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A ecologia mediática contemporânea implicou uma re-
construção dos espaços de encontro entre a produção e 
o público. Se a primeira luta por lugares de destaque na 
imensidão da oferta, o segundo ganhou poder de decisão, 
é criador de conteúdos e emancipou-se do espartilho das 
grelhas. As novas formas de comunicação digital estão, 
assim, a questionar toda a lógica de funcionamento nos 
chamados meios tradicionais, entre eles, a televisão. 
Tal como os jornais e a rádio, a televisão tem sido posta 
à prova, especialmente, na última década. O medium 
tenta sobreviver ante o estimulante mundo do novo, do 
interativo. E é neste contexto que se tem tornado mais 
complexa, mais diversificada, potencialmente interativa, 
fornecedora de conteúdos assíncronos e menos reduzida 
à grelha que lhe deu forma nas primeiras seis décadas 
da sua curta, mas popular, história. Estaremos a assis-
tir ao fim da televisão? Ou estará este meio a integrar 
outros meios, tornando-se numa espécie de hipertele-
visão? É uma televisão que sobrevive ou que se renova? 
Que agrega ou que fragmenta? Estas são algumas das 
questões que pretendemos colocar na terceira edição da 
Conferência Televisão e Novos Meios, a decorrer dias 23 
e 24 de maio de 2019, na Faculdade de Artes e Letras da 
Universidade da Beira Interior, numa iniciativa conjunta 
do Grupo de Comunicação e Média da Unidade de Inves-
tigação LabCom.IFP e do Grupo de Trabalho de Estudos 
Televisivos da SOPCOM, abordando as áreas da ficção, 
do documentário, do entretenimento, da publicidade e do 
jornalismo.

TELEVISÃO E NOVOS MEIOS
PRODUÇÃO E PÚBLICO: 
ASSINCRONIAS
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The contemporaneous media ecology implied a recons-
truction of the meeting places between production and 
the audience. If the first fights for prominent places in the 
immensity of the offer, the second won power of decision, 
it creates contents and it has emancipated itself from the 
grids straitjacket. The new forms of digital communica-
tion are thus questioning the whole logic of functioning in 
the so-called traditional media, television, among them. 
Like newspapers and radio, television has been put to the 
test, especially in the past decade. The medium tries to 
survive in the face of the stimulating world of the new, of 
the interactive. And it is in this context that it has become 
more complex, more diversified, potentially interactive, 
asynchronous content provider and less reduced to the 
grid that shaped it in the first six decades of its short yet 
popular story. Are we watching the end of television? Or is 
this media integrating other media, becoming some sort 
of hypertelevision? Is it a television that survives or that 
renews? That aggregates or fragments? These are some 
of the questions that we intend to raise in the third edition 
of the Television and New Media Conference, to be held 
on 23 and 24 May 2019, at the Faculty of Arts and Letters 
of the Universidade da Beira Interior, in a joint initiative 
between the Communication and Media Group of the In-
vestigation Unit LabCom.IFP and of the Television Studies 
Workgroup of the SOPCOM, covering the areas of fiction, 
documentary, entertainment, advertising and journalism.

TELEVISION AND NEW MEDIA
PRODUCTION AND AUDIENCE: 
ASYNCRHONY
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CONVIDADAS/OS
KEYNOTE SPEAKERS
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EMILI PRADO
Universitat Autònoma de Barcelona

PUBLICIDADE E INTERATIVIDADE:
DESAFIOS E TENDÊNCIAS PARA O AUDIOVISUAL
No contexto da convergência que caracteriza o ecossis-
tema comunicativo dos nossos dias, há um atributo dis-
ruptivo da primeira magnitude que é a interatividade. O 
estágio atual do audiovisual, que caracterizamos como 
“todo digital e em rede”, permeia todo o sistema com a 
potencialidade da interatividade. Seu uso com diferentes 
graus de intensidade afeta diferentes aspetos, desde a 
pro- dução até o consumo de todo o conteúdo e, dentre 
estes, a publicidade. No novo ecossistema de comuni-
cação, a publicidade continua tendo um papel central 
como sistema de financiamento, buscando aproveitar 
todas as vantagens advindas da interatividade, tanto 
para aumentar sua eficiência quanto para diversificar 
formatos e, principalmente, personalizar os impactos.

— Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, director del GRISS 
(Grupo de Investigación en Imagen, Sonido y Síntesis), de EU-
ROMONITOR y USAMONITOR, observatorios permanentes de 
la televisión en Europa y América del Norte y Presidente del 
Premio Möbius Barcelona Multimedia. Ha sido decano de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB y decano de 
la Facultade de Ciencias da Información de la Universidade de 
Santiago de Compostela. Ha sido profesor e investigador in-
vitado en la Universidad de Québec en Montréal, Universidad 
de California, Berkeley, Universidad de New York, Universidad 
de Pisa, Universidad de São Paulo, Universidad Adolfo Ibañez 
de Santiago de Chile, Universidad Leonardo Davinci en Paris, 
Universidad de Bordeux y en diversas universidades españo-
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las. Asesora a diferentes Administraciones, compañías y Autoridades reguladoras. 
Es autor de diferentes obras sobre Radio, Televisión y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. Entre el 1973 y 1986, desarrolló su actividad profesional en radio, 
televisión y prensa.
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MANUEL DAMÁSIO
Universidade Lusófona

ANALÍTICA DO ENTRETENIMENTO: O PAPEL DA 
ANÁLISE DE INFORMAÇÃO NA CONFIGURAÇÃO 
ATUAL DA TELE- VISÃO
Desde a sua origem que a televisão é um medium em 
constante transformação, com a introdução de cada 
nova inovação tecnológica a assinalar um crescimento 
nas taxas de adoção do meio. Nas últimas décadas, 
os processos de digitalização, que abrangeram toda 
a cadeia de valor da televisão, provocaram ruturas 
fundamentais, não apenas na infraestrutura existen-
te, mas também nas outras dimensões múltiplas que 
a televisão abrange, desde a dimensão experiencial, 
até às dimensões estéticas, tecnológicas e sociais. 
A estrutura tecnológica e institucional da televisão 
que serviu de suporte à criação de sistemas de media 
orientados para dinâmicas exclusivamente nacionais, 
foi interrompida pelo surgimento de novas tecnologias 
de produção, distribuição e comunicação digital e novos 
modelos de negócio associados a essas mesmas tecno-
logias. Essas transformações têm consequências que 
vão muito além dos aspetos tecnológicos tantas vezes 
focados pela indústria, e incluem outras dimensões que 
queremos explorar neste artigo. Estas transformações 
não apenas empo- deram as audiências com diferen-
tes oportunidades de criar e distribuir o seu próprio 
conteúdo (Evans, 2011), mas também evocam géneros 
e formatos cada vez mais híbridos que desafiam quer 
os profissionais quer os académicos. A nossa proposta 
centra-se num estágio específico de evolução atual da 
televisão que alguns classificam como o estado ana-
lítico (Manovich, 2018). Ao contrário de outros está-
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gios anteriores de evolução da televisão, este novo estágio não está focado 
em novos mecanismos de criação, publicação ou distribuição de conteúdos 
audiovisuais, embora também considere essas diferentes componentes do 
medium. Esta nova etapa de desenvolvimento da televisão lida com a análise 
computacional automatizada de conteúdos de todos os media digitais online, 
e as ações automatizadas que são executadas com base nessa análise. Este 
trabalho irá descrever as principais características deste estágio atual da 
televisão analítica, e o papel central que a análise de informação está a ter na 
reconfiguração dos formatos televisivos de entretenimento e na modelação 
dos comportamentos das audiências.

— Manuel José Damásio é doutorado em ciências da comunicação (UNL) e fez a sua 
agregação em estudos de comunicação (UMinho). Atualmente é o diretor do Depar-
tamento de Cinema e Artes dos Media da Universidade Lusófona onde também é 
investigador no CICANT – Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura 
e Novas Tecnologias. É o presidente da Associação Europeia de Escolas de Cinema 
(GEECT) e membro da direção da Associação internacional de escolas de cinema e 
audiovisual (CILECT).
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CATARINA BURNAY
Universidade Católica Portuguesa

DA FICÇÃO TELEVISIVA À FICÇÃO AUDIOVISUAL:
CAMINHOS, DESAFIOS & APOSTAS DO MERCADO 
PORTUGUÊS
A ficção sempre se constituiu como um produto-ânco-
ra na definição de grelhas dos canais em sinal aberto 
nacionais. O caráter lúdico-afetivo do segmento pro-
gramático, em especial dos formatos de longa seria-
lização como a telenovela, levou a que o mercado se 
especializasse na sua produção, mobilizando as audi-
ências, criando comunidades de públicos e viabilizando 
a sustentabilidade financeira dos canais. Em face das 
diferentes “conjunturas” que se vão estabelecendo e 
moldando o panorama audiovisual, o mercado da ficção 
vai escolhendo caminhos, percebendo onde estão os 
desafios e fazendo apostas. Hoje, “fazer ficção” e “ver 
ficção” são ações que não podem ser alheias à conjun-
tura tecnológica – transformação digital, novas plata-
formas e dispositivos; à conjuntura política – diretivas 
comunitárias e políticas públicas; à conjuntura econó-
mica – investimento publicitário, apoios e incentivos, 
budgets de produção e à conjuntura sociocultural – 
tendências internacionais, desenvolvimento de histó-
rias, de formatos e de  géneros, gostos, participação e 
envolvimento das audiências e dos públicos. Partindo 
deste contexto, pretendemos, nesta comunicação, com-
preender a pertinência da ficção como objeto de estudo 
e analisar as dinâmicas de produção e consumo dos 
conteúdos ficcionais da/na atualidade. 

— Catarina Duff Burnay é Pós-Doutorada em Ciências da 
Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Uni-
versidade de São Paulo e Doutora na mesma área, com a tese 
“A Açorianidade na Ficção da RTP-Açores (1986-2007)”, pela 
Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica 
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Portuguesa, Instituição onde iniciou a sua carreira académica, em 2002. Professora 
Auxiliar da FCH/UCP, é Coordenadora do Mestrado em Ciências da Comunicação e 
Investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura (CECC) (linha de inves-
tigação Media Narratives and Cultural Memory). Desde 2005 integra o Observatório 
Iberoamericano da Ficção Televisiva (OBITEL) e, desde 2010, coordena a equipa por-
tuguesa. As suas principais áreas de investigação são os estudos televisivos, a ficção 
televisiva na óptica da produção e da recepção, estratégias de produção e programa-
ção, públicos e audiências.
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DORA SILVA
Universidade Nova de Lisboa

COMO INOVAR NA TV E NOS NOVOS MEIOS?
Nos últimos anos, a comunicação social e os media 
digitais sofreram mudanças significativas, ao leme de 
um novo ecossistema mediático associado de forma ir-
reversível à tecnologia. Por um lado, multiplicam-se os 
news avoiders, mas também o consumo de conteúdos 
através de novas plataformas que substituem as formas 
tradicionais de informação nos ecrãs da televisão, do 
papel ou da rádio. Por outro lado, sempre que os media 
entram num período de incerteza, há uma tentativa de 
inovar, de forma a superar a crise, alcançar a sustenta-
bilidade ou encontrar novos públicos. Impõe-se assim 
perceber como é que os media estão a inovar em am-
biente digital em relação aos seus produtos, processos, 
paradigma e posicionamento, partindo do princípio de 
que inovação, tal como o economista Joseph Schumpe-
ter a descreveu, não é sinónimo de invenção ou de mera 
criatividade - é, na maior parte das vezes, novas combi-
nações de algo já existente. Esta comunicação foca-se 
no processo da inovação nos media, em particular na 
Televisão, apresentando exemplos de novos formatos, 
novas formas de contar estórias e novos modelos de 
negócio, que já antecipam, no presente, o futuro deste 
meio, tentando dar um contributo para a pergunta que 
faz parte da agenda mediática e científica: qual pode 
ser o caminho para a televisão neste novo ecossistema 
mediático?

— Dora Santos Silva é professora na NOVA FCSH, na licen-
ciatura em Ciências da Comunicação e no mestrado em Jor-
nalismo. É licenciada em Ciências da Comunicação, mestre 
em Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias (ambos na 
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NOVA FCSH) e doutorada em Media Digitais pelo programa internacional UT Austin 
| Portugal. A título profissional, colaborou como jornalista em diversas publicações 
culturais não só nacionais, mas também internacionais. O seu percurso incluiu tam-
bém o guionismo, o copywriting e a coordenação editorial de projetos multiplatafor-
ma. É coordenadora do Observatório da Inovação nos Media e Indústrias Criativas e 
da pós-graduação em Comunicação de Cultura e Indústrias Criativas. A sua inves-
tigação foca-se na inovação nos media, jornalismo cultural, e indústrias culturais e 
criativas.



BOOK OF ABSTRACTS 17

HENRIQUE OLIVEIRA
HOP

— Henrique Oliveira, natural do Porto, é produtor, realizador, 
argumentista e dirige a produtora HOP!. Foi um dos sócios 
fundadores da produtora Miragem, assumindo a realização 
de séries pioneiras como Claxon e Major Alvega, bem como 
de vários conteúdos televisivos na área do entretenimento. 
Fundou em 2001 a HOP!, sediada no Porto, que se dedica 
especialmente à produção de séries televisivas e telefilmes. 
O seu palmarés recente inclui a realização de séries como 
1986, Vidago, Palace, Dentro ou Mulheres de Abril e telefilmes 
como Entre as Mulheres. Foi também um dos fundadores dos 
Táxi, uma das principiais bandas do chamado boom do Rock 
Português. 
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HERLANDER ELIAS
Universidade da Beira Interior

FLOW TV AND CYWORLDS:
ABOUT BRANDS AND STREAMING-SCREENS
In an age of streaming media contents consumed namely 
on tablets, smartphones and smart TVs, a new audien-
ce agency has surfaced, which requires reflection and 
critical thought. Blending media theory, branding know-
ledge and strategic communication, this paper aims at 
discussing the players, events, systematic changes and 
the ongoing revolution taking course before ourselves, 
as the once-called “new media” are today’s conventional 
media-environment.

— Herlander Elias é Professor Auxiliar na UBI e investigador 
no Labcom. Elias faz investigação em Ciências da Comunica-
ção, Comunicação Estratégica e Cultura Digital. O autor conta 
com cerca de 20 publicações na área da comunicação e dirige 
atualmente o Mestrado de Design e Desenvolvimento de Jogos 
Digitais da UBI, tendo sido recentemente keynote-speaker no 
evento internacional Ars Electronica, na Áustria. Os seus tex-
tos podem ser encontrados em Amazon.com e Academia.edu.
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JACINTO GODINHO
RTP | Universidade Nova de Lisboa

O DOCUMENTÁRIO JORNALÍSTICO HISTÓRICO E O 
DILEMA DA FICCIONALIZAÇÃO

— Jornalista dos quadros da RTP (Rádio e Televisão de Por-
tugal) desde 1988. Como repórter especial fez vários traba-
lhos de investigação premiados, como Tráfico de hormonas 
para a carne de vaca (1993) e Caça aos golfinhos nos Açores 
(1994). Produziu e realizou e várias séries documentais, como 
é o caso de Memórias do Cinema Português – 100 anos de 
história (2001); Ei-los que Partem – Uma história da Emigra-
ção Portuguesa (2006); A PIDE Antes da PIDE (2016) e Quando 
a Tropa mandou na RTP (2017). Foi por duas vezes galardoado 
com o mais importante e prestigiado prémio de jornalismo 
em Portugal, o Prémio Gazeta do Clube de Jornalistas. Dou-
torado em Ciências da Comunicação pela FCSH da Universi-
dade Nova de Lisboa. É professor auxiliar do Departamento 
de Ciências da Comunicação, da UNL onde lecciona desde 
1993 e investigador do ICNOVA. Publicou os livros As origens 
da reportagem – Imprensa (2009) e As origens da reportagem 
– Televisão (2011), ambos editados pela Livros Horizonte, de 
Lisboa. Membro do plenário da CCPJ desde 2015, eleito na 
lista proposta pelo Sindicato dos Jornalistas. Desde Janeiro 
de 2019 faz também parte do Secretariado da CCPJ.
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MARIA FERREIRA
RTP 

— Maria Ferreira é produtora na área do Entretenimento há 
cerca de 20 anos. Trabalhou em vários projectos televisivos 
nos 3 canais generalistas, em produção de teatro, publicidade 
e eventos. Teve a sua primeira experiência profissional em 
televisão no ano de 1999, na Endemol Portugal, como parte 
da equipa de produção da primeira edição do Big Brother.
Foi coordenadora de conteúdos e diretora de produção de vá-
rios programas de daytime dos 3 canais generalistas, e, nos 
últimos anos, tem vindo a desenvolver e a coordenar projetos 
na área do entretenimento e da música na RTP. É responsá-
vel da área de produção e planeamento da RTP Memória e 
coordena a produção do Centro de Inovação da RTP. Faz parte 
da equipa criativa e de produção que tem vindo a desenvolver 
projectos na área da música na RTP e foi  uma das responsá-
veis pela renovação do Festival da Canção em 2017. No ano 
passado assumiu o cargo de “ Event Manager” do Eurovision 
Song Contest Lisbon 2018.
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NUNO BERNARDO
Be Active

— Nuno Bernardo é autor, realizador e produtor de Cinema e 
Televisão. Na última década, através da sua abordagem única 
ao storytelling, Nuno criou e produziu mais de 200 horas de 
histórias para jovens e adolescentes; desde longas metra-
gens a programas televisivos, de aplicações interativas a 
livros. No Reino Unido criou o SOFIA’S DIARY para o Channel 
5 que obteve uma nomeação para os prestigiados Broadcast 
Awards. Em 2009, a revista Broadcast do Reino Unido deu 
destaque de capa à série e escreveu: “SOFIA’S DIARY ajuda 
a escrever a história da Televisão no Reino Unido”. Em 2010, 
a revista inglesa C21 considerou SOFIA’S DIARY como “uma 
das 4 séries infantojuvenis mais icónicas da última década”. 
A série foi exibida (nas suas 10 versões distintas) em mais de 
30 países, chegando a uma audiência de mais de 500 milhões 
de espetadores, incluindo China, América Latina e Europa. 
Na América do Norte, Nuno Bernardo foi o Produtor Execu-
tivo de duas séries televisivas para a HBO: LIVING IN YOUR 
CAR e THE LINE (esta exibida em Portugal no canal MOV). 
Mais recentemente, Nuno produziu os filmes THE KNOT 
(distribuída pela Universal Pictures no Reino Unido), BEAT 
GIRL (lançado em Portugal, Irlanda, Reino Unido e E.U.A.) e 
COLLIDER (onde também foi guionista) assim como o docu-
mentário A ESTRADA DA REVOLUÇÃO. Recentemente Nuno 
Bernardo estreou-se como realizador de cinema com o filme 
“GABRIEL” uma história passada no mundo do boxe amador 
em Portugal. Ao longo da sua carreira, Nuno Bernardo foi 
nomeado para 3 prémios EMMY (incluindo um prémio EMMY 
KIDS) com as séries CASTIGO FINAL, BEAT GIRL e COLLI-
DER; nomeado para um Broadcast Award no Reino Unido 
com a série SOFIA’S DIARY (autor), nomeado para os prémios 
Rose D’ Or com as séries T2 PARA 3 e CASTIGO FINAL. Nuno 
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Bernardo foi ainda vencedor de dois prémios Kidscreen com os telefilmes produzidos 
para o canal público irlandês RTÉ AISLING’S DIARY e AISLING’S SUMMER DIARY (do 
qual foi autor), vencedor de um prémio C21 International Format Award para a mini 
série CASTIGO FINAL (autor), além de mais de duas dezenas de nomeações para 
prémios da indústria no Reino Unido, Irlanda e Canadá. Nuno Bernardo é ainda um 
autor bestseller com mais de 20 livros editados e mais de 1 milhão de cópias vendidas 
por todo o mundo e palestrante nas conferências mais importantes de TV e Cinema, 
festivais e eventos de entretenimento em todo o mundo.
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NUNO GOULART BRANDÃO
Universidade Católica

O JORNALISMO NOS TELEJORNAIS DA TELEVISÃO 
GENERALISTA PORTUGUESA

— Doutorado em Sociologia da Comunicação, Cultura e Edu-
cação pelo ISCTE (2005). Professor Universitário há 27 anos 
é Professor Associado Convidado na Universidade Católica 
Portuguesa, Faculdade de Ciências Humanas e membro 
investigador do CECC – Centro de Estudos de Comunicação 
e Cultura, na linha de investigação Media Narratives &amp; 
Cultural Memory. As suas áreas de ensino e investigação são 
alusivas às Ciências da Comunicação em geral e, em particu-
lar, na Comunicação Estratégica e Estudos Televisivos e dos 
Media. Foi ainda durante 20 anos (1985-2004) profissional de 
televisão na RTP onde exerceu diversos cargos e de estru-
tura nas áreas da produção e realização, relações pú- blicas 
e gestão de programação televisiva. Bem como foi um dos 
coordenadores Gerais da Comissão Global do «Projeto Fénix» 
(2002-2004) de reestruturação da RTP, atual Rádio e Televi-
são de Portugal.



III CONFERENCE ON TELEVISION AND NEW MEDIA24

PAULO PENA
Diário de Notícias

FLOW TV AND CYWORLDS:
ABOUT BRANDS AND STREAMING-SCREENS

— Paulo Pena é jornalista profissional desde 1998. Iniciou a 
sua especialização em jornalismo de investigação na revista 
Visão, onde foi editor da secção de Política e coordenador 
da equipa de projectos investigativos. Foi bolseiro da Fun-
dação Luso-Americana para o Desenvolvimento no curso do 
Committee of Concerned Journalists, em 2009, em Washing-
ton DC, EUA. Recebeu, em 2001 e 2013 dois Prémios Gazeta 
do Clube de Jornalistas (Revelação e Imprensa Escrita), 
bem como várias outras distinções (Prémio de Jornalismo 
Económico Santander/ Universidade Nova, Premio Cáceres 
Monteiro, entre outros). Prosseguiu esse caminho no jornal 
Público, onde foi grande-repórter entre 2013 e Maio de 2018. 
Em Janeiro de 2016 fundou o primeiro grupo permanente de 
jornalistas de in- vestigação europeu - Investigate Europe, 
que junta 9 jornalistas de 8 países eu- ropeus. Desde Maio 
de 2018 é grande-repórter do Diário de Notícias. Foi recen-
temente escolhido pela Fundação Calouste Gulbenkian como 
bolseiro da sua primeira edição do projecto de apoio ao jorna-
lismo de investigação, para 2019.
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SARA BALONAS
Universidade do Minho

PUBLICIDADE: HUMOR E OUTROS ESTADOS DE ALMA

— Sara Balonas é professora auxiliar no Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade do Minho e investigadora no CECS - 
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. Doutorou-se 
em Ciências da Comunicação em 2013. Ensina nas áreas da 
Comunicação Estratégica e da Publicidade. O seu trabalho de 
investigação foca-se na reconfiguração da publicidade, com-
preendendo a sua função na sociedade para além do consumo 
e enquanto contributo para um melhor exercício de cidadania. 
As áreas de estudo incluem: comunicação estratégica, publi-
cidade na esfera social, publicidade comportamental, comuni-
cação do terceiro setor, estratégias de responsabilidade social 
empresarial. Interessa-se ainda por: comunicação para a saú-
de, comunicação territorial, comunicação política e relação da 
comunicação com a religião. Sara Balonas é, ainda, fundadora 
da empresa Bmais Comunicação (2002) e do programa Be True 
(2010) – programa de atuação em responsabilidade social e 
sustentabilidade. Trabalha em publicidade desde 1989, tendo 
sido copywriter e diretora criativa. Presentemente, dedica-se a 
estratégias de comunicação e estratégias criativas na empre-
sa. É membro da direção da Associação Bagos d’Ouro, IPSS 
dedicada à promoção da educação das crianças como fator de 
inclusão. Foi membro da direção da ADDICT, agência para as 
Indústrias Criativas (2015-2017). Foi cronista no jornal Público 
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EDUARDO CINTRA TORRES
FCH UCP/ISCTE-IUL
ROBERTA AZEVEDO
ISCTE-IUL

APROXIMAÇÕES E ABERTURAS AO CIDADÃO-FONTE NO TELEJORNAL 
LOCAL BRASILEIRA

A ambiência midiática dos tempos atuais implicou mudanças nos meios tradicionais 
de comunicação. Na televisão, as afetações parecem ocorrer de forma mais lenta, po-
rém, é possível perceber que a chegada da internet e, mais recentemente, a utilização 
de dispositivos móveis digitais pelo cidadão comum modificaram a rotina produtiva 
das redações de telejornalismo. O jornalismo televisivo, em alguns pontos do globo, 
tenta se reinventar, cria atrativos e procurar parceiros para seguir em frente. Na 
presente comunicação buscamos apontar mudanças identificadas na redação de um 
telejornal local brasileiro, durante observação participante realizada em dois mo-
mentos: de 10 a 14 de dezembro de 2018 e de 28 de janeiro a primeiro de fevereiro de 
2019. A pesquisa teve como objeto de estudo a redação de uma afiliada da Rede Globo 
na Paraíba, a TV Cabo Branco, no Nordeste do país. Durante dez dias, observamos 
a rotina de trabalho da equipe do JPB 1a Edição, telejornal que é transmitido pela 
emissora ao meio-dia. A proposta da observação participante foi identificar possíveis 
mudanças na rotina produtiva da equipe do telejornal estudado, diante da utilização 
de dispositivos móveis digitais pelo cidadão-fonte e os caminhos abertos para este ci-
dadão se comunicar e enviar conteúdos para redação. A pesquisadora considera que, 
o cidadão-fonte é aquele cidadão que sempre se disponibilizou a ser fonte de infor-
mações ou a colaborar com o trabalho jornalístico e que, na atualidade, se utiliza dos 
dispositivos móveis digitais para produzir conteúdos e oferece esses materiais para 
os jornalistas ou disponibiliza-os nas redes sociais. Além da observação participante, 
foi realizada uma análise de conteúdo dos telejornais exibidos nos dias da pesqui-
sa no intuito de identificar se havia um trabalho de atração e chamamento desse 
cidadão-fonte para fazer parte do telejornal, produzindo conteúdos para o mesmo, e a 
quantidade utilizada desses materiais nesses dias. Durante a pesquisa, observou-se 
i) mudanças na rotina produtiva da maioria dos profissionais ligados ao telejornal, 
diante do uso de tecnologias móveis digitais no dia-a-dia; ii) uma utilização considerá-
vel de conteúdo produzido pelo cidadão-fonte no telejornal pesquisado; iii) incentivo ao 
envio desses materiais para a redação, na busca de atrair e manter a audiência, além 
de agregar conteúdo ao que é produzido pela equipe e iv) um interesse cada vez maior 
dos jornalistas, que fazem o JPB 1a Edição, pelo que é produzido por esses cidadãos.



BOOK OF ABSTRACTS 29
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TELEJORNALISMO NA IMPRENSA REGIONAL DE PORTUGAL E BRASIL

Com esta proposta pretendemos pensar de que forma os meios regionais de produ-
ção noticiosa tradicionalmente direccionada para o papel, com a transição para a web 
passaram a construir notícias em formato de vídeo, próximo do registo televisivo. O 
objetivo é fazer um estudo comparativo entre Portugal e Brasil, a partir da análise da 
produção multimédia feita por uma amostra de vídeos publicados em seis veículos 
dos dois países. São eles: os portugueses “Diário do Minho”, diário do distrito de Bra-
ga; “O Mirante”, semanário do distrito de Santarém; “Reconquista”, semanário do dis-
trito de Castelo Branco; e os brasileiros “A Voz da Serra”, diário do município de Nova 
Friburgo; “Folha dos Lagos”, diário da Região dos Lagos, RJ e “O Fluminense”, diário 
da Região Metropolitana, RJ. Procura-se compreender a construção social da notícia, 
considerando o jornalismo de referência (Vizeu & Correia, 2006) e a natureza dos 
meios (online e TV). Temos em mente entender até que ponto os ciberjornais regionais 
se apropriam do conteúdo televisivo na aposta de audiência via produto audiovisual. 
Consideramos o conceito de TV ubíqua (Serra, 2015), utilizaremos os estudos dos 
critérios de noticiabilidade clássicos propostos por Traquina (2015), conjugado com os 
novos valores-notícia na contemporaneidade, sugeridos por Ivan Satuf (2014). Autores 
como Wolton, Coutinho, dentre outros, ainda dão suporte teórico para o trabalho que 
tenta buscar as estratégias incorporadas ao processo de produção das notícias online 
regionais a partir de material audiovisual para que o público se identifique com o 
produto veiculado.
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JOÃO CARLOS SOUSA
TIAGO LAPA
HELENA CARVALHO
CIES | ISCTE | Instituto Universitário de Lisboa

SÓCRATES E OS OUTROS: ENTRE O “POLÍTICO INCOMPETENTE” 
E O “POLÍTICO CORRUPTO”
O escândalo político tornou-se um tema apetecível para os meios de comunicação 
nas últimas décadas (Thompson, 1998). Resultado de múltiplas tendências como a 
personalização da política ou a concomitante “política de confiança” (Figueiras, 2017), 
a corrupção tem adquirido atenção e despertado interesse entre os diferentes secto-
res dos media, resultando numa crescente visibilidade dos diferentes escândalos, em 
particular aqueles que envolvem atores políticos com notoriedade pública (Thompson, 
2001). O objetivo da presente investigação passa por perceber como os diversos me-
dia portugueses construíram a cobertura do “caso Sócrates”. Este assume contornos 
particulares, uma vez que está em foco um ex-Primeiro-Ministro sobre o qual recaem 
múltiplas suspeitas de corrupção (Operação Marquês), é também o responsável polí-
tico pelo pedido de ajuda externa – Resgate da Troika. Deste modo, imbricam-se duas 
potenciais imagens: a do “político corrupto” e a do “político incompetente”. Estamos 
perante suspeitas de natureza bastante distinta. Se por um lado ao ex-responsável 
político é endossado um conjunto de más decisões políticas, como por exemplo ter 
conduzido o país à bancarrota, por outro também lhe são atribuídas práticas danosas 
para a causa pública. Através deste estudo podemos compreender a metamorfose 
(Beck, 2017) a que está sujeito o relacionamento entre os media e os atores políticos. 
Tratado na esfera pública mediática portuguesa por “caso Sócrates” é na ver- dade 
uma longa narrativa de acontecimentos e de um diversificado conjunto de suspeitas 
de atos ilícitos que têm no ex-Primeiro-Ministro o ator central. Ao longo da última 
década tem sido o epicentro de uma cobertura mediática que se carateriza pela cen-
tralidade e notoriedade pública dos atores envolvidos, mas também por uma grande 
resiliência no seu agendamento mediático. Esta cobertura jornalística normalmente 
segue de forma paralela aos próprios processos judiciais em que está envolvido o 
ex-governante. A relação que se estabelece entre sistema judicial e os media não é 
clara, talvez em muitas ocasiões se paute, inclusive, por uma certa ambiguidade e 
ambivalência no sentido de ambas exercerem mútua influência. Dada a durabilidade 
deste escândalo político, optou-se por uma análise de dois anos, contemplando 2016 
e 2017 o que nos permite construir uma amostra de 2088 peças jornalísticas distri-
buídas da seguinte forma: 2016 n=949, 2017 n=1139. A estratégia metodológica articu- 
lará a análise qualitativa e (Maroco, 2010) quantitativa (Croucher e Cronn-Mills, 2015) 
com recurso a análise multivariada (Carvalho, 2017). Esta opção apresenta duas 
vantagens: o desenvolvimento de uma reflexão longitudinal de forma a apreender o 
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A RESPOSTA DO JORNALISMO TELEVISIVO ÀS FAKE NEWS SOBRE A 
TRAGÉDIA DE BRUMADINHO (MG)
A informação é, e sempre foi, a fonte que nutre o que historiadores e sociólogos cha-
mam de “instinto de conhecimento” dos seres humanos. Este instinto é o responsável 
pela nossa proteção, estabelecimento de relações e até análise de juízos de caráter 
do próximo (Kovach e Rosenstiel, 2004). A transmissão das informações, no entanto, 
é feita, desde os primórdios, por aqueles que possuem certas qualidades, conforme 
aponta um estudo feito com sociedades tribais isoladas. De acordo com Stephens 
(1988), as tribos, por mais distantes e diversificadas, destacavam para serem os 
mensageiros, os transmissores das informações, aqueles que pudessem se deslocar 
com agilidade no terreno, recolher informações com rigor e contá-las de uma forma 
cativante. Precisamos de informação para todos os processos de decisão que fazem 
parte de nossas vidas. Nesse sentido, Kovach e Rosenstiel (2004) apontam que o jor-
nalismo é o sistema concebido para fornecer as informações que precisamos. “É por 
isso que nos preocupamos com o tipo de notícias e o jornalismo que temos: estes ele-
mentos influenciam a qualidade das nossas vidas, os nossos pensamentos e cultura” 
(Kovach e Rosenstiel, 2004, p.6). Desde a popularização da internet, especialmente na 
última década, o jornalismo enfrenta uma crise de credibilidade alicerçada na aber-
tura dos meios de produção jornalísticos para o público. Pessoas antes compreendi-
das apenas como consumidores ou, no máximo, fontes de informação, tornaram-se 
também produtores de conteúdo. Nessa atual realidade sociocultural e tecnológica, 
o público até então somente consumidor da notícia passou a ter a possibilidade de 
ser produtor e propagador de informações. É nessa reconfiguração da esfera social 
e tecnológica que a estabilidade do gênero notícia foi alterado. Surgem as fake news 
que, de acordo com o dicionário Cambridge (2018), tratam-se de “histórias falsas 
que parecem ser notícias e são difundidas na Internet ou em outros meios, criadas 

padrão que leva ao seu agendamento, mas também, permite contrastar diferentes 
períodos de cobertura que apresentam caraterísticas diferenciadoras, quer do “caso 
Sócrates”, quer dos restantes casos de corrupção com atenção mediática. A cons-
trução da amostra parte da base de dados do Baró- metro de Notícias do Laboratório 
de Ciências da Comunicação do ISCTE-IUL. Esta investigação insere-se num projeto 
mais amplo intitulado “Ecos Digitais de uma velha forma de Opinião: o caso Sócrates 
no comentário político televisivo” e conta com o financiamento da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (SFRH/ BD/136605/2018) sendo desenvolvido no Programa de 
Doutoramento em Ciên- cias da Comunicação do ISCTE-IUL com o apoio do CIES.
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para influenciar opiniões políticas ou como piada”. A definição utilizada no presente 
estudo é a de que uma notícia falsa pode ter, ou não, como base um acontecimento 
real, e ser estruturada como uma notícia/ narrativa jornalística, mas com informa-
ções intencionalmente erradas. O objetivo da presente pesquisa é perceber como 
os jornais televisivos brasileiros responderam às notícias falsas divulgadas através 
das redes sociais digitais sobre o rompimento da barragem da mineradora Vale S.A 
na cidade de Brumadinho, no Brasil, ocorrido em janeiro de 2019. O acidente fez 197 
vítimas mortais e mais outras dezenas de desabrigados. Com um viés exploratório, 
para compreendermos as estratégias adotadas pelos jornais televisivos, utilizamos o 
método do Estudo de Caso que, de acordo com Tull & Hawkins (1976), refere-se a uma 
aná- lise intensiva de uma situação particular. Como objeto de estudo, observamos as 
edições dos principais jornais televisivos no horário nobre do Brasil, que são Jornal 
da Band (Band), Jornal Nacional (TV Globo), Jornal da Record (Record) e SBT Brasil 
(SBT) durante duas semanas, desde o rompimento da barragem no dia 25 de janeiro.

MARTA CEREZO PRIETO
MARÍA MARCOS RAMOS
BEATRIZ GONZÁLEZ DE GARAY
Universidad de Salamanca

REPRESENTACIÓN DE GÉNERO EN LA FICCIÓN TELEVISIVA ESPAÑOLA 
EN LA SEGUNDA DÉCADA DE LOS 2000
La presente investigación aborda, de manera transversal, la representación de géne-
ro en la ficción televisiva española partiendo de dos estudios elaborados en los años 
2010 y 2017. Para ello, se realizó un análisis de contenido de 46 series de televisión 
producidas en España, con 1187 personajes, para conocer si existe una representaci-
ón desigual entre hombres y mujeres. Los principales hallazgos indican que, a pesar 
de la evolución en el tiempo, existe una representaci- ón insuficiente de las mujeres, 
una excesiva representación de personajes con orientación heterosexual y de nacio-
nalidad española y una asociación de la mujer con ocupaciones laborales poco cuali-
ficadas. Además, sus temas de conversación giran en mayor medida sobre aspectos 
personales, como familia y amor, que sobre aspectos laborales, más tratados por los 
personajes masculinos.
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TELEVISÃO VS NETFLIX: A MANUTENÇÃO DAS NARRATIVAS 
NO GÉNERO FICCIONAL
A partir dos anos de 1990, a televisão começa a assumir, efetivamente, o valor de um 
eletrodoméstico, desmistificando o culto que lhe era oferecido quando entrava nas 
nossas casas no início da década de 1950. Dessa maneira, atualmente, nota-se o 
caráter familiar que a televisão adquiriu. Ela assume uma onipresença nas nossas 
casas, uma vez que ela migra da sala, centro da casa, para as cozinhas e para os 
quartos. O efeito dessa ubiquidade aumenta a intimidade que a máquina televisiva tem 
com os indivíduos e é no gênero ficcional o espaço onde a televisão projeta ao público 
os dramas íntimos que todos vivem, sem delatar, propriamente, os atores reais des-
ses enredos, mantendo-os numa realidade televisiva. Toda essa quebra de paradigma 
representacional e narrativo é ainda mais reforçada, na virada do milênio, pela globa-
lização. As novas tecnologias foram capazes de estabelecer novos modelos narrativos 
e de interpretação, por sua vez, baseados em outros modelos já existentes. Antes, 
o gênero ficcional fora utilizado nos folhetins literários, radionovelas, telenovelas e 
produções cinematográficas, e apesar desse seu caráter tradicional na construção de 
narrativas, vale salientar que foi a televisão a responsável por consagrar esse estilo 
narrativo, especificamente com o gênero ficcional seriado. Também, vale reforçar 
que, atualmente, com as transformações e as hibridizações nas formas de contar 
histórias, o gênero ficcional seriado é uma das escolhas narrativas em produções 
audiovisuais de canais pagos, como: a HBO (Home Box Office), a ABC (American Bro-
adcasting Company) e tantos outros canais, além de redes de streaming, que é o caso 
da Amazon Prime Video e da Netflix. A partir dessa perspectiva, este trabalho visa 
refletir como as narrativas ficcionais televisivas ainda estão presentes nas produções 
audiovisuais de outras plataformas que propiciam a experiência de consumo, sendo 
consideradas hipertelias da televisão, como é o caso da Netflix, rede de streaming.
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HIPERTELEVISÃO: A TRANSMEDIA STORYTELLING 
NAS SÉRIES TELEVISIVAS
As novas tecnologias influenciaram todas as relações humanas em suas mais 
diversas áreas. Scolari desenvolve o conceito de hipertelevisão que vem levado, 
continuamente, as emissoras e produtoras de conteúdo televisivo a se adaptarem as 
demandas sociais, tecnológicas e métodos de comunicação, que tem como principal 
elemento a participação e as experiências de utilizações da hipermídia ou multimídia 
com seus diversos tipos de dispositivos, plataformas e estratégias, comunicativas 
e mercadológicas. (Scolari, 2008) A partir dos anos 2000 vimos o aparecimento de 
extensões narrativas inovadoras, sob o nome de transmedia storytelling, ou seja, o 
escopo de uma série de televisão em outra série de mídias, do vídeo game ao que-
bra-cabeça, livros, blogues e redes sociais. (Evans, 2011) (Smith, 2009) Apesar de a 
transmedia ser um fenômeno intenso e cotidiano atualmente, ele não é novo na his-
tória da televisão, está diferente devido às novas tecnologias, mas foi usado no caso 
da série Dragnet nos anos 50, que utilizou diversas mídias como: rádio, televisão, 
livros, brinquedos e longas-metragens. (Mittel, 2015) Essa comunicação se divide em 
três partes. A primeira é a base teórica onde levantaremos os diversos conceitos que 
envolvem as séries na hipertelevisão e seus diversos termos como: multimídia, trans-
media storytelling - suas diferentes concepções - crossmedia, metaseriality, disposi-
tivos e plataformas. Buscaremos através desses conceitos estudar os processos que 
apresentaremos no corpus escolhido. (Jenkins, 2008) Investigaremos conceitos que 
trazem importantes distinções entre meio de comunicação e ponto de distribuição o 
primeiro pode ser definido como um conjunto de protocolos associados ou práticas 
sociais e culturais que cresceram em torno da tecnologia, já o segundo refere-se à 
distribuição, ou seja, abrange os dispositivos tecnológicos propriamente ditos. Por 
fim, trataremos de cultura participativa, nomeadamente a influência dos fãs, fanba-
ses e fandons. Jenkins constrói dois tipos de convergências culturais: a corporativa – 
onde o produtor elege a produção de produtos midiáticos que são emitidos e na forma 
como esse produtor interage com seu receptor. E a convergência alternativa – onde o 
consumidor é colocado nas suas relações de aprendizagens das novas tecnologias e 
sua interação ativa como elas. Esses dois polos podem ser concordantes ou oposi-
tores e é essa dinâmica que constrói e define os novos padrões de cultura. (Jenkins, 
2005) Dentro do universo cultural das séries torna-se importante também anali-
sarmos o nascimento da maratona ou Binge. (Broe, 2019) A terceira parte trata-se 
do corpus, pois para entender o transmedia storytelling precisamos examinar as 
estratégias, as motivações por trás de tais extensões narrativas que as envolvem. O 
critério de escolha foi baseado na ficção científica e fantasia, pois esses gêneros são 
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TITA, ENTRE CAPITAIS
Tendo em vista que o processo pessoal de amadurecimento em relação à pessoas 
trans dura anos e passa por fases, muitas vezes invisíveis àqueles que o cercam o 
trabalho a ser proposto tem o intuito de fazer um estudo de caso com Tita. Tita se de-
nominava Tiago quando a conheci em Brasília, capital do Brasil, algum tempo depois 
passou a se chamar Tiagara e em seguida Tiaga. Ela é natural de Pirinópolis, cidade 
pequena do interior do país e morava em Brasília com amigos pois era estudante de 
Artes Cênicas da Universidade Federal. Na cidade ela era conhecida na comunidade 
LGBTQ+, tinha duas bandas performáticas e se apresentava em casas noturnas como 
atração da noite. Em 2019, depois de terminar a faculdade e com receio dos resulta-
dos das relações entre pessoas heterossexuais de extrema direita e pessoas trans 
e não binárias, Tita mudou-se para Lisboa para viver com sua família e começou os 
tratamentos hormonais de transição de gênero. Durante suas semanas ela ocupa o 
espaço da cidade e performa em ambientes públicos como metrô e praças da cidade, 
no entanto ainda não tem contatos na comunidade LGBTQ+ na cidade. Nas redes 
sociais ela expõe seu dia-a-dia de performances e o relacionamento com homens 
portugueses que se mostram transfóbicos de maneiras diferentes. O stories de sua 
conta no instagram transformou-se em um programa de reality-show em que a mes-
ma se filma se arrumando, usando os transportes públicos, usando casas de banho, 
fazendo performances em espaços públicos e expondo conversas feitas por chats de 
sites de relacionamento. O objetivo desse trabalho é fazer o acompanhamento das 
vivências de Tita em Lisboa, sua exposição nas redes sociais e o relacionamento da 
mesma com os espectadores brasileiro, que resultará na criação de um documentá-
rio híbrido que aborda sua vida em Portugal e o exílio do Brasil, resultante da eleição 
de Bolsonaro em 2019.

mais propensos a criação da transmedia storytelling e as quatros séries apresenta-
ram ou apresentam recursos estilísticos, distributivos, tecnológicos, participativos 
e estratégicos diferenciados. As séries escolhidas são: Lost (ABC, estreia em 2004), 
Heroes (NBC, estreia em 2006), Walking Dead (AMC, Fox Broadcasting Company, AMC 
Networks, estreia em 2010), Game of Thrones (HBO, 2011) e Black Mirror (Channel 
4, estreia em 2004 e Netflix, em 2011). (Ross, 2008) (All- roth&Gymnich, 2005) (Berz, 
2016)
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DESIGN, O NOVO [MULTI]MEIO
O design é uma área teórico-prática multidisciplinar, que passa pela co- municação, 
filosofia e pelas matemáticas. Com o passar dos anos e da evolução tecnológica, o 
design foi-se adaptando à mudança e evoluindo para um [multi]meio de conhecimento 
e atuação. Não é, por isso, estranho admitir-se a prática do design nas mais diver-
sas áreas e meios. Por sua vez, a televisão está a ser alvo de severas mudanças. O 
número de audiências tem vindo a baixar gradualmente e a competitividade do meio 
mais utilizado, a internet, tem sido um sério problema, dentro do paradigma con-
temporâneo dos média. Assim, podemos questionar em que medida o design é uma 
opção no momento de procura de audiências, num mercado em constante batalha 
entre os meios televisivos e a internet, passando mesmo pelos jornais, revistas e rá-
dios. Sabendo que o design não é só estética, grafismos e focado num único meio de 
comunicação, podemos procurar respostas através de múltiplos processos criativos, 
nomeadamente o Design Thinking. Para além disso, e sendo o design transdisciplinar, 
podemos ainda ver o design a atuar através de [multi]meios, procurando respostas 
para os mais diversos problemas, seja através da infografia, do vídeo, da sonoplastia, 
do interface e até mesmo do UX (user experience), procurando sempre trabalhar de 
pessoas para pessoas. Exemplos mediáticos onde o design deteve um papel im-
portantíssimo na disseminação de informação em diversos meios são, a Marvel e a 
produção cinematográfica Avengers: Endgame, o grupo humorístico Gato Fedorento e 
o seu processo de promoção na televisão, em comparação com os mais diversos hu-
moristas e entertainers do Youtube e até mesmo programas de humor na rádio, como 
o Tubo de Ensaio, ou o design de informação, aplicado nas mais diversas plataformas 
e meios de difusão. Assim, o design torna-se o [multi]meio mediador entre os média e 
as pessoas, moldando o paradigma desta área para uma nova realidade.
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O YOUTUBE E O FENÓMENO DA HIPERTELEVISÃO:
O CASO DA EUROVISÃO. DE QUE FORMA O IMPACTO DO FESTIVAL
Este trabalho pretende analisar de que forma um evento televisivo como o Festival 
Eurovisão da Canção tem vindo a expandir-se, ganhando cada vez mais espaço no 
ambiente digital e transformando as transmissões televisivas tradicionais. É sabido 
que o conceito “Eurovisão” não é recente. Enquanto competição musical transmiti-
da pela televisão, meio de comunicação no topo das preferências na época, emerge 
como projeto pioneiro em 1956. Com a própria evolução das formas de comunicação, 
seguindo muitos dos conceitos que os teóricos da época faziam prever, o concurso 
musical foi também crescendo, não só em número de países participantes, mas 
também em termos de formas de apresentação da própria competição. O que nos 
anos 50/60 do século XX ficou conhecido com “Grande Prémio das Canções” chegou, 
aos finais dos anos 90, como um verdadeiro espetáculo televisivo, onde as canções 
deixaram de ocupar lugar único e prioritário, dando espaço a novas preocupações 
com questões como, por exemplo, a produção de um grande espetáculo televisivo. Foi 
sobretudo na passagem para o século XXI, com novos meios técnicos e tecnológicos, 
que o Festival Eurovisão da Canção passou a ser encarado pelo seu público como 
um dos grandes eventos da televisão moderna. O Festival Eurovisão passa então a 
ser encarado como a plataforma que agregava não só a competição de músicas em 
si, mas mais que isso, a possibilidade de exibição de novas identidades e culturas 
distintas. No entanto, a entrada para o novo siglo trouxe mais possibilidades de cres-
cimento ao próprio Festival da Eurovisão. Com o surgimento das novas plataformas 
digitais, mas sobretudo com as redes sociais, a Eurovisão procura adaptar-se, com 
o objetivo de alcançar mais público. Essa adaptação levou à presença do formato em 
redes como o YouTube, que se veio a revelar como a melhor plataforma para o contac-
to com o público ‘de primeira linha’ do Festival. Muitos dos conteúdos da Eurovisão, 
que englobavam não só o próprio espetáculo em si e todas as suas atuações, mas 
também conteúdos visuais antes e pós-Festival, começaram a ser amplamente divul-
gados na plataforma, levando a uma conquista bastante forte em termos de uma nova 
audiência: aquela que se encontra na rede. Para além destes conteúdos, a aposta da 
equipa responsável pelo Festival passou pela transmissão em direto, via YouTube, 
dos principais espetáculos da competição. Aquilo que antes só podia ser visto pela 
televisão, na emissora do país inscrita no concurso, passou a estar disponível online, 
para um público mais vasto e diversificado. Estamos assim, como o conceito de hiper-
te- levisão faz lembrar, na terceira fase desta televisão, cada vez mais atual, numa 
total convergência mediática proporcionada pelos meios digitais. O objetivo primordial 
deste trabalho passa, assim, por perceber como é a Eurovisão se tornou neste fenó-
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meno da hipertelevisão, com a conquista de público pelo YouTube, e a reconfiguração 
do papel da transmissão televisiva. Para uma melhor compreensão do fenómeno, a 
metodologia de análise deste trabalho parte de uma observação empírica ao impacto 
audiométrico da Eurovisão nas suas emissões via YouTube, assim como a obtenção de 
respostas, através de inquéritos, junto do público que deixou de acompanhar as emis-
sões televisivas do espetáculo, a fim de enumerar as razões que justificam a tomada 
de decisão e que sustentam este novo paradigma em construção.

HENRIQUE TAVARES BARUM
Universidade da Beira Interior

SUPER QUEEN: A POPULARIZAÇÃO DA CULTURA DRAG NO MERCADO 
MAINSTREAM ATRA- VÉS DE RUPAUL’S DRAG RACE
O presente trabalho tem como objetivo discutir sobre a inserção das figuras consi-
deradas Drag Queens no mercado cultural de massa, e de que forma o programa 
RuPaul’s Drag Race se integra nesse cenário de forma que acaba por ser um propul-
sor de carreiras e um produtor e reprodutor de produtos culturais. Para isso, abor-
dam-se aspectos referentes a teoria crítica da Indústria Cultural desenvolvida por 
Adorno e comentada por Taylor e Harris, além de permear o campo das competéncias 
culturais de Martín-Barbero, a cultura dos media de Douglas Kellner e a convergên-
cia mediática de Henry Jenkins de forma que seja possível justificar a inserção de tal 
expressão artística no cenário cultural mainstream e sua relação com a comunidade 
de fãs, que acaba por desenvolver características próprias e ser parte importante 
nesse processo.
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ALESSIO P. MUGNAINI
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“DESCULPE-ME POR CHAMA-LO DE IDIOTA”:
COMO O PROCESSO CRIATIVO DO FILME PUBLICITÁRIO “DUMB WAYS TO 
DIE” PODE CONTRIBUIR COM A CRIAÇÃO PARA O CINEMA
Há anos a publicidade vem bebendo da fonte criativa do cinema, planos, cortes, 
estilos e até mesmo parodiando grandes clássicos enriqueceram de forma notável 
o mercado, trazendo uma nova visão de como contar uma história mesmo em 30 
segundos. Mas o que o cinema pode ganhar com a publicidade? O que queremos com 
este estudo é demonstrar que o cinema pode ganhar muito mais com a publicidade 
do que patrocínios ou capitalização de recursos para suas produções, que além de di-
nheiro, a publicidade pode injetar criatividade.Este estudo tem como objetivo analisar 
como o processo criativo publicitário, tendo como estudo de caso o filme publicitário 
Dumb ways to die, pode contribuir de forma positiva para a produção de obras do 
cinema. No filme vemos como a publicidade toca em um assunto muito delicado “a 
morte por acidentes envolvendo comboios” e como essa morte é facilmente evitável, 
bastando as pessoas simplesmente não serem ‘idiotas’ e arriscarem a vida. Neste 
case publicitário vemos que o discurso é usado para dizer algo que seria interpretado 
como ofensivo ou agressivo, de forma direta, sem que o espectador se dê conta disso 
e aceite a mensagem mais facilmente do que por outros ângulos de abordagem. É 
inegável a presença da criatividade no cinema, mas é pela capacidade de ser inventiva 
e dizer a mesma coisa sempre de uma maneira diferente todos os dias, é que acre-
ditamos que a publicidade pode colaborar com a Sétima arte sem suas criações. Em 
resumo, propomos uma análise dos métodos de criação publicitária no filme publici-
tário “Dumb ways to die” e como estes podem ser utilizados para criação no cinema.
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ALINE GRUPILLO CHAGAS REIS
Universidade da Beira Interior

AUTORIDADE JORNALÍSTICA EM DISPUTA: JORNALISMO “AMADOR” 
E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO JORNALISMO NO BRASIL
O objetivo deste trabalho é entender em que medida os processos de modernização 
da imprensa e de profissionalização do jornalismo no Brasil influenciaram, historica-
mente, na divisão moral do trabalho no interior das emissoras de televisão, promo-
vendo o rebaixamento dos repórteres-cinematográficos (Cameraman) na hierarquia 
da produção noticiosa. A reflexão sobre tais aspectos do jornalismo brasileiro implica 
pôr em discussão a exigência do diploma de nível superior específico para o exercício 
profissional, considerada uma ferramenta de distinção capaz de definir quem pode e 
quem não pode ser jornalista no Brasil. Por estar inserido em uma categorial da qual 
não se exige a titulação acadêmica, o cameraman passou a ter seu trabalho subor-
dinado ao dos jornalistas profissionais e a ser responsável pela execução de uma 
atividade considerado “técnica” e braçal. Em contrapartida, os jornalistas diploma-
dos garantem, desse modo, a reserva de seus espaços de produção pela primazia 
intelectual. Tal divisão laboral pode, inclusive, ser percebida através da arquitetura 
dos espaços internos das redações brasileiras, com a delimitação de lugares para a 
permanencia dos repórteres-cinematográficos, as chamadas “salinhas dos câmeras”. 
Portanto, apesar de serem agentes importantes para a produção noticiosa na TV, os 
cinegrafistas são rejeitados como jornalistas profissionais. A discussão a respeito do 
rebaixamento estatutário desses agentes, por vezes chamados pelos profissionais da 
imprensa de “jornalistas amadores”, ganhou, contudo, novos contornos frente ao de-
senvolvimento tecnológico, ao barateamento dos equipamentos de gravação de som 
e imagem e ao descentramento da produção audiovisual. Isso permitiu a divulgação 
de informações e de cenas dos eventos do cotidiano por cidadãos comuns e a partici-
pação da audiência na produção noticiosa popularizou o uso do termo “amador”. Por 
outro lado, o estímulo das emissoras de televisão ao envio de imagens flagrantes dos 
acontecimentos, expôs não apenas os limites da autoridade cultural dos jornalistas, 
mas reascendeu os debates a cerca da exigência do diploma para o exercício profis-
sional no Brasil. Ocorre que, parte do conteúdo amador utilizidado pelos telejornais, 
é produzido, organizado, pré-editado e disponibilizado por cinegrafistas em páginas 
noticiosas nas redes sociais e o acionamento desses agentes pelas emissoras de 
televisão, para compra de imagens ou mesmo contratos como freelancer, suscitou 
novos conflitos quanto ao seu pertencimento à comunidade dos profissional, dramati-
zando, desse modo, as disputas em torno da autoridade jornalística.
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NOVAS MÍDIAS DIGITAIS E FEMINISMO: 
ENTRE A INTERNET E A TELEVISÃO
A partir de uma reflexão, de viés discursivo, sobre o movimento feminista brasileiro 
#EleNão é possível observar a mobilização de dispositivos e práticas discursivas 
específicas do movimento feminista digital como, por exemplo, o uso tecnografismos 
e memes (PAVEAU, 2017, 2017a). A relação entre as práticas já conhecidas e os novos 
formatos impõe, contemporaneamente, a necessidade de uma reflexão específica 
acerca dos modos de circulação da informação. Partindo, portanto, do pressuposto 
de Castells (2017) de que a abordagem da interação entre os movimentos sociais e as 
instituições utilizam como forma de expressão política atual o ciberativismo, refletire-
mos neste texto sobre a manifestação do movimento feminista mediado pela tecno-
logia: o chamado ciberfeminismo, em contexto brasileiro, tendo como ponto de vista 
específico a linguagem. Além disso, refletiremos sobre o papel da televisão como 
parte desse processo de engendramento das novas mídias na construção da imagem 
e divulgação deste movimento feminista no Brasil.

PERSPECTIVA PARA LA CIENCIA DEL MAÑANA EN PORTUGAL: 
UN EXPERIMENTO DE NARRATIVA TRANSMEDIA
La sociedad en la que vivimos hoy día es resultado del progreso desarrollado duran-
te muchos años en industria, medicina, tecnología, biología, alimentación, etc. Una 
sociedad informada y con una cultura científica sólida entiende el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología como un elemento fundamental para su evolución común. En 
los países que tienen una cultura científica más desarrollada se suele encontrar un 
apoyo público a la ciencia mayor y ello favorece que los gobiernos tengan una actitud 
más positiva hacia la necesidad de dedicar recursos a la investigación y desarrollo. 
Sin ciencia la sociedad no avanza, la innovación debe aplicarse a todos los pilares 
de la sociedad. En este contexto, los actores implicados en comunicación científica 
tienen un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia del futuro. En este proyecto 
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abordamos un experimento de divulgación con narrativa transmedia donde damos voz 
a diferentes perfiles del sector investigador para conocer su visión sobre el futuro de 
la Ciencia en Portugal. Ponemos a prueba la narrativa transmedia como nueva forma 
de contar la ciencia donde el relato se abre a la participación, y se revelan nuevas 
cualidades y potencialidades de la acción colectiva. El entorno actual está marcado 
por la consolidación de las redes globales de información, donde la convergencia me-
diática y la aparición de las narrativas transmedia rompen con el modelo tradicional 
de comunicación, modificando las formas de producir, distribuir y consumir el cono-
cimiento, y por ello es preciso comprender cuáles pueden ser los nuevos procesos de 
comunicación pública de la ciencia. En este proyecto se ha desarrollado una estra-
tegia de creación de contenidos transmedia, preguntando ¿Cómo será la Ciencia del 
futuro en Portugal? a perfiles representativos: periodistas especializados, editores de 
revistas científicas, investigadores y docentes, estudiantes doctorales que se incor-
poran a la academia. Las narrativas transmedia son un proceso tecnológico, econó-
mico y sociocultural que significó la convergencia tecnológica, es decir, la aparición 
de nuevos modelos de adaptaciones mediáticas. Los contenidos creados muestran 
una historia que se construye a través de entrevistas, vídeo, podcast y redes sociales 
integrándose en una web del proyecto. Como resultados esperados se buscará dar 
visibilidad a la importancia de reflexionar en el conjunto del sector de la ciencia para 
afrontar el futuro con perspectivas positivas que impliquen a todos los perfiles. Se 
buscan los puntos en común y divergencias entre todos los actores que nos muestren 
un camino a seguir.
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ANATOMIA DE UMA CATÁSTROFE MEDIÁTICA: PEDROGÃO GRANDE 
E A POLÍTICA DA INVISIBILIDADE
Tendo consequências drásticas, do ponto de vista material, ambiental e humanos, 
com um total oficial de 66 vítimas mortais, o incêndio florestal de 17 junho de 2017 em 
Pedrogão Grande transformou-se num dos eventos mais trágicos na história do país. 
Tendo sido amplamente mediatizado, nomeadamente através da cobertura noticiosa 
ao longo de vários dias. A presente pesquisa tem assim como objetivo analisar a co-
bertura jornalística dos incêndios de Pedrogão Grande nas duas semanas seguintes 
ao seu inicio, com o intuito de compreender que papel tiveram os media no processo 
de informação e interpretação dos factos por parte dos cidadãos. O ponto de partida 
consiste na ideia de que os media têm na atualidade a função de informar, mas tam-
bém de promover um debate esclarecido por parte da opinião pública (Christian et al., 
2009; Blumler & Gurevicth, 2009; Kovach & Rosenstiel, 2001). Cabe aos media a pas-
sagem para aquilo que se convencionou como o “tornar-se real” que numa “(...) pers-
petiva cosmopolita pode também ser estudado através da análise das formas como as 
catástrofes climáticas são (re) presentadas nos grandes meios de comunicação social 
e na comunicação digital” (Beck, 2017, p. 155). O “tornar-se real” consubstancia-se 
em tornar visível acontecimentos que nos pareciam distantes temporal e espacial-
mente. Através deste mecanismo, as consequências das alterações climáticas e o 
despovoamento do meio rural, que são muitas vezes invisíveis no dia-a-dia, tornam-
-se reais através da cobertura dos media. Assumindo como dimensões fundamentais 
as alterações climáticas e o abandono do meio rural, procurar-se-á perceber em 
que medida estas foram consideradas na agenda e enquadramento dos media, como 
fundamentais para a compreensão dos incêndios florestais em Portugal. A análise 
recorre à linha cronológica da cobertura mediática realizada pelos quatro sectores de 
media: televisão, rádio, imprensa escrita e homepages dos meios digitais. Nas duas 
semanas subsequentes ao eclodir do desastre, entre 17 e 30 junho 2017, as incidên-
cias de Pedrogão Grande pautaram a agenda mediática e com isso a possibilidade 
de encetar um debate sério sobre as suas causas, por forma a prevenir ou mitigar 
catástrofes futuras tornando-as visíveis. Em termos metodológicos a construção da 
amostra de peças jornalísticas a partir do Barómetro de Notícias do Laboratório de 
Ciências da Comunicação do ISCTE-IUL resultando num n=427. A metodológica segui-
rá uma abordagem mixed method (Croucher & Cronn-Mills, 2015) de forma a tornar 
possível um compromisso entre o tratamento quantitativo e qualitativo dos dados 
recolhidos, fazendo uso da análise multivariada (Carvalho, 2017). Em estudos anterio-
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res foram objeto de análise dimensões como a atenção prestada aos bombeiros, às 
populações locais e as consequências dos incêndios (Cordner & Schwartz, 2018). Os 
estudos têm destacado igualmente o facto de a floresta ser apenas objeto de atenção 
mediática aquando da existência de incêndios florestais (Crespo & Rojas-Briales, 
2015) e de a cobertura ser quase sempre sensacionalista e centrada nas consequ-
ências negativas imediatas (Pereiro, Dominguez & Lozano, 2018). Com efeito, com 
este esforço analítico pensamos poder vir a contribuir para um melhor entendimento 
acerca do modo como os media nacionais se comportam perante catástrofes.

HAPHISA SOUZA MUGNAINI
Universidade da Beira Interior

DA CHAMADA TELEVISIVA AO LIXAMENTO VIRTUAL:
A CULPABILIZAÇÃO DA VÍTIMA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
O presente trabalho se propõe a analisar a chamada do programa Domingo Espeta-
cular da Rede Record Brasil e fazer uma análise comparativa com os comentários na 
rede social twitter sobre a repercussão do caso da paisagista Elaine Carrapoz que foi 
espancada por 4h durante um encontro marcado por um aplicativo de relacionamen-
tos. A chamada do programa dominical sobre as agressões sofridas pela vítima apre-
senta a paisagista como uma mulher independente, porém, carente, que se envolve 
com um rapaz de 27 anos que conheceu por meio de um aplicativo, diminuindo o papel 
do agressor na chamada do programa e colocando como destaque a hipotética soli-
dão da agredida, colocando a agressão em si em segundo plano ; em paralelo a isso 
a repercussão na rede social twitter que trazia em diversos comentários o questiona-
mento sobre a necessidade da vítima em levar um desconhecido para dentro de casa, 
ou até mesmo insinuações de que a mesma sabia dos riscos que estava sofrendo ao 
abrir as portas de sua casa para um homem que havia conhecido em um aplicativo 
logo em um primeiro encontro. As análises propostas visam verificar tanto o discurso 
midiático por meio de uma chamada para um programa jornalístico dominical, quanto 
o discurso em uma rede social popular no Brasil, em que a culpabilização da vítima 
se torna comum, principalmente no que tange violência doméstica, fazendo assim 
um paralelo dos discursos nestes dois tipos de mídia. Para a realização do presente 
trabalho será realizado análise de conteúdo, utilizando o conceito trazido por Moraes 
(1999) que diz que este tipo de análise “ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir 
uma compreen- são de seus significados num nível que vai além de uma leitura co-
mum” Como corpo teórico será observado o pensamento do mundo para as mulheres 
trazido por Simone de Beauvoir (1970, p.15) que afirma que estas (as mulheres) vivem 
em um mundo que ainda “pertence aos homens”, o que podemos considerar aqui 
como pertinente para o fato de situações de violência doméstica ainda serem vistas 
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VIDAGO PALACE: UMA NARRATIVA TRANSNACIONAL
Minissérie de 6 episódios escrita e realizada por Henrique Oliveira, Vidago Palace 
desenrola-se em Agosto de 1936, na localidade da raia transmontana de Vidago e na 
vizinha galega de Verín, quando a Europa está em convulsão e a Espanha acaba de 
mergulhar numa guerra civil. A acção desta minissérie centra-se na história de amor 
proibido entre o galego Pedro e a portuguesa Carlota, dois jovens de classes diferen-
tes mas dispostos a enfrentar todos os obstáculos para ficarem juntos. Co-produzida 
pela RTP (Portugal) e TV Galicia (Espanha), com um elenco de actores portugueses e 
galegos, esta minissérie luso-galega foi exibida em Portugal e na Galiza em simul-
tâneo, entre Março e Maio de 2017. A proposta desta comunicação é analisar o seu 
contexto de produção e de recepção, nomeadamente a forma como construiu a sua 
narrativa ficcional a partir de acontecimentos contextuais reais, que consultores 
estiveram envolvidos no processo e qual a nota de intenções do projeto. Esta narrati-
va histórica é particularmente interessante porque se insere num contexto histórico 
particularmente traumático para o país vizinho. Interessa-nos também conhecer e 
reflectir a receção crítica e o debate que a transmissão dos episódios foi promovendo 
na opinião pública, tanto portuguesa como galega.

com certa naturalidade por parte de uma equipe de produção televisiva, assim como 
por usuários de redes sociais digitais, que muitas vezes deixam nas entrelinhas de 
que cabe a mulher se precaver da violência, como se fosse desta a responsabilidade 
pela crueldade de um homem. Para análise da rede social twitter será considerado o 
conceito de Recuero (2009, p. 117) que fala da necessidade de “compreender também 
os valores percebidos nos sites de redes sociais e as conexões estabelecidas entre 
os atores em cada um desses espaços”. Assim como o conceito trazido por Castells 
(2005, p. 459) que apresenta os usuários das redes sociais como “produtores e forne-
cedores de conteúdo” nas redes sociais.
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NARRATIVAS HISTÓRICAS EM MULHERES DE ABRIL: 
MEMÓRIAS ENTRE GERAÇÕES
As representações partilhadas da história nacional têm um papel central na (re) cons-
trução da memória social e no desenvolvimento de uma visão do mundo. A memória 
não é nem sobre a lembrança objetiva de eventos factuais, nem sobre o armazena-
mento de um passado fixo. É um processo de seleção, interpretação e reconstrução 
permanente que compreende a lembrança e o esquecimento. A memória social só 
pode ser compreendida se tivermos em conta as relações de poder, as forças assi-
métricas e os filtros que operam em um determinado contexto cultural. Ao longo do 
tempo acumulamos um conjunto de recordações históricas, que podemos ampliar, 
contestar, reconstruir, por vários meios (pelo diálogo, pela literatura, pelo cinema, 
pela televisão, etc.). Mulheres de Abril, pro- duzida para a RTP, é uma minissérie de 
cinco episódios realizada por Henrique Oliveira que aborda precisamente a recons-
trução da memória sobre o passado e o presente de mulheres de várias gerações. 
Começa com as recordações de Ana face ao dia 25 de Abril de 1974, o dia em que fez 
20 anos. O ponto de partida para esta partilha é o jantar oferecido por Ana às mu-
lheres que marcaram a sua vida no dia em que completa os 60 anos. Ao longo desta 
minissérie são retratadas recordações de vários períodos do século XX e início do 
século XXI - histórias de amor e amizade, traições, contrastes litoral/interior, pros-
tituição, guerras, drogas, a condição feminina, a revolução de abril. O 25 de abril de 
1974 suscita significados diversos nas várias gerações de mulheres representadas. 
Ana viveu de forma eufórica o 25 de abril. Sobre este acontecimento, Maria, sobri-
nha de Ana, refere que tem agora 25 anos e que o 25 de abril não significa nada para 
ela. No último episódio, já no final do jantar e depois de ouvir as histórias das outras 
mulheres, a repressão e censura a que estiveram sujeitas, Maria diz ter percebido o 
impacto que o 25 de abril teve nas suas vidas.
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DEPOIS DO ADEUS: UMA BALADA TELEVISIVA SOBRE UM PAÍS EM 
TRANSIÇÃO
Esta comunicação debruça-se sobre a construção de narrativa sobre o processo de 
assimilação dos “retornados” retratado na série Depois do Adeus, constituída por 
26 episódios, emitidos pela RTP entre Janeiro e Julho de 2013. Esta série, que surge 
enquanto projeto de continuidade de Conta-me Como Foi, propõe olhar para o biénio 
revolucionário e todo o tumulto político e social desse período através de persona-
gens e histórias proto-fictícias que se entrecruzam com os acontecimentos históri-
cos. Desse modo, parte-se de uma visão individualizada das personagens-tipo (com 
as quais o público se pode relacionar) e das suas narrativas pessoais, para, através 
delas, extrapolar e dar conta do ambiente coletivo de um período que ainda hoje é um 
tópico sensível; uma “memória de cristal”. Disto são exemplos a banda sonora e, mais 
importante, as imagens documentais e de arquivo utilizadas em vários segmentos da 
série. Esta comunicação pretende levar a cabo uma análise fílmica e crítica da série 
e do seu contexto de produção e de recepção. O objetivo final é duplo: por um lado 
analisar a forma como a série construiu a sua narrativa ficcional a partir de acon-
tecimentos reais, que consultores estiveram envolvidos no processo e qual a nota 
de intenções do projeto; por outro lado, analisar a receção crítica e o debate que a 
transmissão dos episódios foi promovendo na opinião pública.
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 23/05

 Anfiteatro da Parada

9h00 SESSÃO DE ABERTURA

9h30 EMILI PRADO
 Publicidade e interatividade:  
 desafios e tendências para o  
 audiovisual

 Moderadora: Gisela Gonçalves

11h00 MESA REDONDA JORNALISMO

 NUNO GOULART BRANDÃO
 DORA SANTOS SILVA
 PAULO PENA

 Moderador: André Barata

14H15 MANUEL DAMÁSIO
 Analítica do entretenimento: 
 o papel da análise de informação  
 na configuração atual da   
 televisão

 Moderador: Luís Nogueira

15H00 MESA REDONDA FICÇÃO E  
 ENTRETENIMENTO

 CATARINA BURNAY
 NUNO BERNARDO
 HENRIQUE OLIVEIRA
 MARIA FERREIRA
 
 Moderador: Francisco Merino

18H00   APRESENTAÇÃO DE   
 PUBLICAÇÕES    
 Jardim da Malufa

 O visionamento e a crítica de  
 séries de televisão, V. 6, nº1
 por PAULO CUNHA

 Jornalismo Integrador: 
 O Noticiário Televisivo na Era  
 da Abundância Informativa, 
 Sónia de Sá
 por JOAQUIM PAULO SERRA

 Moderadora: Gisela Gonçalves
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 24/05
 

09H00 SESSÕES PARALELAS

  JORNALISMO
 Sala dos Conselhos

 Aproximações e aberturas  
 ao cidadão-fonte no telejornal  
 local brasileira
 EDUARDO CINTRA TORRES
 ROBERTA AZEVEDO

  Telejornalismo na imprensa  
 regional de Portugal e Brasil
 PEDRO JERÓNIMO
 ANA GOULART

 Sócrates e os Outros: 
 Entre o “político incompetente”  
 e o “político corrupto”
 JOÃO CARLOS SOUSA
 TIAGO LAPA 
 HELENA CARVALHO

  A resposta do jornalismo   
 televisivo às Fake News sobre a  
 tragédia de Brumadinho (MG)
 TÂMELA GRAFOLIN

 Moderadora: Anabela Gradim

 

09H00 SESSÕES PARALELAS

  FICÇÃO
 Sala 2.12

 Representación de género en la  
 ficción televisiva española en la  
 segunda década de los 2000
 MARTA CEREZO PRIETO 
 MARÍA MARCOS RAMOS
 BEATRIZ GARAY
 
 Televisão vs Netflix: a   
 manutenção das narrativas no  
 género ficcional
 CLAUDINEI LOPES

 Hipertelevisão: a transmedia  
 storytelling nas séries   
 televisivas
 DENISE LIEGE FRAGA
 KLOCK

  Tita, entre capitais
 ANA CAROLINA NICOLAU 
  
 Moderadora: Catarina Burnay
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09H00 SESSÕES PARALELAS

  ENTRETENIMENTO E   
 PUBLICIDADE
 Auditório da Biblioteca Central
 
 “Design, o novo [multi]meio”
 DANIEL BALDAIA
 ANA TEIXEIRA

  O YouTube e o fenómeno da  
 Hipertelevisão: o caso da   
 Eurovisão. De que forma o  
 impacto do Festival
 PEDRO LOPES 
 
 Super Queen: A Popularização  
 da Cultura Drag no Mercado  
 Mainstream através de RuPaul’s  
 Drag Race
 HENRIQUE TAVARES BARUM

  “Desculpe-me por chama-lo de  
 idiota”: Como o processo   
 criativo do filme publicitário  
 “Dumb ways to die” pode   
 contribuir com a criação para o  
 cinema
 ALESSIO P. MUGNAINI

  Moderador: Herlander Elias
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11H00 SESSÕES PARALELAS

 JORNALISMO
 Sala dos Conselhos

 Autoridade jornalística em  
 disputa: Jornalismo “amador”  
 e a profissionalização do   
 jornalismo no Brasil
 ALINE REIS

 Novas mídias digitais e   
 feminismo: entre a internet e a  
 televisão
 JULIA LOURENÇO COSTA
 PAULA CAMILA MESTI 
 
 Perspectiva para la ciencia  
 del mañana en Portugal: un  
 experimento de narrativa   
 transmedia
 PATRICIA SÁNCHEZ HOLGADO 
 MARTA CEREZO PRIETO
 RAFAEL GALÁN ARRIBAS

  Anatomia de uma Catástrofe  
 Mediática: Pedrogão Grande e a  
 política da invisibilidade
 JOÃO CARLOS SOUSA
 RICARDO MORAIS

  Da chamada televisiva ao
 lixamento virtual: a   
 culpabilização da vítima nos  
 casos de violência doméstica
 HAPHISA SOUZA MUGNAINI

  Moderador: Ricardo Morais

 

11H00 SESSÕES PARALELAS

 FICÇÃO
 Sala 2.12

 Vidago Palace: uma narrativa  
 transnacional
 PAULO CUNHA

 Narrativas históricas em   
 Mulheres de Abril: memórias  
 entre gerações
 ISABEL MACEDO

  Depois do Adeus: uma balada  
 televisiva sobre um país em  
 transição
 ANDRÉ RUI GRAÇA

 Moderador: Francisco Merino

 24/05
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15H00 MESA REDONDA   
 PUBLICIDADE
 Anfiteatro da Parada
 
 SARA BALONAS 
 HERLANDER ELIAS
 
 Moderadora: Catarina Rodrigues

16H30 Anfiteatro da Parada

  JACINTO GODINHO
 Documentário “A Gravação  
 Secreta da Assembleia Selvagem”
 O documentário jornalístico   
 histórico e o dilema da   
 ficcionalização 
 
 Moderador: Joaquim Paulo Serra

18H30 MOMENTO CULTURAL 
 Anfiteatro da Parada
 
 17 Municípios do Alto da Cultura
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