EVENTOS
~~~~~~~

Colóquio: “Nunc est bibendum. Vinho, identidades e arte de viver ” |
13-15 de Dezembro, Lisboa – Palmela
De 13 a 15 de Dezembro, a FCSH, vai receber o colóquio internacional “Nunc est
Bibendum. Vinho, Identidades e Arte de Viver”, organizado pelo IELT – Instituto de
Estudos de Literatura Tradicional e pelo IEM – Instituto de Estudos Medievais .
A representação cultural do vinho e da vinha será analisada por cerca de três dezenas de
investigadores em três grandes eixos: “o vinho e a vinha: uma arte de/na tradição erudita
ocidental”; “o vinho e a vinha: uma arte de/na tradição oral e popular”; “o vinho e a
vinha: uma arte de viver no quotidiano”. O período de inscrição termina a 7 de
Dezembro, na página: http://iem.wufoo.com/forms/coloquio .
~~~~~~~

Conferências CEI: “The Pedagogical project of Writing East Timor for
Children” | 21 de Nov., ISCAP
O VI Ciclo de Conferências do Centro de Estudos Interculturais (CEI) do ISCAP
prosseguirá na quarta-feira, dia 21 de Novembro de 2012, às 16h, na sala de leitura
informal da Biblioteca do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto,
com a conferência de David Callahan, da Universidade de Aveiro: “The Pedagogical
project of Writing East Timor for Children”. A entrada é livre e serão passados
certificados de presença.
---

Histórias para adultos e o último livro de Rodolfo Castro | 23 de Nov.
No dia 23 de Novembro, às 19h, o IELTsista Rodolfo Castro fará a apresentação do seu
último livro A intuição leitora, a intenção narrativa (Gatafunho) na Biblioteca Municipal
de Oeiras, na qual, no mesmo dia, às 21h30, partilhará histórias sobre desespero, erotismo
e vingança em sessão intitulada “Histórias para gente que caminha no escuro”.
---

Colóquio IV - Comemorações dos 750 anos Portel | 23 e 24 de Nov.
“A instituição municipal de Portel no contexto do municipalismo no Sul (séculos XIX e
XX)”, é o tema do colóquio que se realiza nos dias 23 e 24 de Novembro no Auditório
Municipal de Portel, no âmbito das Comemorações dos 750 anos da fundação do castelo e
do primeiro foral da vila. Participa o IELTsista Paulo Lima no dia 23, às 16h15, com a
comunicação “O estranho caso dos três presidentes da Câmara de Portel assassinados
em 1851 a tiro de bala e zagalote, e também à facada, nas ruas e enxovias da vila do
mesmo nome”. Programa completo aqui.
---

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 2.000 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 na Casa dos Bicos. 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.
---

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.
---

Apresentação: Contas x Contos x Cantos e Que +: Cumplicidades entre
Literatura e Matemática | 6 de Dezembro, Coimbra
No Café, Livros e Ciência* de Dezembro, o livro Contas x Contos x Cantos e que mais
cumplicidades entre literatura e matemática, (Gradiva), será apresentado pelos
coordenadores Ana Paula Guimarães, do IELT / FCSH –Universidade Nova de Lisboa, e
Adérito Araújo, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
«Matemáticos, poetas, colectores de cantos e contos populares, ensaístas, pedagogos, escritores e
artistas plásticos, pessoas sensíveis ou sensibilizadas para as relações tão subtis quanto óbvias
entre disciplinas distantes, afinal parentes, todos se prestaram ou emprestaram textos que
decidimos organizar em capítulos, a ler um de cada × (sinal inventado no século XVII). Assim
nasceu este ousado livro, conjugando verbos com números, aritmética com literaturas e estas com
geometria. Ao leitor caberá jogar com somas e subtracções, formas geométricas e algarismos,
ecoando bancos de escola onde, sentado, lhe competia preencher muito papel aos quadradinhos
com operações aritméticas, saber distinguir classificações de triângulos, descobrir áreas de
quadrados e perímetros de circunferências. Decerto lhe saberá bem imaginar se, nestes tempos que
correm e aceleram, ora aligeirando, ora complexificando, atentos mais a valores económicos do que
a grandezas éticas, não valeria a pena demorar-se com jogos de ter em conta, dar conta contando
contos ou mesmo brincar-a-fazer-de-conta.» in prefácio

*Café, Livros e Ciência é um projecto de comunicação de ciência com o objectivo principal de promover a
leitura de livros de ciência junto do público em geral. Este evento acontece num ambiente informal, onde o
café acompanha os livros. Trata-se de uma parceria entre o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, o
Centro Ciência Viva Rómulo de Carvalho, a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro e o Taguspark e acontece
mensalmente, numa quinta-feira, num périplo por cada instituição parceira.

---

CONCURSOS
Edital de concurso para atribuição de 2 Bolsas de Investigação
Encontra-se aberto entre 26 de Novembro e 7 de Dezembro concurso para a atribuição de
duas bolsas para mestres no âmbito do projecto “Travessias do Atlântico: materialidade,
movimentos contemporâneos e políticas de pertença” (PTDC/CS-ANT/119803/2010),
financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
Área científica: Antropologia | Requisitos de admissão: Mestrado em Antropologia
O trabalho será desenvolvido no âmbito do Centro em Rede de Investigação em
Antropologia (CRIA) - pólo FCSH (UNL). As bolsas terão a duração de 10 meses, com
início previsto em Janeiro de 2013. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo
de 10 meses adicionais. O montante da bolsa corresponde a 980 € mensais, conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT. As cartas de candidaturas
devem ser enviadas por e-mail, para: m.rosales@fcsh.unl.pt, até às 17h do dia 7 de
Dezembro de 2012, acompanhadas de curriculum vitae, cópia do BI ou documento
equivalente e certificado de habilitações. Mais informações pelo email: cria@cria.org.pt.
---

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.
---

Prémio de Mérito Científico Santander-UNL - 6ª Edição
Estão abertas as candidaturas à sexta edição do Prémio de Mérito Científico SantanderUNL, que visa distinguir Projectos de Investigação a desenvolver por Investigadores
Juniores da NOVA e que envolvam, pelo menos, duas das Unidades da Universidade.
O Prémio, no montante de 25.000€, será atribuído na área das Ciências Exactas e
Engenharias. O prazo para apresentação das candidaturas decorre entre 1 de Novembro e
31 de Dezembro. Para mais informações, consulte: http://www.unl.pt/investigacao

CALL FOR PAPERS
Conferência Internacional: “Imagens de Terror, Narrativas de(In)segurança:
Respostas Literárias, Artísticas e Culturais” | até 20 de Novembro
Aqui encontrará o call for papers e o cartaz da conferência internacional “Imagens de
Terror, Narrativas de(In)segurança: Respostas Literárias, Artísticas e Culturais”, a
realizar-se na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, nos dias 23 e 24 de Abril de
2013. Recepção de propostas até 20 de Novembro. ---

Revista PIRKA, digital e gratuita | até 25 de Novembro
O Grupo de Investigación PIRKA: Políticas, Culturas y Artes de hacer está a receber artigos
até 25 de Novembro, para o n.º 1 da revista Pirka, uma publicação periódica semestral que
problematizará temas relacionados com as dinâmicas socioculturais dos contextos
póscoloniais interculturais. Normas de publicação disponíveis aqui. O resultado de todos os
contributos ficará disponível gratuitamente na página web do grupo:
http://www.grupodeinvestigacionpirka.org

---

Conferência: “Intercultural Counselling and Education in the Global
World” | 15-18 de Abril de 2013, Verona
O Centre for Intercultural Studies of the University of Verona, está a organizar a
conferência internacional Intercultural Counselling and Education in the Global World Educazione e counselling interculturali nel mondo globale, ta ter lugar em Verona, no
Palazzo della Gran Guardia, Piazza Bra, de 15 a 18 de Abril de 2013. Recepção de
propostas até 30 de Novembro.
---

E-REI – E-Revista de Estudos Interculturais | até 31 de Janeiro de 2013
O Centro de Estudos Interculturais (CEI) do ISCAP iniciou a preparação do 1º número da
E-REI – E-Revista de Estudos Interculturais (ISSN 2182-6439), de periodicidade anual, a
publicar on-line em Maio de 2013, acessível a partir do website do CEI
(www.iscap.ipp.pt/~cei). A E-REI pretende criar um espaço virtual de intercâmbio de
ideias e trabalhos de investigação na vasta área dos Estudos Interculturais, na sua
intersecção com os Estudos Culturais, de Tradução & Interpretação, de Comunicação,
Estudos Literários e Linguísticos. Neste sentido, convidam-se os interessados a propor
artigos inéditos e/ou recensões nas áreas mencionadas. Os artigos e as recensões, na sua
versão completa e definitiva, deverão ser enviados até 31 de Janeiro de 2013 para
cei@iscap.ipp.pt, apenas em suporte electrónico. Os artigos deverão ter uma extensão
máxima de 30 páginas A4, a espaço e meio, Times New Roman, tamanho 12. Não serão
aceites apresentações em powerpoint nem listagens de tópicos, apenas textos estruturados,
expositivos e revistos, com bibliografia e eventuais notas no final. Eventuais gráficos e
imagens deverão ser utilizados com parcimónia e num formato universalmente legível e
editável.
---

Seminário: “História das Disciplinas Escolares” | até 10 Abril de 2013
O Grupo de Investigação Memória das Instituições Educativas e do Pensamento
Pedagógico da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT) está a
organizar um Seminário subordinado ao tema – História das Disciplinas Escolares - a
realizar no dia 11 de Maio de 2013 na Universidade Lusófona (Lisboa) e com a
participação do IELTsista Carlos Nogueira no comité científico. Aqui encontrarão o call for
papers. Recepção de propostas até 10 de Abril.

PUBLICAÇÕES
Foi apresentado no fim-de-semana passado o CD/DVD “Finka-Pé – Contos de Mulheres
que Dançam pela Liberdade”, a primeira edição após 23 anos após a formação do grupo,
com consultoria científica do IELTsista Domingos Morais.
“O Grupo de Batuque Finka-Pé surgiu em 1988 no Bairro Alto da Cova da Moura,
concelho da Amadora, no âmbito das actividades desenvolvidas pela Associação Cultural
Moinho da Juventude. Inteiramente formado por mulheres cabo-verdianas residentes no
bairro, este grupo dedicou-se à prática do batuque como forma de divulgação da cultura
cabo-verdiana e manutenção das tradições do seu país (…) dançando e cantando vão
exprimindo os medos, receios, preocupações, vão dando conselhos e esperanças, vão
reflectindo sobre o papel da mulher”.
A edição está à venda na Associação Moinho da Juventude.

