESCO dedicou este ano aos jovens. A emissão foi conduzida por António
Macedo e teve a participação especial de Luís António Santos e Pedro Portela,
membros do projeto de investigação "Estação NET: moldar a rádio para
ambiente web".
Mais >

Até 10 de março
Submissão de resumos para a conferência "A Europa no Mundo e o
Mundo na Europa. Crise e Identidade"
Está aberto até 10 de março o período para
a submissão de resumos para o conferência
"A Europa no Mundo e o Mundo na Europa.
Crise e Identidade", que se realiza nos dias
18 e 19 de junho, na Universidade do Minho
(Braga). O evento, que é organizado em conjunto pelo CECSCentro de Estudos
de Comunicação e Sociedade e pelo CICS.NovaPólo UMinho  Centro
Interdisciplinar de Ciências Sociais, pretende constituir um espaço de reflexão
acerca das antinomias que atravessam a Europa contemporânea nos seus
múltiplos quadros de relação com o mundo.
Mais >

Número temático sobre "Media(ções), Mobilidades e Cultura"
Chamada de artigos para a revista "Comunicação e Sociedade" nº 28
aberta até 30 de março de 2015
Está aberta até 30 de março de 2015 a
chamada de artigos para a revista
"Comunicação e Sociedade" nº28, editada pelo CECSCentro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (Universidade do Minho). Tratase de um número
temático sobre "Media(ções), Mobilidades e Cultura", que será coordenado por
Emília Araújo, Denise Cogo e Manuel Pinto. Os originais devem ser submetidos
em Português ou em Inglês. A tradução para a segunda língua é, no entanto, da
responsabilidade dos autores, podendo a sua entrega ser feita apenas após a
confirmação de aceitação para publicação.
Mais >

Até 30 de março
Chamada de artigos para a publicação de um ebook do projeto 'O fluxo, a
morte e o acontecimento mediático: Linguagens, Interações e Imaginário'
O prazo de envio dos textos relativos ao
projeto "O fluxo, a morte e o acontecimento
mediático: Linguagens, Interações e
Imaginário", destinados a uma publicação
eletrónica, foi alargado até ao próximo dia
30 de março de 2015. Serão privilegiadas
mas não exclusivamente aceites as
propostas resultantes de comunicações
realizadas no âmbito do projeto científico,
nomeadamente os eventos integrados no
"Seminário Internacional O Acontecimento
Mediático" (2012), no "Colóquio O Fluxo e a
Morte" (2013), e no "Colóquio Medialândia"
(2014).
Mais >

Carmen Costa Sánchez em estadia de investigação no CECS
Carmen Costa Sánchez, doutora pelo
Departamento de Ciências da Comunicação
da Universidade de Santiago de Compostela
(Prémio Extraordinário de Doutoramento) e
professora na Universidade da Corunha,
desenvolve nos meses de fevereiro e março
(2015) uma estadia de investigação no
quadro do CECS. O seu trabalho centrase
na área da Comunicação Estratégica, tendo
orientação da professora Teresa Ruão
(UMinho/CECS).
Mais >

Dois investigadores da Universidade Federal de Minas Gerais no CECS até
janeiro de 2016
Os investigadores Adriana Bravin e Carlos
Alberto Carvalho, professores em
universidades brasileiras desenvolvem,
desde o início de fevereiro de 2015, a sua
pesquisa no CECS, no quadro do projeto "O
fluxo, a morte e o acontecimento mediático:
Linguagens, Interações e Imaginário" (FCT/CAPES)  uma parceria entre o
CECS e aquela universidade brasileira. ESsarão em Braga até ao fim de janeiro

de 2016.Notícias do CECS nos média
Mais >

ebook "Das Piratas À Internet: 25 Anos De Rádios Locais"
Já está disponível o ebook "Das Piratas À
Internet: 25 Anos De Rádios Locais",
produzido no quadro do projeto de
investigação Estação NET, editado por Ana
Isabel Reis, Fábio Ribeiro e Pedro Portela, e
que conta com capítulos de Madalena
Oliveira e Luís António Santos, entre outros
investigadores. O livro publica ainda
entrevistas a jornalistas e locutores de rádio
que participaram ativamente no contexto
pirata em Portugal, nos anos 80. Mais do
que um contributo para a história recente da
rádio em Portugal, este livro pretende
também contribuir para a reflexão sobre o
papel da rádio local no atual panorama
radiofónico nacional. Foi, assim, seguido o
percurso das primeiras estações piratas e ensaiados os caminhos que a rádio
pode seguir no futuro.
Mais >

Notícias do CECS nos média

Mais >

Atividades dos investigadores do CECS
Em todas as edições da newsletter são listadas as atividades dos
investigadores do CECS. Neste número destacamos as atividades dos
seguintes investigadores: Alice Delerue Matos, Carla Cerqueira, Isabel Macedo,
Maria José Brites, Mara Silva, Paula Lopes, Rosa Cabecinhas, Sara Maia e
Simone Petrella.
Mais >

Revistas de Acesso Livre

Mais >

Ficha Técnica:
Diretor: Moisés de Lemos Martins
Diretorasadjuntas: Helena Sousa e Madalena Oliveira
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Alberto Sá, Carla Cerqueira, Emília Araújo, Fábio
Ribeiro, Jenny Campos, Luís António Santos, Manuel Pinto, Maria da Luz
Correia, Pedro Portela, Ricardina Magalhães, Rita Ribeiro, Sara Maia, Sara
Pereira e Silvana Mota Ribeiro.
O CECS tem o apoio da FCT Apoio financeiro da FCT/MEC  Programa
Estratégico com a referência UID/CCI/00736/2013  através de fundos
nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do
Acordo de Parceria PT2020.
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Universidade do Minho
Instituto de Ciências Sociais
CECSCentro de Estudos de Comunicação e Sociedade
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 http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
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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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Investigadora Silvana Mota Ribeiro coordena GT de Género e
Sexualidades da SOPCOM
Silvana Mota Ribeiro, investigadora do CECS e docente no Departamento de
Ciências da Comunicação do ICS da UMinho, foi eleita coordenadora do GT de
Género e Sexualidade da SOPCOM (Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação), na reunião fundadora daquele GT, que teve lugar em Coimbra,
nas instalações do CEIS20, no dia 19 de fevereiro.
O objetivo deste GT é agrupar os investigadores que se ocupam destas áreas,
dinamizando o debate no seio de uma comunidade que já adquiriu alguma
visibilidade no âmbito das Ciências da Comunicação. A esta iniciativa estiveram
ligados vários investigadores do CECS, como Silvana MotaRibeiro (que
coordenou os trabalhos), Zara PintoCoelho, Rosa Cabecinhas, Carla Cerqueira,
Anabela, Santos, Maria Manuel Baptista e Sara Maia.
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Anne Ventura: nova doutora em Estudos Culturais
Realizaramse no dia 11 de fevereiro (15h00), no Anfiteatro do Departamento de
Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, as provas de
doutoramento de Anne Ventura. Sob o título "Navegar é impreciso: um estudo
comparado das críticas de Antonio Candido e Eduardo Lourenço", a tese teve
orientação de Maria Manuel Baptista (UAveiro).
Presidido por Vitor Brás de Sequeira Amaral, em representação do reitor da
UAveiro, o júri foi composto pelos professores doutores Ana Maria de Sousa
Nascimento Piedade (Universidade Aberta), José Miguel Braga Figueira de
Sousa (CECSUMinho), Isabel Cristina Saraiva de Assunção Rodrigues Salak
(UAveiro) e Rui Alexandre Lalanda Martins Grácio, para além da orientadora.
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Mostra de cinema no âmbito do Programa Doutoral em
Estudos Culturais
Realizase entre hoje, 23 de fevereiro e 23 de março, a mostra cinematográfica
“Mulheres Negras no Cinema Brasileiro”, que contempla a exibição e a
discussão de filmes. O evento tem lugar sempre às segundasfeiras (14h00), na
sala 2.0.3 do Departamento de Línguas e Culturas. (DLC) da Universidade de
Aveiro e decorre no quadro do Programa Doutoral em Estudos Culturais (PDEC).
Esta mostra integra o estágio de doutoramento sanduíche da investigadora
Ceiça Ferreira (Faculdade de Comunicação/Universidade de Brasília), realizado
no PDEC das Universidades de Aveiro e do Minho, sob orientação da professora
Maria Manuel Baptista.
Com o propósito de investigar como são produzidos e veiculados os imaginários
sobre as mulheres negras no cinema brasileiro contemporâneo, tendo a
experiência histórica e a atuação feminina negra como possíveis elementos de
mediação, a doutoranda se propõe a analisar seis longas metragens de ficção,
lançados no período de 1999 a 2011. Destes filmes, cinco compõem a
programação da Mostra:
23/2  Orfeu (Cacá Diegues, 1999)
02/03 Besouro (João Daniel Tikhomiroff, 2009)
09/03 Antônia (Tata Amaral, 2007)
16/03 Vamos fazer um brinde (Sabrina Rosa e Caví Borges, 2011)
23/03 Filhas do vento (Joel Zito Araújo, 2005)

1

A Mostra "Mulheres Negras no cinema brasileiro" é uma realização do Programa
Doutoral em Estudos Culturais das Universidades de Aveiro e do Minho, do
grupo Género em Discussão e da Irenne (Associação de Investigação,
Prevenção e Combate à Violência e Exclusão); e constituise uma oportunidade
para conhecer essa pesquisa que está sendo desenvolvida dentro do Programa,
e também criar um espaço de discussão sobre as questões de gênero e raça, a
partir do cinema.
Esta iniciativa contempla a emissão de certificado aos participantes.
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Fluxo Morte Media
UNCATEGORIZED

BOAS-VINDAS
02/02/2015 | MOISÉS DE LEMOS MARTINS | PUBLICAR UM COMENTÁRIO

Esta página destina-se a ser um portal de divulgação e uma plataforma de discussão cientí ca do projeto O uxo,
a morte e o acontecimento mediático: linguagens, interações e imaginário, a decorrer desde 2012 na Universidade
do Minho e na Universidade Federal de Minas Gerais. Este projeto, com nanciamento da FCT e da CAPES,
dedica-se à análise de gurações da morte nos média e nas artes visuais. O objetivo deste site é registrar e
apresentar ao público publicações, eventos e outras atividades resultantes dos esforços das equipas
portuguesa e brasileira que constituem o projeto. Além disso, é nosso intuito promover a publicação
participativa por parte dos membros do projeto e outros especialistas no domínio das ciências sociais, de modo
a dinamizar o debate em torno das representações da morte que circulam no quotidiano através dos jornais, da
televisão, da Internet, da fotogra a, da publicidade, da moda e das artes.
–
This page is meant to be a portal of dissemination and a platform for scienti c discussion of the project Flow,
death and the media event: languages, interactions and imaginary, taking place since 2012 at the University of
Minho and the Federal University of Minas Gerais. This project, funded by FCT and CAPES, is dedicated to the
analysis of gurations of death in the media and cultural industries. The purpose of this site is to register and
present to the public publications, events and other activities resulting from the efforts of the Portuguese and
Brazilian teams that make up the project. In addition, it is our aim to promote participatory publication by the
project members and other experts in the eld of social sciences, in order to foster discussion around the
representations of death that circulate in everyday life through newspapers, television, Internet , photography,
advertising and fashion.
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Seminário Permanente de Educação para os Média debateu
políticas públicas de literacia mediática
O último Seminário Permanente de Educação para os Média, que teve lugar no
dia 20 de fevereiro (14h3016h30), na Sala de Reuniões do ICS, foi dedicado à
discussão de um documento com as linhas de orientação e enquadramento de
políticas públicas no âmbito da literacia para os média.
As intervenções desenvolveramse em torno de alguns tópicos, como a
pertinência, oportunidade e objetivos de um referencial de políticas de LpM;
benchmarking: onde estamos em termos de práticas de referência com
relevância para as políticas públicas, nacional e internacionalmente; orientações
e metodologias de ação; linhas de força / vertentes da ação política no domínio
da literacia para os média, em diferentes níveis; e tipologias de programas de
ação.
O Seminário foi aberto a todos os interessados.
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Texto de Raymond Williams abriu Seminário Permanente em
Estudos Culturais do PDEC
Todas as sessões do Seminário Permanente estão divididas em duas partes.
Na primeira, são analisados em profundidade um conjunto de textos centrais
para a área dos Estudos Culturais, sob a direção da Professora Maria Manuel
Baptista. Na segunda parte, especialistas convidados abordam questões
relacionadas com metodologias de investigação qualitativas.
O Seminário Permanente em Estudos Culturais vem ampliar as atividades de
aprofundamento teórico e metodológico já em curso no PDEC com os Núcleos
de Estudos ‘Género em Discussão', ‘Estudos de Cultura e Ócio' e ‘Políticas
Culturais'. Assim como as actividades destes núcleos, o Seminário Permanente
em Estudos Culturais é aberto a todos os alunos do Programa.
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CECS celebrou Dia Mundial da Rádio
Investigadores do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) da
Universidade do Minho acompanharam na manhã do dia 13 de fevereiro (a partir
das 7h00), uma emissão especial do Programa da Manhã da Antena 1, na
Escola Secundária D. Maria II em Braga. A iniciativa pretendeu assinalar o Dia
Mundial da Rádio, que a UNESCO dedicou este ano aos jovens. A emissão foi
conduzida por António Macedo e teve a participação especial de Luís António
Santos e Pedro Portela, membros do projeto de investigação "Estação NET:
moldar a rádio para ambiente web". Durante o programa foi também feita a
primeira apresentação do livro Das piratas à Internet: 25 anos de rádios locais,
editado pelo CECS (ver publicações do site, 'eBooks').

1

2

3

4

Semana do Acesso Aberto
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A Europa no Mundo e o Mundo na Europa. Crise e
Identidade.
18-19 junho, Universidade do Minho (Braga)

Submissão de Resumos/Envio Texto
Completo
Novo prazo para submissão de resumos: 12 de abril
Os resumos das comunicações devem ser submetidos através de email
(europamundo2015@gmail.com), até ao dia 31 de março de 2015 12 de abril de 2015.
Na submissão de resumos deve ser indicado:
– o nome (primeiro e último)
- afiliação institucional do autor ou autores
- endereço de correio eletrónico da pessoa responsável
- título
Cada resumo não pode ultrapassar as 300 palavras, devendo ter 4 palavras-chave.
Deve também ser indicada a área temática em que a proposta de comunicação é submetida, de entre as
seguintes:
- História e Memória
- Política e Sociedade
- Cultura e Artes
– Tecnociência e Sociedade
A língua de trabalho da conferência é o português, mas serão também bem-vindas comunicações em
inglês, francês e espanhol.
O prazo para o envio da proposta de artigo, com base na comunicação efetuada, destinada a
publicação num eBook (que será sujeito a um sistema de peer-review), foi alargado até ao dia 10
de setembro de 2015 12 de outubro de 2015.
Os textos finais têm que, obrigatoriamente, respeitar as seguintes regras:
– máximo de 5.000 palavras, incluindo notas e referências bibliográficas;
– formato MS Word ou similar;
– as referências bibliográficas devem seguir as normas do “Manual de Publicação” (ver páginas 9-27);
– os textos devem incluir título, nome dos autores, email de contacto, instituição, resumo (máximo de
150 palavras) e até 4 palavras-chave.
As propostas devem ser enviadas porEmail (europamundo2015@gmail.com ), sendo que qualquer
dúvida que exista também pode ser formulada pela mesma via.

CHAMADA DE ARTIGOS
Revista “Comunicação e Sociedade”, nº 28

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
Universidade do Minho – Portugal
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs

NÚMERO TEMÁTICO
Media(ções), Mobilidades e Cultura
Coordenadores do Volume:
Emília Araújo (emiliararaujo@gmail.com), Denise Cogo (denisecogo2@gmail.com) &
Manuel Pinto (mjspinto@gmail.com)
Data-limite | 30 de Março de 2015
Línguas | Português e Inglês*
O conhecimento e a experiência da mobilidade surgem cada vez mais associados a
formas específicas de informar e de comunicar, tornando-se objeto de diferentes
construções e visibilidades nos vários tipos de media.
No contexto de vida atual, marcado por conflitos militares, ameaças de novas
pandemias e vários tipos de catástrofes naturais, migrações e deslocações humanas,
estão a tornar-se mais prementes os estudos sobre os vários perfis, motivações e
implicações das mobilidades, assim como acerca do modo como são mediadas pelas
tecnologias da comunicação, configurando novos significados sobre o tempo, a
temporalidade e o espaço, novas experiências de vida, mas também novos desafios,
de índole pessoal , institucional e global.
Neste número da revista editada pelo Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade da Universidade do Minho, pretende-se, assim, reunir trabalhos de
investigação que permitam aprofundar conhecimento e a reflexão sobre a relação
entre os media, as mobilidades e a cultura, no quadro das (não)transformações
culturais e comunicacionais que marcam os modos de vida nas sociedades
globalizadas do mundo moderno – um mundo em crise, um mundo marcado pelas
ruturas de equilíbrio em várias das esferas constitutivas da experiência individual,
cultural, social e política, mas também um mundo em se abrem continuamente portas

a mudanças profundas com várias potencialidades nos domínios da comunicação, das
sociabilidades e dos modos de vida.
Com base neste entendimento, propomo-nos organizar uma edição multi disciplinar e
aberta dos estudos científicos que se interessam pelos fenómenos das mobilidades,
dos media, dos desenvolvimentos técnico-científicos e da cultura. Serão aceites
propostas que trabalhem as relações entre estes conceitos de um ponto de vista
empírico e documentado e também artigos que proponham reflexões conceituais
aprofundadas sobre modos de abordagens e problematizações de vários autores e
áreas disciplinares que se cruzam no estudo destas relações, em contexto nacional e
supranacional.
****
"Comunicação e Sociedade" é uma revista arbitrada por pares e opera num
processo de dupla revisão cega. Cada trabalho submetido será distribuído a dois
revisores previamente convidados a avaliá-lo, de acordo com a qualidade académica,
originalidade e relevância para os objetivos e âmbito da temática desta edição da
revista. [http://revistacomsoc.pt/]
Cada artigo aceite será publicado em Português e Inglês.

Submissão
Os originais deverão ser enviados em formato “Word” para cecs@ics.uminho.pt com
conhecimento (“Cc”) também para um dos coordenadores deste número temático:
Emília Araújo, emiliarraaujo@gmail.com
*Os originais serão submetidos em Português ou em Inglês. A tradução para a
segunda língua é, no entanto, da responsabilidade dos autores, podendo a sua
entrega ser feita apenas após a confirmação de aceitação para publicação.
No ASSUNTO da mensagem, os autores deverão escrever: Comunicação e
Sociedade – nº 28
Regras Editoriais
As regras editoriais para a submissão electrónica de manuscritos estão disponíveis
aqui: http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/about/editorialPolicies#custom-2
Notificação das decisões de aceitação (via e-mail): até 30 de junho de 2015
Data de publicação da revista: Dezembro de 2015

CALL FOR PAPERS
“Comunicação e Sociedade”
[“Communication and Society”, nr. 28]
Communication and Society Research Centre – University of Minho – Portugal
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs

Special issue:
“Media(tions), Mobilities and Culture”
Issue Coordinators: Emília Araújo (emiliararaujo@gmail.com), Denise Cogo
(denisecogo2@gmail.com) and Manuel Pinto (mjspinto@gmail.com)
Deadline | March 30, 2015
Languages | English and Portuguese
Knowledge and mobility are now increasingly associated to specific ways of informing
and communicating, thus becoming the object of different constructions and visibilities
in media.
Military conflicts, new pandemic threats, natural catastrophes, migrations and human
relocations, in general, have been tracing the context of everyday life - thus raising
importance of studies on different profiles, motivations and implications of mobilities,
as well as the on the way how these are mediated by communication technologies,
setting up new meanings on time and space, new life experiences and also new
personal, institutional and global challenges.
In this new number of the journal edited by the Communication and Society Research
Centre at Minho University, we aim at gathering research papers that deepen
knowledge on the relationship between media, mobilities and culture, framed by
cultural and communicational (non)transformations that reflect the way of living of
modern world globalized societies – a world in crisis, deeply defined by ruptures in the
balance of individual, cultural, social and political experience constitutive spheres; but
also a world where new avenues are continually open for deep changes in the fields of
communication, sociabilities and ways of living.

Based on this understanding, we aim at organizing a multidisciplinary open edition on
scientific studies that care for mobilities, media, technical-scientific developments and
cultural phenomena. Both theorethical and empirical papers addressng relationships
between those concepts/authors will be considered.

****
“Comunicação e Sociedade” [“Communication and Society”] -- is a double blind peerreviewed jornal (http://revistacomsoc.pt/).
Editorial rules for electronic submission of manuscripts can be found, both in
Portuguese and English, at:
http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/about/editorialPolicies#custom-2
Original texts should be sent in Word format to cecs@ics.uminho.pt. Please add, in
“Cc”, the e-mail of one of the coordinators of this special issue: Emília Araújo
(emiliararaujo@gmail.com).
*Original texts are submitted in Portuguese or in English. The translation into the
second language can be done after acceptation.
In ‘Subject’, please write: Communication and Society Journal - Vol 28.
Notification of acceptance: June, 2015
Publication date: December 2015
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Carmen Costa Sánchez
Carmen Costa Sánchez, doutora pelo Departamento de Ciências da
Comunicação da Universidade de Santiago de Compostela (Prémio
Extraordinário de Doutoramento) e professora na Universidade da Corunha,
desenvolve nos meses de fevereiro e março (2015) uma estadia de investigação
no quadro do CECS. O seu trabalho centrase na área da Comunicação
Estratégica, tendo orientação da professora Teresa Ruão (UMinho/CECS).
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Dois investigadores da Universidade Federal de Minas
Gerais no CECS até janeiro de 2016
Os investigadores Adriana Bravin e Carlos Alberto Carvalho, professores em
universidades brasileiras desenvolvem, desde o início de fevereiro de 2015, a
sua pesquisa no CECS, no quadro do projeto "O fluxo, a morte e o
acontecimento mediático: Linguagens, Interações e Imaginário" (FCT/CAPES) 
uma parceria entre o CECS e aquela universidade brasileira. EStarão em Braga
até ao fim de janeiro de 2016.
1

Adriana Bravin
A investigadora Adriana Bravin, professora na Universidade Federal de Ouro
Preto (Brasil) desenvolve, desde o início de fevereiro de 2015, a sua pesquisa
no CECS, no quadro do projeto "O fluxo, a morte e o acontecimento mediático:
Linguagens, Interações e Imaginário" (FCT/CAPES)  uma parceria entre o
CECS e aquela universidade brasileira. É doutoranda na Universidade Federal
de Minas Gerais. Estará em Braga até ao fim de janeiro de 2016.
Carlos Alberto Carvalho
O investigador Carlos Alberto de Carvalho, professor na Universidade Federal de
Minas Gerais (Brasil) desenvolve, desde o início de fevereiro de 2015, a sua
pesquisa no CECS, no quadro do projeto "O fluxo, a morte e o acontecimento
mediático: Linguagens, Interações e Imaginário" (FCT/CAPES)  uma parceria
entre o CECS e aquela universidade brasileira. Estará em Braga até ao fim de
janeiro de 2016.
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Das Piratas à Internet: 25 Anos de Rádios
Locais
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SUMÁRIO

Lusofonia Portugal
Radio Relações Públicas

Tempo cidadania

comunicação cultura
globalização

identidade imaginário
jornalismo jovens

lusofonia luz media
mediação narrativa

CONTEÚDO DA REVISTA
Pesquisa
Todos
Pesquisar
Pesquisar
Por Edição
Por Autor
Por Título
Outras revistas

Orgs.:
Reis, I.; Ribeiro, F. & Portela, P.

ISBN: 9789898600332

...............................................................................................................
.:: LASICS ::.
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS)
Universidade do Minho

