
Wiki Loves Música Portuguesa - a nova campanha impulsionada
pela Wikimedia Portugal promete melhorar os conteúdos sobre

música nacional na maior enciclopédia do mundo

Arranca este mês a nova campanha-bandeira da Wikimedia Portugal: Wiki Loves Música

Portuguesa. O evento inaugural será dedicado a José Mário Branco, sendo organizado em

colaboração com o Arquivo José Mário Branco, mantido pelo Centro de Estudos de

Sociologia e Estética Musical (CESEM) na NOVA FCSH. Dia 15 de novembro, das 9:30 às

16:30, experientes e novatos editarão conteúdo sobre o músico em várias plataformas

Wikimedia, nomeadamente Wikipédia e Wikidata. O evento decorrerá presencialmente na

NOVA FCSH e as inscrições já estão abertas, através deste formulário.

Até ao final do mês, estão previstas mais três atividades. Dia 22 de novembro, o trabalho

estará centrado na criação de caixas informativas na Wikipédia; dia 28 de novembro, no

espaço da cooperativa PENHA SCO, as Wiki Editoras Lx dedicam o seu habitual encontro

quinzenal de edição às mulheres da música portuguesa e, no dia seguinte, a Biblioteca

Mário Sottomayor Cardia da NOVA FCSH receberá uma atividade de caça às referências.

Wiki Loves Música Portuguesa é uma iniciativa organizada pela Wikimedia Portugal,

focada na melhoria do conteúdo sobre música portuguesa nas múltiplas plataformas

Wikimedia, incluindo a Wikipédia, a Wikimedia Commons (arquivo multimédia) e a Wikidata

(base de dados abertos e interligados). A Wikimedia Portugal divulgará mensalmente uma

agenda de atividades temáticas, no seu site e através das redes sociais. Estão previstas

atividades, pelo menos, até dezembro de 2023.

A campanha é desenvolvida em parceria com outras entidades, num esforço alargado que

compreende a música tradicional, a música erudita e, claro, a música popular

contemporânea. Organizações interessadas em integrar o projeto estão convidadas a

contactar a Wikimedia Portugal.

https://arquivojosemariobranco.fcsh.unl.pt//
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://forms.gle/D9ZH62YMsmNSFnGJ7
https://penhasco.online/pt/
https://www.instagram.com/wikieditoraslx/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page


Programa detalhado de novembro

Dia Horas Eventos & Atividades Onde? Descrição

15 9h30 -
16h30

WikiMaratona com o
Arquivo José Mário
Branco

Presencial (NOVA
FCSH, CAN217,
Campolide)

Maratona de edição (Wikipédia e
Wikidata) dedicada a José Mário Branco.
Inclui momentos de formação. Inscrição
necessária.

22 16h30 -
19h30

WikiMaratona: Caixas
para que vos quero! Online

Maratona de edição na Wikipédia,
focada na criação de caixas informativas
sobre artistas.

28 19h-21h
Encontro de Edição Wiki
Editoras Lx: Mulheres na
Música Portuguesa

Presencial, na
Cooperativa
PENHA SCO

Encontro de edição (Wikipédia e
Wikidata) dedicada às mulheres na
música portuguesa. Inscrição
necessária.

29 14h-17h Caça às referências

Presencial, na
Biblioteca Mário
Sottomayor Cardia
(NOVA FCSH, Av.
de Berna)

Encontro de edição (Wikipédia) dedicado
à inserção de referências e melhoria de
conteúdo com base no acervo da
biblioteca. Inscrição necessária e lotação
limitada.

O nome Wiki Loves Música Portuguesa está ancorado noutras campanhas temáticas da

Wikimedia, como o Wiki Loves Monuments ou o Wiki Loves Earth, remetendo para o

carácter global do movimento Wikimedia.

Sobre a Wikimedia Portugal

A Wikimedia Portugal gere o capítulo local da Wikimedia. É uma associação sem fins

lucrativos com a missão de contribuir para a disseminação generalizada do saber e da

cultura, através do incentivo à recolha, criação e difusão de conteúdos isentos de restrições

de utilização, modificação e distribuição. Promove e apoia os projetos da Fundação

Wikimedia, entre os quais a Wikipédia (a maior e mais consultada enciclopédia do mundo

inteiro, com cerca de 250 a 350 milhões de visitas mensais na sua versão portuguesa), com

ênfase nas duas línguas oficiais de Portugal, o português e o mirandês.

https://wikimediafoundation.org/
https://wikimediafoundation.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal


Entidades parceiras

Arquivo José Mário Branco

CESEM - Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical

NOVA FCSH

Wiki Editoras Lx

Cooperativa PENHA SCO

Contactos

Página do evento: https://pt.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Música_Portuguesa

Sofia Matias, coordenadora de projetos da Wikimedia Portugal - sofia.matias@wikimedia.pt

Rute Correia, wikimedista em residência na NOVA FCSH - wir@fcsh.unl.pt

Wikimedia Portugal na web

Site - https://wikimedia.pt

Twitter -@wikimediapt

Instagram - @wikimediapt

Facebook - www.facebook.com/WikimediaPortugal

YouTube - www.youtube.com/user/wikimediapt
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