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NARRATIVAS
SONORAS II
O Narrativas Sonoras é sequenciador 
de audio, que utiliza a síntese granular 
como motor principal. Esta é a segunda versão 
da aplicação originalmente desenhada em 2006.

Narrativas Sonoras is an audio sequencer 
that uses granular synthesis as its core 
engine. This is an updated version of the 
original application first develop in 2006.

Descarregar / Download
ruipenha.pt/software/narrativas-sonoras-ii

Vídeo / Video
vimeo.com/17887920

A / Parâmetros Sonoros

Nesta secção o utilizador poderá definir alguns 

parâmetros sonoros bem como repetir ciclicamente 

(função de loop) o gesto realizado 

no interface principal;

B / Interface Principal

É neste interface que o utilizador poderá tocar 

o Narrativas Sonoras, bem como adicionar diferentes 

ficheiros áudio, ao “arrastá-los” para esse campo;

C / Opções de Ficheiro

nesta secção é permitido ao utilizador gravar 

e reproduzir o som gerado pelo Narrativas Sonoras bem 

como, exportar a sua gravação como um ficheiro de áudio;

D / Ajuda 

esta secção dispõe conhecimentos extra, à medida que 

o utilizador movimenta o rato pela aplicação. É ainda 

possível ao utilizador, escolher entre os idiomas 

português e inglês.

A / Sound Parameters

In this section the user is able to modify the sound 

preferences and activate the Loop function, which will 

reproduce the gesture earlier made.

B / Main Interface 

This is where the user can play and add different 

audio files by using the drag & drop function.

C / Options

Here the user can save and playback the generated 

sounds as well as export them on the hardrive.

D / Help

This section provides additional info as the cursor 

moves.In additon, you can choose between english and 

portuguese languages.

RUI PENHA
Conceito / Código / Design de Interface
Concept / Code / Interface Design
www.ruipenha.pt
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O PORTOphone é uma simples aplicação 
que utiliza gravações da cidade dispostas 
no interface gráfico e reproduzíveis 
à distância de um clique.

PORTOphone makes use of Porto sounds through 
a creative interface. It is an application 
developed myself at Digitópia, hosted 
in Casa da Música. PORTOphone is flexible 
in order to make possible the use of any 
sound file, just by dragging sounds on it.

PORTOPHONE

Descarregar / Download
filipelopes.net/software/portophone
mariamonica.com/illustration/portophone

Vídeo / Video
vimeo.com/20352518

Mova o rato circularmente nas zonas coloridas.

Quanto mais rápido o movimento maior o diâmetro 

do círculo e, consequentemente, o volume da gravação.

Clique no rato para fazer pausa no círculo.

Clique de novo para desfazer a pausa.

Adicione novas gravações arrastando ficheiros 

para as zonas coloridas.

Move the mouse in circles in the colored places.

The faster you move, the bigger the circle will get 

and louder the Audio File will sound. 

Click mouse to freeze the circle/volume. 

Click again to unfreeze.

Drag and drop new Audio files to the colored places.

FILIPE LOPES
Conceito / Código
Concept / Code
www.filipelopes.net

MARIA MÓNICA
Design de Interface
Interface Design
www.mariamonica.com
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POLÍSSONOS
O Políssonos é um simples sequenciador MIDI, 
que pode ser utilizado em tempo real.

Políssonos is a six-track midi sequencer 
to be used in real time.

Descarregar / Download
ruipenha.pt/software/polissonos/

Vídeo / Video
vimeo.com/20352518

O interface é composto por 6 quadros (3 de cada lado), 

cada um correspondente a um instrumento midi diferente;

Para cada instrumento deve construir-se uma figura 

geométrica unindo, para isso, os vértices disponíveis 

no círculo interior do quadro;

Cada vértice corresponderá a um som (ou nota musical)

que pode ser selecionado (a) no semi-círculo à direita. 

O semi-círculo da esquerda corresponde ao volume desse 

som (ou nota);

Para cada instrumento é possível construír até 9 figuras 

geométricas (padrões), que podem depois ser arranjados 

na janela central superior, que corresponde 

ao sequenciador principal do programa. Nessa janela 

é igualmente permitido ao utilizador regular 

o Tempo do projecto;

O número de vértices corresponde ao compasso utilizado. 

Essa característica (e outras como timbre e escala) 

pode ser regulada em baixo de cada um dos quadros;

Os projectos podem ser guardados como ficheiro midi, 

função disponível no icon abaixo da função Tempo.

The layout is composed by six windows which correspond 

to six instruments, three on each side.

For each instrument the user needs to build a geometric 

figure by connecting the dots on the inner circle.

Each dot will correspond to a musical note that can 

be selected on the semi-circle to the right. The semi-

circle to the left corresponds to the velocity of that 

note. 

For each instrument its possible to build/write 

a maximum of nine different figures (patterns). The user 

is able then to rearrange them on the main sequencer, 

the central window of the layout. On that window 

the user can also control the Tempo of the song.

The number of dots for each instrument corresponds 

directly to pattern to be used. The user can change 

this and other preferences (like voice and scale) 

by clicking on the small symbol down right of the 

instrument’s window.

Projects can be saved either as MIDI files or .psn, 

by clicking on the symbols below the Tempo function.

RUI PENHA
Conceito / Código / Design de Interface
Concept / Code / Interface Design
www.ruipenha.pt
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OUTROS
IMPULSOS
O Outros Impulsos é um sintetizador 
sonoro que permite a criação de diferentes 
timbres através da adição de osciladores 
com diferentes afinações (síntese aditiva)

Outros Impulsos is a sound synthesizer that 
permits the user to create different voices 
by justaposing oscilators with different 
tunings (additive synthesis).

FILIPE LOPES
Conceito / Código / Design de Interface
Concept / Code / Interface Design
www.filipelopes.net

NUNO PEIXOTO PINHO
Conceito / Código / Design de Interface
Concept / Code / Interface Design
www.peixotodepinho.com

Na secção superior é possível definir o timbre do som 

tocado, escolhendo ao uma nota fundamental e a série 

de parciais; 

Nesta secção é possível ajustar o timbre ao jogar com 

os volumes dos vários parciais. É igualmente possível 

definir o tipo de afinação; 

Na secção ao meio e à direita é permitido ao utilizador 

editar a envolvente de amplitude do som gerado; 

Nesta secção é possível visualizar algumas propriedades 

sonoras do som gerado, através de três dispositivos: 

sonograma, espectrograma e oscilograma; 

Na secção inferior é possível aceder a algumas funções 

básicas como ligar e desligar a aplicação, definir 

o volume geral, guardar/carregar parâmetros e definir 

o output (pré-envolvente ou pós-envolvente). 

É igualmente permitido ao utilizador adicionar outros 

ficheiros de audio

On the upper section it’s possible to choose the voice, 

the main tone and the serie of partials. 

On this section its possible to adjust the voice 

by playing with volume of partials and to define 

the type of tuning. 

On the mid right section it’s possible to edit 

the envelope of the sound. 

In this section it’s possible to visualize some of the 

properties of the sound by the means of the spectogram, 

oscilogram and sonogram.

On the section below the user can access basic 

functions, on-off function, main output volume, save 

and load and choose between pre and post-envelope 

output. 

In addition the user can load in new audio files.

Descarregar / Download
filipelopes.net/software/outros-impulsos
peixotodepinho.com/#!software/ck0q

Vídeo / Video
vimeo.com/20352518
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DIGIAMBIENT

TIAGO ÂNGELO
Conceito / Código / Design de Interface
Concept / Code / Interface Design
tiagoangelo.tumblr.com

Help and Presets

In this section the user can store and load all 

instrument parameters. The button ‘?’ will open the 

clue window, displaying extra information whenever the 

user hovers the mouse over any button interface.

Input

DigiAmbient can be played with your computer’s keyboard 

and mouse or alternatively through a dedicated MIDI 

input device, which the user can select in this 

section.

Synth parameters and options

Here the user can configure sound synthesis parameters, 

as well as accessing some other synth options, like 

the total number of voices used for polyphony. There 

is also a dedicated area to which the user can drag 

an audio sample (WAV/AIFF), loading it to the sampler.

Audio

In this section you can turn audio processing on/

off, set the master output volume and access the audio 

preferences pane, where it is possible to define options 

like the sound card to use or the sampling 

rate value.

DigiAmbient é um sintetizador capaz 
de gerar texturas sonoras cujo timbre pode 
ser controlado em duas dimensões através 
do rato do computador ou de um dispositivo 
MIDI, de forma tonal ou microtonal, definida 
pelo utilizador.

DigiAmbient is a simple and intuitive 
virtual instrument that can, nonetheless, 
generate interesting sonic ambiences.

Ajuda e Predefinições

Nesta secção, o utilizador pode guardar e carregar 

todos os parâmetros do instrumento. O botão ‘?’ abre 

uma janela de auxílo que apresenta informação acessória 

consoante o local onde se encontra o cursor. 

Controlo

O Digiambient pode ser tocado com o teclado e rato 

do computador ou, em alternativa, através de um 

dispositivo MIDI, cuja entrada pode ser seleccionada 

nesta secção.

Parâmetros do Sintetizador e Opções

Aqui, o utilizador pode configurar os parâmetros 

da síntese sonora, assim como aceder a outras opções 

do sintetizador, tal como o número total de vozes 

utilizados na polifonia. Está também disponível uma 

área para o carregamento de ficheiros audio [WAV/AIFF] 

através do arrastamento do mesmo.

Audio

Nesta secção, é possível ligar e desligar o 

processamento audio, definir o volume de saída a aceder 

ao painel de preferênciasaudio, onde é possível escol-

her qual o dispositivo de saída a ser utilizado ou o 
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DIGISIMPLER

TIAGO ÂNGELO
Conceito / Código / Design de Interface
Concept / Code / Interface Design
tiagoangelo.tumblr.com

Predefinições e Ajuda

Nesta secção o utilizador poderá guardar e carregar 

todos os parâmetros do instrumento. O botão ‘?’ abre 

a janela de ajuda, que apresenta informação extra 

à medida que o utilizador passa o rato por cima 

da interface.

Dispositivos de Entrada 

O DigiSimpler pode ser tocado através do teclado 

e rato do computador ou através de um dispositivo 

MIDI externo, que poderá seleccionar nesta secção.

Parâmetros e Opções do Sintetizador

Nesta secção o utilizador pode configurar os parâmetros 

sonoros, bem como aceder a algumas opções relativas 

ao motor de síntese sonora. Podendo adicionalmente 

arrastar uma amostra áudio (WAV, AIFF) a ser usada 

pelo sampler.

Áudio 

esta secção é dedicada ao áudio, permitindo ligar/

desligar o áudio, definir o volume de saída e aceder 

à janela de configurações, onde poderá seleccionar, 

por exemplo, a placa de som a ser usada ou a taxa 

de amostragem.

Help and Presets

In this section the user can store and load all 

instrument parameters. The button ‘?’ will open 

the clue window, displaying extra information whenever 

the user hovers the mouse over any button interface.

Input

DigiSimpler can be played with your computer’s keyboard 

and mouse or alternatively through a dedicated MIDI 

input device, which the user can select in this 

section.

Synth Parameters and Options

Here the user can configure sound synthesis parameters, 

as well as accessing some other synth options, like the 

total number of voices used for polyphony. There 

is also a dedicated area to which the user can drag 

an audio sample (WAV/AIFF), loading it to the sampler.

Audio

In this section you can turn audio processing on/

off, set the master output volume and access the audio 

preferences pane, where it is possible to define options 

like the sound card to use or the sampling rate value.

DigiSimpler é um sampler que prima pela 
simplicidade, onde basta arrastar um som 
de altura definida e a afinação é feita 
automaticamente, estando pronto a tocar 
através do teclado do computador 
ou de um dispositivo MIDI.

DigiSimpler is a simple and intuitive 
virtual sampler that allows you to quickly 
grab a sound file and start playing.
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TUTTIFONIA

Descarregar / Download
filipelopes.net/software/tuttifonia

FILIPE LOPES
Conceito / Código
Concept / Code
www.filipelopes.net

MARIA MÓNICA
Design de Interface
Interface Design
www.mariamonica.com

Tuttifonia é um instrumento simples 
e interactivo especialmente dedicado 
aos mais pequenos, capaz de responder 
de forma semelhante às notas 
anteriormente tocadas.

Tuttifonia is a simple interactive 
instrument especially devoted to children, 
that mimics the input notes played 
by the user.

Tecla ‘Espaço’ — Mudar de instrumento;

Tecla ‘A’ — Subir uma oitava;

Tecla ‘G‘ — Descer uma oitava;

Tecla ‘P‘ — Activar/desactivar resposta musical.

‘Space‘ key — Select a different instrument;

‘A’ key — Raise one octave;

‘G‘ key — Lower one octave;

‘P‘ key — Activate/deactivate mimicking.


