EVENTOS
3 encontros de contos e 1 curso, com Rodolfo Castro
Começa amanhã, dia 6 de Novembro, a primeira de quatro sessões do curso ”Leitura em
voz alta e histórias não autorizadas para crianças” da responsabilidade do IELTsista
Rodolfo Castro, com organização da associação Hipopótamos na Lua – Preço: 40€; Local:
Nafarros (Sintra); Contacto: nazsousa@netcabo.pt.
O IELTsista convida-nos ainda para três sessões de contação, com histórias antigas e novas,
para miúdos e para adultos, de dor e de humor. Domingo, dia 11 de Novembro, às 11h na
Luchapa- Associação Artística e Cultural (Oeiras) a sessão intitula-se “Os piores contos do
mundo”e dirige-se a um público familiar. Para sexta, 16 de Novembro, às 22h, no Cinearte
A Barraca (Lisboa), o contador convida os ouvidos adultos a escutarem três “Relatos
malditos”, contos clássicos nas suas versões malditas para adultos (“a Cinderela, a Bela
adormecida e a Capuchinho vermelho nunca tiveram hipótese de escapar”). No dia 23 de
Novembro, sexta-feira, às 21h30, a sessão “Histórias para gente que caminha no escuro”,
na Biblioteca Municipal de Oeiras, será sobre desespero, o erotismo e a vingança”. No
mesmo dia, às 19h, Rodolfo Castro apresentará na mesma Biblioteca o seu mais recente
livro, A intuição leitora, a intenção narrativa (Gatafunho).
---

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.
Inscrições através do email instielt@gmail.com. Preço: 10€ (5€ para estudantes).
---

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, que é também um dos autores do livro A Magia do Mundo
Lendário na Literatura Infantil (Âncora Editora), a ser lançado no âmbito do encontro.
A 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
http://www.fabula-urbis.pt/Comunidade_de_Leitores.html, 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.
---

Workshop: Arquivo Digital de Literatura Oral Tradicional - Centenário de
Manuel Viegas Guerreiro | 17 de Novembro
No âmbito do projecto Arquivo Digital de Literatura Oral Tradicional, vai o Centro de
Tradições Populares Portuguesas organizar um workshop subordinado ao tema
“Arquivos do imaterial, problemas e soluções, o caso do projecto ADLOT”.
O workshop tem como objectivos: reflectir sobre o trabalho feito no âmbito do projecto
ADLOT; comparar soluções para o arquivo do património imaterial; avaliar algumas
soluções encontradas. O workshop decorrerá no dia 17 de Novembro, a partir das 10h, na
sede da Fundação Manuel Viegas Guerreiro, em Querença (Loulé).
---

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 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 e ao tempo. ---

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.
---

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.

CONCURSOS
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
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 2013. Mais
informações em: http://www.ibbycuba.org/congreso_lectura/

PUBLICAÇÕES
Aqui deixamos alguns registos da passagem do colóquio Vozes Transmontanas na
Paisagem pela FCSH:
os vídeos realizados pelo IELTsista José Barbieri (MemoriaMedia):
sobre Manuel Vaz de Carvalho: http://youtu.be/f2rE_B6adO4
sobre Bento da Cruz: http://youtu.be/4qZBRXi5KEk
sobre A. M. Pires Cabral: http://youtu.be/DHJLPBB3P80
Os sinais de Fernando Alves na TSF.
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