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II Encontro de Weblogs

Blogosfera portuguesa reúne na Covilhã
Bloggers de todo o País reúnem na UBI para mais um encontro. O programa da iniciativa, que durará dois dias, conta com nomes bem conhecidos
da blogosfera e promete vários debates sobre estes dispositivos que têm atraído milhares de utilizadores para uma nova forma de comunicar.
Na blogosfera pode encontrar-se
de tudo um pouco: jornalismo,
política, arte, humor, tecnologia,
cinema, fotografia ou simplesmente pensamentos íntimos. Nos
últimos tempos, tem surgido um
número crescente de blogues,
sendo que o verdadeiro boom da
blogosfera se deu em 2003 Actualmente estes dispositivos constituem um fenómeno importante
que reúne milhares de utilizadores.
É neste âmbito que a UBI acolhe,
nos próximos dias 14 e 15 de Outubro, o II Encontro de Weblogs. A
iniciativa pretende reunir na Covilhã bloggers de todo o País para
debater assuntos relacionados
com a blogosfera. O encontro é organizado pelo Labcom – Laboratório de Comunicação On-line da
UBI – e surge depois de um primeiro encontro nacional realizado na
Universidade do Minho, nos dias
18 e 19 de Setembro de 2003.
“No último ano, o Labcom organizou várias conferências onde os
weblogs foram uma presença
constante. Por isso, e porque sentimos na blogosfera o desejo de um
segundo momento de discussão,
decidimos avançar para um segundo encontro”, adianta João
Canavilhas, da organização.

No encontro serão debatidos vários temas relacionados com blogues

Weblogs e Jornalismo coordenado
por António Granado (Ponto Média), Weblogs no Contexto Organizacional coordenado por Mónica
André (B2OB) e Weblogs e Imagem
coordenado por José Carlos Abrantes (As Imagens e Nós). No momento
da inscrição, os bloggers escolheram
o grupo que pretendem integrar,
caso queiram participar nesta fase
de trabalho.
Na sessão de encerramento estarão Paulo Querido (Mas certamente que sim!) e um dos maiores especialistas mundiais em blogues, o espanhol José Luís Orihuela (E-cuaderno). O Encontro terminará com
um jantar seguido da Festa Weblog
no Espaço Covilhã.

Ricardo Araújo Pereira (Gato Fedorento) será o convidado da sessão de
abertura, que decorrerá no anfiteatro 1, da UBI. Neste primeiro dia
as actividades terminarão com o
Beers § Blogs no Espaço Covilhã,
uma discussão informal sobre o fenómeno blogue em Portugal. Durante a manhã do segundo dia de
actividades, sábado, o encontro terá a participação de Leonel Vicente
(Memória Virtual) e Manuel Pinto
(Jornalismo e Comunicação). Nesta edição, para além de poderem
assistir a várias sessões temáticas,

Muitos temas para debate
O mundo da blogosfera é um espaço
aberto a todos os cidadãos. Actualmente existem milhões de blogues
em todo o mundo e o número aumenta a cada dia que passa. A liberdade de escrita e a facilidade na troca
de opiniões são factores atractivos
para os utilizadores. Surgiu assim
uma nova forma de expressão individual onde a audiência passou a
ter um papel activo. Alguns bloggers falam sobre assuntos de interesse público ou sobre temas especializados, outros sobre gostos e po-

os participantes poderão ter uma
participação mais activa no evento,
uma vez que estão constituídos vários grupos temáticos, com um respectivo coordenador. Assim, para
a tarde do dia 15, sábado, estão reservadas as discussões acerca da influência dos blogues em diversas
áreas. O grupo Weblogs e Cultura
será coordenado por Francisco José
Viegas (A origem das espécies),
Weblogs e Política coordenado por
Pedro Mexia (Estado Civil), Weblogs
no Ensino coordenado por Rogério
Santos (Indústrias Culturais),

Mestrado em Engenharia Informática

Novos motores de busca
As novidades que vão estar disponíveis a curto prazo nos tradicionais motores de busca da
Internet foram apresentadas na UBI numa dissertação de mestrado que falou sobre as
potencialidades deste tipo de programas informáticos.
Eduardo Alves
Quando se pesquisa qualquer
assunto na Internet, a melhor
forma de o fazer é utilizando os
respectivos motores de busca.
Em linguagem corrente, até
para o mais recente cibernauta,
este tipo de programas não são
mais que “detectives” de códigos.
Ricardo Nuno Taborda Campos,
autor da dissertação de mestrado
intitulada “Agrupamento Automático de Páginas Web utilizando Técnicas de Web Content Mining” explica que “quando o utilizador digita num motor de busca uma determinada palavra, o
programa vai buscar aos seus
registos todas as páginas que
contenham aquela palavra”.
Quanto maior for a capacidade
de busca e armazenamento de referências de páginas, maior será
a capacidade do motor de busca.
Contudo, “hoje é cada vez mais
difícil encontrar informação correcta, de forma fácil e organizada
devido ao crescente número de
páginas”. Para tal o autor desta
tese avança com o exemplo da pa-

Ricardo Campos

lavra “Porto Alegre”. Um tradicional motor de busca apresenta “todas as entradas que tenham o
registo Porto mais Alegre”. O que
Ricardo Campos conseguiu com esta dissertação foi “um dos possíveis

avanços dos motores de busca”.
Isto é, “o método que se mostra
neste estudo apresenta uma
busca muito mais simples, rápida e fidedigna”. Tudo o que foi desenvolvido por este informático
gira em torno de um motor de
busca que mostra os resultados
parciais e agrupados “como Porto
cidade, ou clube, ou região” ou
“alegre como estado de espírito,
ou pessoa, ou lugar”. O utilizador
vai depois escolher a designação
que pretende e sucessivamente
chegar a informações correctas e
precisas sobre o assunto que tem
em mente. Para o autor, “o futuro dos motores de busca passa
por este tipo de solução”, uma vez
que “hoje a informação resultante de uma pesquisa é em demasia
e nem sempre a que se espera”.
Esta tese mereceu a aprovação
por parte de um júri formado por
José Gabriel Pereira Lopes, investigador principal da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e Gael Harry
Dias, professor auxiliar da UBI.

sições pessoais. Os blogues podem
ser uma forma de informar, mas
há também quem os considere
uma forma de intervenção cívica, ou uma oportunidade de registar assuntos de âmbito pessoal ou
profissional. Ao nível do ensino parecem já ter sido encontradas várias potencialidades nesta forma
de comunicação.
Um tema frequentemente abordado é a relação entre os blogues
e o jornalismo. Apontam-se semelhanças e diferenças, fala-se
em complementaridade e concorrência. São várias as questões
que têm sido levantadas no âmbito da blogosfera e da publicação
pessoal, como é o caso do anonimato, colocando-se em causa
a credibilidade de quem escreve.
Temas como a responsabilização
dos bloggers e a protecção da
privacidade parecem ter por isso
cada vez mais importância. Estas e outras questões poderão
estar em cima da mesa no encontro a realizar na Covilhã. Todas as informações sobre a iniciativa estão disponíveis em:
http://2encontrodeweblogs.
blogspot.com onde é também
possível encontrar ainda vários
estudos relacionados com a blogosfera.
C.R.

Jornadas Media, Cidadania e Proximidade

Aproximar o jornalismo
dos cidadãos
“A cidadania e os media”, “Comunidade e mediatização”
e “A Função Social das TVs de Proximidade” são apenas
alguns dos temas que vão estar em cima da mesa, nas
jornadas “Media, Cidadania e Proximidade”.
No próximo dia 14 de Outubro
realizam-se, na UBI, as jornadas
“Media, Cidadania e Proximidade”. Uma iniciativa que, segundo a organização, visa “discutir o impacto das formas de
comunicação de proximidade no
exercício da cidadania”. Os responsáveis pela organização das
jornadas entendem pelo conceito
de proximidade, “quer a proximidade relativa aos referentes
das mensagens mediáticas (media regionais) quer a proximidade de natureza temática, centrada na partilha de problemas
comuns susceptível de ser verificada no jornalismo online, através da interactividade, ou no
jornalismo público e nos media
comunitários através da sintonia com as preocupações das comunidades, públicos e audiências”.
A iniciativa está dividida em
três sessões e contará com a par-

ticipação de vários investigadores desta área. Na primeira
mesa participam Carlos Fontes,
do Worcester State College, nos
Estados Unidos, Manuel Pinto, da
Universidade do Minho, e Paulo
Serra, da UBI. Na segunda sessão
temática participam, Pedro Coelho, jornalista da SIC e António
Colaço, fundador de Rádios Regionais e dinamizador de TV’s privadas. A última mesa conta com
a participação Xosé Lopez, da Universidade Santiago de Compostela, Carlos Camponez, da Universidade de Coimbra e João Carlos
Correia, da UBI.
As jornadas são organizadas
com base no Projecto Media Cidadania e Proximidade do Labcom – Laboratório de Comunicação On-line. No mesmo dia e
com seguimento no dia 15, tem
lugar o II Encontro de Weblogs,
iniciativa apoiada pelo mesmo
projecto.

