Programa
9h30

Maria do Rosário Pestana e Helena Marinho. "Participação e performatividade na música: Dois
projectos em curso"
Hélder Caixinha. "Interligando diferentes mundos da música com uma plataforma tecnológica
para um repositório digital, o suporte a uma pesquisa colaborativa e à disseminação de
resultados"

10h

Ana Margarida Cardoso. “As condições laborais dos instrumentistas de sopro durante o Estado
Novo: os casos de José dos Santos Pinto e Adácio Pestana”
André Vaz Pereira. “Contributos da Associação de Classe dos Músicos Portugueses para a
afirmação do estatuto da mulher intérprete no início do século XX”
Maria Fernandes. “Espólio do Sindicato Nacional dos Músicos: apresentação, análise e discussão
dos dados recolhidos”

11h

Francisco Monteiro. “Clotilde Rosa: entre a pessoa e a vanguarda”
António Lourenço. "António Joaquim Lourenço e a fundação do Coro Regina Coeli de Lisboa"
Ana Liberal. “«Não falta (…) quem julgue incompatível com o sexo de Eva a direcção de uma
orquestra»: a carreira de maestrina de Berta de Alves de Sousa”

12h

Hélder Sá. “A importância da Academia de Amadores de Música no ensino feminino: um olhar
sobre a classe de violino nas primeiras duas décadas”
Rui Bessa e Rui Marques. “Da sala de aulas à sala de ensaios: a realidade das Associações
Musicais”
Bernardo Santos. “O Alfabeto em Música de Berta Alves de Sousa: breve análise e introdução à
obra”

14h30

Manuel Deniz Silva. “'A graça audaz e nervosa de um laço': representações de género e
sociabilidades femininas nos concertos de Divulgação Musical de Ema Câmara Reis (1924-1940)”
Maria José Artiaga. "Josephine Weinlich-Amann, uma mulher empresária, compositora,
maestrina e editora musical que viveu e morreu em Portugal"
Nery Borges e André Vaz Pereira. “Elvira de Freitas: catalogação do espólio musical, edições
críticas musicográficas e publicação das memórias da compositora”

15h25

Ângela da Ponte. “A influência da música tradicional açoriana - uma abordagem na composição”
Joana Sá. “À escuta: o aberto - criação musical como experiência topológica disruptiva”
Sara Carvalho. “Gesto e género em Spinning Yarns (II)”

16h25

Julieta Silva. “A música "popular" na construção de alternativas ao discurso hegemónico. A
influência de Michel Giacometti na acção do GEFAC”
António Ventura. "Encomendação das Almas em Idanha-a-Nova: Dinâmicas de Revitalização e
Patrimonialização numa performance musical"
Helena Marinho e Joaquim Branco. “Eu venho de lá do cimo da serra: As cantadeiras do Candal”

17h20

Mónica Chambel e Alfonso Benetti. "Capdeville XXI: a reconstrução de um legado"
Bruno Madureira. "Bandas civis no 3.º quartel do séc. XX: Estudos de caso com as bandas de 4
concelhos"

17h50 Despedida, com apresentação do vídeo de João Valentim

