
 



 

- Professora Doutora Salwa Castelo-Branco (INET-md, FCSH, Universidade Nova de Lisboa)  

- Professor Doutor João Soeiro de Carvalho (INET-md, FCSH, Universidade Nova de Lisboa) 

- Sofia Vieira Lopes (INET-md, FCSH, Universidade Nova de Lisboa) 

- Sofia Vieira Lopes (INET-md, FCSH, Universidade Nova de Lisboa) 

- José Carlos Garcia (OGAE - Portugal) 

- Isaac Raimundo (INET-md, FCSH, Universidade Nova de Lisboa) 

- Carolina Pinho (FCSH, Universidade Nova de Lisboa) 

- Carolina Martins (FCSH, Universidade Nova de Lisboa) 

- João Tojeira (FCSH, Universidade Nova de Lisboa) 

- Nádia Silva (FCSH, Universidade Nova de Lisboa) 

Comissão Científica

Comissão Organizadora



 

SESSÃO 1 
Sábado, 17 de Fevereiro, 2018 

Local: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de 
Lisboa 

Avenida de Berna 26-C, 1069-061 Lisboa, Portugal

9H45 - 10H 

SESSÃO DE ABERTURA E BOAS VINDAS 

João Soeiro de Carvalho, Sofia Vieira Lopes (INET-md, FCSH | 
NOVA), José Carlos Garcia (OGAE, Portugal) 

10H - 10H20 

The fans - engines of the Festival, Os fãs - motores do 
Festival 

OGAE 

Simon Bennett (Presidente da OGAE Internacional)  
José Garcia (Presidente OGAE Portugal) 

1ª SESSÃO

10H20 - 10H50

Many goals and one Euro-Vision - Conflicting interests in 
Europe’s biggest TV show 

Irving Wolther (Universidade de Hanover, Jornalista) 

Moderador: Giordano Calvi (INET-md, FCSH, Universidade 
Nova de Lisboa) 

2ª SESSÃO

10H50 - 11H20

Bem bom! As Doce e a invenção da Pop televisiva 

Marcos Cardão (Centro de Estudos Comparatistas da 
Universidade de Lisboa) 

Moderador: Paula Gomes Ribeiro (CESEM, FCSH, 
Universidade Nova de Lisboa)

11H20 - 11h40 COFFEE BREAK



 

  

3ª SESSÃO

10H20 - 10H50

Portugal meu jardim: Portugal e a Portugalidade no Festival 
RTP da Canção 

Sofia Vieira Lopes (INET-md, FCSH, Universidade Nova de 
Lisboa) 

Moderador: Luís Trindade (IHC, FCSH, Universidade Nova de 
Lisboa) 

4ª SESSÃO

10H50 - 11H20

“Vocês amam sempre assim em Portugal?” - O festivalar por-
tuguês como contributo para a Eurovisiologia 

Jorge Mangorrinha (Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologia) 

Moderador: Maria de São José Côrte-Real (INET-md, FCSH, 
Universidade Nova de Lisboa)

5ª SESSÃO

12H40 - 13H10

Um programa de televisão, um mar de oportunidades  

Gonçalo Madaíl (Diretor de programas RTP Memória e Sub-
diretor de programas RTP 1) 

Moderador: José Carlos Garcia (OGAE, Portugal) 



 

  

  

  

13H10 - 14H ALMOÇO

MESA REDONDA 1

14H - 15H 

Os Festivais da Canção em Portugal ao longo do tempo 

Moderador: Nuno Galopim (Jornalista, Consultor RTP para 
os Festivais)  

Eládio Clímaco (Apresentador e comentador RTP para os 
Festivais) 

João Ricardo Pinto (INET-md, FCSH, Univ. Nova de Lisboa) 

Pedro Moreira (INET-md, FCSH, Univ. Nova de Lisboa) 

Tozé Brito (Músico, Compositor, Letrista) 

MESA REDONDA 2

15H - 16H

Os bastidores e o Festival como forma de divulgação musical 

Moderador: Isabel Campelo (INET-md, FCSH, Univ. Nova de 
Lisboa) 

Jorge Costa Pinto (Orquestrador, Maestro, Jurado do 
Festival) 

João Carlos Callixto (RTP, CEAUL - Faculdade de Letras, 
Universidade de Lisboa) 

Nuno Gomes dos Santos (Músico, Compositor, Letrista) 

Salomé Andrade (RDP Internacional)  

16H - 16H15 ENCERRAMENTO

16H15 CONVÍVIO / COFFEE BREAK



 

  

Resumos das Apresentações e Notas Biográficas

Irving Wolther

Irving Wolther 

Hanover University for Music, Drama, and Media 

Many goals and one Euro-Vision – Conflicting interests in Europe’s biggest TV show 

As a media event staged for receiving extensive media coverage, the Eurovision Song Contest 

offers a wide range of staging possibilities to the various parties involved: from the host broad-

casters to the participating artists and the fans. To attract the cursory attention of an audience 

of several hundred million people, specialized consultancy firms are hired to create images, 

design cultural clichés, and even construct national history. The transition from the original 

composer’s competition to the competition between countries we know today has turned 

Europe’s biggest show event into an international arena where the various and conflicting in-

terests of television producers, politicians, musicians, spectators, and fans need to be negoti-

ated and reconciled. 

Nota Biográfica: 

Irving Wolther, Dr. phil., born in 1969, studied Applied Language and Cultural Studies at the 

universities of Mainz and Geneva, and Journalism at the Hanover University of Music and Drama 

(HMTH). 2006 PhD “summa cum laude” with his thesis ‘Kampf der Kulturen’ – Der Eurovision 

Song Contest als Mittel national-kultureller Repräsentation (‘Clash of Cultures’ – The Eurovi-

sion Song Contest as a means of national-cultural representation). Since 1994 working as a 

freelance journalist and presenter; co-founder and holder of phonos-Journalistenbüro in Han-

over. In his capacity as an expert for national popular music and music contests he is working 

since 2005 as a lecturer at the HMTH Institute for Journalism and Communication Studies and 

as collaborator for the official Eurovision Song Contest website of the German broadcaster 

NDR. Invited lectures and various publications on this and other subjects of popular culture. 

Initiator of HÖREN! – Hannover Song Contest. 



 

  

Marcos Cardão

Marcos Cardão 

Centro de Estudos Comparistas da Universidade de Lisboa 

Bem Bom! As Doce e a invenção da Pop televisiva 

As Doce foram provavelmente o conjunto que melhor personificou a viragem pop no início da 

década de 1980. Uma década que se definiu pela inserção de Portugal na esfera das economias 

e sociedades liberais europeias, aparecimento de novas formas de consumo, imaginários e 

dinâmicas cosmopolitas. No mesmo ano em que se efectuou a revisão constitucional de 1982, 

que procurou diminuir a carga ideológica da Constituição portuguesa, flexibilizar o sistema 

económico e redefinir as estruturas do exercício do poder político, As Doce venciam o Festival 

RTP da Canção com a canção Bem Bom. Nesta comunicação pretende-se examinar como As 

Doce contribuíram para redefinição da música pop em Portugal, que obedecia a uma nova 

lógica televisiva e exigia um sentido coreográfico apurado. 

Nota Biográfica 

Marcos Cardão é doutorado em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE – Instituto 

Universitário de Lisboa, é actualmente Investigador de Pós-doutoramento no Centro de Estudos 

Comparatistas da Universidade de Lisboa. É autor do livro Fado Tropical. O luso-tropicalismo na 

cultura de massas (1960-1974) (Edições Unipop, 2014) e co-autor de Gilberto Freyre: novas 

leituras, do outro lado do Atlântico (Edusp, 2015). 



 

  

Sofia Vieira Lopes

Sofia Vieira Lopes 

INET-md, FCSH | NOVA 

Portugal meu jardim: Portugal e a Portugalidade no Festival RTP da Canção 

O Festival RTP da Canção tem sido palco, ao longo de mais de 50 anos, para a transmissão de 

diversas noções identitárias, seja através da música, das letras ou dos diversos discursos que se 

criam em torno deste fenómeno musical e televisivo. Atravessando momentos-chave da história 

nacional e da construção europeia, este programa tem reflectido os diversos desafios políticos 

e societais. Nesta comunicação irei discutir a forma como os diversos agentes encaram a 

relação entre Portugal e a Europa através do Festival. Pretende-se então reflectir sobre o 

modo como o Festival tem funcionado como veículo de noções de identidade nacional, 

projectadas através da música, aos níveis nacional e internacional. 

Nota Biográfica 

Doutoranda em Etnomusicologia na FCSH | NOVA/INET-md, com um projecto financiado pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) intitulado "Em Playback" - o Festival RTP da Canção 

e a produção musical em Portugal (1964-2014). É Licenciada e Mestre em Ciências Musicais – 

Etnomusicologia pela mesma instituição, com a dissertação intitulada "Duas horas vivas numa 

TV morta": Zip-Zip, Música e Televisão no preâmbulo da democracia em Portugal (2012). Foi 

bolseira do INET-md no projecto A indústria fonográfica em Portugal no Séc. XX (2010). O seu 

interesse académico pelo universo das Bandas Filarmónicas em Portugal reflecte-se numa 

publicação bilingue (Pistola e Lopes, 2013) e no Trabalho de Campo realizado na Orquestra de 

Sopros de Ourém (2008-2009). Leccionou História da Música, História da Cultura e das Artes, 

Desenvolvimento Criativo e Formação Musical em diversos conservatórios (2009 – 2015) e 

realizou os seus estudos musicais (clarinete) na SF Gualdim Pais, em Tomar (2000 – 2005). 



 

Jorge Mangorrinha

Jorge Mangorrinha 

Professor Associado na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

Vocês amam sempre assim em Portugal?” – O festivalar português como contributo 

para a Eurovisiologia 

A pergunta que intitula esta intervenção é, para mim, a mais curiosa de todas as expressões 

que transcrevi no quadro da história do Festival da Canção e das representações de Portugal na 

Eurovisão, estudo iniciado há mais de cinco anos. Importa esclarecer que aquela pergunta foi 

feita por uma jovem finlandesa junto de João Alves da Costa, repórter do Diário Popular no 

Festival da Eurovisão em que a RTP se fez representar por uma das mais expressivas narrativas 

da nossa História como País (Amesterdão, 1976). O amor é, aliás, um tema que perpassa por 

centenas de canções a concurso, desde a visão poética do quotidiano ao amor a Portugal, e 

que também nos fez chegar à vitória na Eurovisão. Esta intervenção não se baseia, porém, 

apenas neste enfoque, mas pretende situar o caso português nos estudos sobre o fenómeno 

eurovisivo e identificar linhas de investigação para um novo campo disciplinar. 

Nota Biográfica 

Jorge Mangorrinha (Caldas da Rainha, 1965) é professor associado na Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias e quadro técnico superior da Câmara Municipal de Lisboa. Em 

termos formativos, é Pós-Doutorado em Turismo, pela Faculdade de Economia da Universidade 

do Algarve, Doutorado em Urbanismo, pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica 

de Lisboa, Mestre em História Regional e Local, pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, e Licenciado em Arquitectura, pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica 

de Lisboa. Concluiu o Curso de Formação em Televisão (Projecto de Televisão da Igreja, Rádio 

Renascença) e frequentou a Academia dos Amadores de Música. Autor de estudos científicos e 

técnicos, bem como de artigos de opinião, realizando intervenções em diferentes países, sendo 

também letrista de fados e canções. Foi distinguido com o Prémio José de Figueiredo 2010 

(Academia Nacional de Belas-Artes). Presidiu à Comissão Nacional do Centenário do Turismo em 

Portugal (1911-2011). 



 

Resumo da Conferência

Esta conferência pretende aprofundar no meio académico nacional e internacional a reflexão 

sobre dois dos maiores eventos musicais e televisivos em Portugal e na Europa: o Festival RTP 

da Canção (organizado pela RTP desde 1964) e o Festival Eurovisão da Canção (organizado des-

de 1956 pela União Europeia de Radiodifusão). Pretende-se proporcionar um espaço de debate 

e reflexão de carácter académico em torno destes dois eventos.  

Neste plano, apresenta-se uma conferência organizada em duas sessões: uma a 17 de Fevereiro 

de 2018 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; e outra 

entre 7 e 9 de Maio de 2018 no espaço EuroCafé, em Lisboa (cedido pela Câmara Municipal de 

Lisboa), nas semanas que antecedem cada um dos eventos.

Resumos Mesas Redondas

Mesa Redonda 1

Partido das distintas experiências de investigadores, músicos, apresentadores e jornalistas, 

pretende-se com esta mesa compreender a história do Festival RTP da Canção e a sua relação 

com o Festival Eurovisão.

Mesa Redonda 2

É a rede criada em torno dos Festivais, com diferentes actores, desde os profissionais aos fãs, 

que cria uma dinâmica ímpar. Com esta mesa pretende-se dar a conhecer os aspectos relativos 

aos bastidores e aos processos de divulgação.

Exposição

Esta exposição pretende dar a conhecer alguns materiais relacionados com os Festivais RTP e 

Eurovisão da Canção. Constituída por materiais da colecção pessoal de Carlos Portelo e Luís 

Pereira, gentilmente cedido, e por materiais encontrados nos Arquivos da RTP durante a 

pesquisa feita por Sofia Vieira Lopes, é apenas uma pequeníssima parte do que tem sido 

produzido em torno destes eventos. Uma amostra da exposição que se pretende organizar para 

a segunda sessão da Conferência Internacional Eurovisions no mês de Maio.



 

Entidades Organizadoras

Esta conferência parte de uma parceria entre duas entidades, o Instituto de Etnomusicologia – 

Centro de Estudos em Música e Dança (INET-md) e a OGAE – Portugal (Associação OGAE Portugal 

– Organização Geral de Apoio à Eurovisão), com o apoio de um jornalista, investigador e profes-

sor da Universidade de Hannover (Alemanha) – Irving Wolther. 
O INET-md é uma unidade de investigação interdisciplinar, com sede na Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL) e com três polos: no Departamen-

to de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro (DeCA-UA), na Faculdade de Motricidade 

Humana da Universidade de Lisboa (FMH-UL) e na Escola Superior de Educação do Instituto Po-

litécnico do Porto (ESE-IPP). Esta unidade de investigação é financiada pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, avaliada com a classificação de Excelente, o que premeia o trabalho plu-

ridisciplinar e o impacto na sociedade que mantem desde a sua fundação em 1995. 

A OGAE Portugal é uma associação sem fins lucrativos criada em 1997 com o objectivo de reu-

nir e congregar os apoiantes e simpatizantes do Festival Eurovisão da Canção (Eurovision Song 

Contest – ESC) e das provas de selecção nacionais (Festival RTP da canção ou outros), com vista 

à participação no ESC. A OGAE Portugal é reconhecida pela EBU (European Broadcasting Union) 

enquanto membro da OGAE Internacional. A OGAE promove actividades e iniciativas que visam, 

ao longo do ano, criar pontos de encontro, debate e convívio entre os seus associados e ami-

gos. Nesses encontros, que se realizam em diversas cidades do país, para além do convívio en-

tre os fãs, temos como objectivo a promoção de cantores que participaram nas edições do Fes-

tival da Canção e da Eurovisão. 

Resultados esperados

Espera-se que esta conferência contribua para o debate nacional e internacional em torno do 

Festival RTP da Canção e do Festival Eurovisão da Canção, inscrevendo estes dois objectos na 

comunidade científica nacional e internacional. Pretende-se contribuir activamente para o 

avanço da reflexão científica neste âmbito. Pretende-se dar visibilidade à reflexão académica 

em torno destes dois objectos nos diferentes media nacionais e internacionais. Pretende-se 

mostrar no quadro internacional o pioneirismo português nesta reflexão. 

Pretende-se realizar uma publicação de âmbito académico que congregará os textos daqueles 

que contribuíram para este debate, de modo a contribuir para a visibilidade académica destes 

objectos de estudo.



Organização: 

Apoios: 


