EVENTOS
Lançamento: Usos da Memória e Práticas do Património, de Paula Godinho
(coord.)
Amanhã, dia 30 de Outubro, às 18h, na livraria Ler Devagar, em Lisboa, Isabel Victor
apresenta o livro Usos da Memória e Práticas do Património, coordenado pela IELTsista
Paula Godinho e editado pelo IELT/COLIBRI. São todos bem-vindos.
---

Colóquio: “Vozes Transmontanas na Paisagem” | 31 de Outubro, na FCSH
Relembramos que na próxima quarta-feira, dia 31 de Outubro, a partir das 10h30, no
Auditório 1, Torre B da FCSH-UNL (Av. de Berna, n.º 26), vamos ouvir falar a terra
transmontana através da escrita de três dos seus importantes escritores e das análises de
três investigadoras do IELT, apoiadas por um painel de convidados. Vamos também ver a
terra transmontana e as suas gentes nos três documentários do IELTsista José Barbieri.
Geografia literária, ecocriticismo, história ambiental, etnozoologia e outros saberes de
fronteira entre as humanidades, as ciências sociais e as ciências naturais juntam-se no
colóquio Vozes Transmontanas na Paisagem, cujo programa pode ser descarregado aqui.
A entrada é livre e vai valer a pena.
---

Colóquio: “Alves Redol e as Ciências Sociais - a literatura e o real, os
processos e os agentes” | 7-10 de Nov., FCSH e Museu do Neo-realismo
De 7 a 10 de Novembro, no Auditório 1 da Torre B da FCSH/UNL e no Museu do Neorealismo, investigadores de ciências sociais e humanas olham para Alves Redol. As
realidades, os processos e os agentes sociais tratados nas obras do autor são o fulcro da
análise do colóquio “Alves Redol e as Ciências Sociais – a literatura e o real, os processos
e os agentes”, sem esquecer as conjunturas nacionais e internacionais que se reflectem nos
contextos tratados nos seus livros.
---

Conferência: “Oralidade e Património Cultural” | 8-10 de Nov., em Évora
Vários IELTsistas contribuem para enriquecer o generoso programa da II Conferência
Internacional de Tradição Oral: “Oralidade e Património Cultural”, que se realiza no
Fórum Fundação Eugénio de Almeida (Évora), nos dias 8, 9 e 10 de Novembro.
No dia 8, às 14h30, Filomena Sousa e José Barbieri falarão do trabalho de recolha em
Idanha-a-Nova, numa conferência intitulada “O registo, inventariação e estudo da
tradição oral – da teoria à prática.” No dia 9, Sara Diogo integra o painel IV – “Tradições
orais e contextos locais” [14h30/18h] , com a comunicação: “Constituição e problemas de
transmissão de um cânone local: o Torrão e o legado de Vicente Rodrigues”. No dia 10, o
painel II : “Mundos cruzados: o erudito e o popular” [09h30/13h] conta com a participação
de Luís Correia Carmelo com a comunicação “As narrativas de Tradição Oral no
repertório dos novos narradores urbanos e o caso paradigmático de António Fontinha”,
de Natália Nunes, com a comunicação “The Moor of the pedras Algares (Portel): one of
the last vestiges of Zudh (Ascetism) in Gharb Al-Andalus?” e, finalmente, a comunicação
conjunta de Geice Nunes e Carlos Nogueira, com o título “A peleja de Inácio da
Catingueira e Romano da Mãe de Água”. E há muito mais: vale a pena espreitar o
programa completo, aqui.
---

Literatura Infantil: “Os contos de Grimm: há 200 anos nas bocas do
mundo”| 17 de Nov., na UTAD, em Chaves
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Observatório de Literatura InfantoJuvenil e a Rede de Universidades Lectoras convidam para o XII Encontro de Literatura
Infantil subordinado ao tema “Os contos de Grimm: há 200 anos nas bocas do mundo”,
no dia 17 de Novembro, no Auditório do Pólo da UTAD em Chaves. A primeira palestra,
intitulada “Os Contos dos Irmãos Grimm: Literatura sem Fronteiras”, estará a cargo do
IELTsista Carlos Nogueira.
Entrada livre e gratuita, sujeita a inscrição prévia e admitida por ordem de chegada. Os
interessados deverão enviar a inscrição para portelinha@utad.pt ou contactar a
organização: Pólo de Chaves da UTAD (Drª Teresa Portelinha), tel. 918421866.
---

João Bouza da Costa na Comunidade de Leitores sobre Paisagens Literárias
de Lisboa | 17 de Nov., às 18h, na Livraria Fabula Urbis
A Comunidade de Leitores sobre Paisagens Literárias de Lisboa volta a encontrar-se no
dia 17 de Novembro, às 18h na livraria Fabula Urbis em torno do livro Travessa
d’Abençoada (Sextante, 2012), romance de estreia de João Bouza da Costa, que ali estará
presente.
---

Passeio: “Lisboa, cidade da literatura: deambulações entre o Castelo e o rio”
| 24 de Nov., pela colina do Castelo
Na colina do Castelo de São Jorge, uma das áreas de Lisboa mais visitadas por turistas
estrangeiros, mais de 2000 anos de ocupação podem ser evocados através da ligação entre
o território e a literatura. As várias cidades que aqui se sobrepõem (antiga, medieval,
renascentista, moderna e contemporânea) são o território do percurso literário “Lisboa,
cidade da literatura: deambulações entre o Castelo e o rio”, organizado pela IELTsista Ana
Isabel Queiroz no âmbito do projecto “Atlas das Paisagens Literárias de Portugal
Continental”. O passeio está marcado para dia 24 de novembro, sábado, e terá início às
15h no Castelo [os inscritos deverão adquirir previamente o bilhete de entrada],
terminando às 17h nas Casa dos Bicos. Entre os textos que nos acompanharão contam-se:
Conquista de Lisboa aos Mouros (1147), narrações dos Cruzados Osberno e Arnulfo; Descrição
da cidade de Lisboa, de Damião de Gois; Nau de Amores, de Gil Vicente; A Queda de um Anjo,
de Camilo Castelo Branco; A Escola do Paraíso, de José Rodrigues Miguéis; Enseada Amena,
de Augusto Abelaira; O último cabalista de Lisboa, de Richard Zimler; Casos do Beco das
Sardinheiras, de Mário de Carvalho; História do Cerco de Lisboa, de José Saramago.
Participação gratuita de um máximo de 25 pessoas, sujeita a inscrição prévia e admitida
por ordem de chegada através do email: instielt@gmail.com. Recomenda-se roupa e
calçado adequado à caminhada e às condições meteorológicas.
---

Conferência Internacional em Ilustração e Animação | 30 Nov. - 1 de Dez.
Organizada pelo Departamento de Design da Escola Superior de Tecnologia do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave, a CONFIA – Conferência Internacional em Ilustração e
Animação, reúne, de 30 de Novembro a 1 de Dezembro, académicos, artistas e
profissionais do sector, pretendendo ser um momento charneira na discussão sobre estas
áreas inscritas na tradição e pioneiras na inovação tecnológica. O IELTsista Carlos
Nogueira faz parte do conselho científico do evento.

BOLSAS
Bolsas do Governo da Finlândia
A Embaixada da Finlândia em Portugal, informa que está a decorrer o programa de bolsas
finlandês “The Finnish Government Pool” para o ano lectivo 2013-2014. Este programa
destina-se a candidatos que tenham completado o grau de mestre e pretendam participar
num projecto de investigação, leccionar ou efectuar estudos na qualidade de estudante
visitante na Finlândia. As bolsas serão concedidas por um período de 3 a 9 meses e terão
um valor de 1200€/mês. Informação adicional sobre este programa encontra-se disponível
em: www.studyinfinland.fi . Os interessados deverão enviar as candidaturas ao Instituto
Camões, até ao dia 6 de Fevereiro de 2013.

CALL FOR PAPERS
I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais
em Portugal»
O I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em
Portugal visa recuperar, fomentar e divulgar a história do trabalho, categoria central de
análise na compreensão das sociedades humanas, do movimento operário e dos
movimentos sociais e dos conflitos sociais do Portugal Contemporâneo (séculos XIX e XX).
Coordenação de Paula Godinho (IELT/FCSH-UNL), Raquel Varela (IHC/FCSH-UNL) e
José Virgílio Borges Pereira (Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras/U. Porto).
Data limite para apresentação de propostas (200 palavras máximo): 1 de Novembro de
2012. Envio de propostas e informações: mov.operario.sociais2013@gmail.com
---

Iª Conferência Internacional Virtual sobre pesquisa avançada em ciência
(ARSA) propostas até 9 de Novembro
A primeira conferência virtual, ARSA-2012, irá decorrer continuamente de 3 a 7 de
Dezembro, período durante o qual os participantes poderão aceder online aos artigos e
debates. Para mais informação, contactar: info@arsa-conf.com.
---

Congresso: “Para leer el XXI Se ha de conocer las fuerzas del mundo para
ponerlas a trabajar”
Já se encontra disponível a convocatória para o congresso “Para leer el XXI Se ha de
conocer las fuerzas del mundo para ponerlas a trabajar”, que se realizará de 22 a 26 de
Outubro de 2013, em Havana, Cuba, em celebração do 160º aniversário do nascimento de
José Martí. A organização recebe propostas de comunicações até 15 de Maio de 2012. Mais
informações em: http://www.ibbycuba.org/congreso_lectura/

PUBLICAÇÕES
“Culture, Politics and Identity: Critical Readings on Gender in Southeast Asia” é o
título do artigo da IELTsista Clara Sarmento que acaba de ser publicado no Indian Journal
of Gender Studies [19:3, October 2012, pp. 437-467. ISSN 0971-5215. DOI: 10.1177/097152151201900305].

IMPRENSA
O colóquio “Alves Redol e as Ciências Sociais – a literatura e o real, os processos e os
agentes” vai ter destaque no programa da Antena 2 “O império dos sentidos” da próxima
segunda-feira, dia 5 de Novembro. À conversa com Paulo Alves Guerra estarão
Paula Godinho (IELT-FCSH), António Monteiro Cardoso (Centro de Estudos de História
Contemporânea Portuguesa) António Mota Redol (Museu do Neo-realismo).

