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.
O evento, de carácter interdisciplinar, debruçar-se-á sobre a representação cultural do
vinho e da vinha em várias áreas do conhecimento, reunindo especialistas das
Universidades Nova de Lisboa, Porto, Évora e Bordéus. O período de inscrição termina a 7
de Dezembro, na página: http://iem.wufoo.com/forms/coloquio.
~~~~~~~

Lançamento: Máscaras, mistérios e segredos |13 de Dezembro, às 18h
No dia 13 de Dezembro, quinta-feira, às 18h, na livraria Ler Devagar, Adriano Duarte
Rodrigues apresenta o livro Máscaras, mistérios e segredos. N.º34 da colecção “A IELTsar
se vai ao longe”, a edição coordenada por Paula Godinho reúne as comunicações dos
Encontros IELT 2010. Com o mote da máscara, e a partir de idiomas diversos das ciências
sociais e humanas e das artes, interrogámos: “as máscaras em processo”, “a sua associação
ao modernismo português, nomeadamente, a Fernando Pessoa”, “os segredos, mistérios e
enganos” e “os rostos, os comportamentos e a sua relação com as máscaras”.
Estão, portanto, todos convidados a vir descobrir o processo selectivo, gradual e
hierarquizado através do qual se dá a passagem do conhecimento que parece inacessível,
mantendo o mistério e o segredo sem os quais a máscara perde o peso.
---

Colóquio: “Fronteiras e Mobilidades na Península Ibérica, Séc. XX”| 13 e
14 de Dez.
Nos dias 13 e 14 de Dezembro realiza-se na FCSH/UNL, na sala 006 do Edifício I&D (piso
0), o colóquio internacional “Fronteiras e Mobilidades na Península Ibérica, Séc. XX”,
organizado no âmbito do projecto “Além do fracasso e do Maquiavelismo. A emigração
portuguesa irregular para França, 1957-1974”, acolhido pelo Instituto de História
Contemporânea sob coordenação de Victor Pereira. Participam os IELTsistas Dulce
Simões, João Baía e Paula Godinho, responsável pela conferência inaugural, intitulada
“Fronteira, lugares e pessoas em tempos de neoliberalismo”.
---

Colóquio: “Dinâmicas Interculturais a Oriente” | 14 de Dez.
No dia 14 de Dezembro, às 15h, na Sala de Leitura Informal da Biblioteca do ISCAP,
realiza-se o colóquio “Dinâmicas Interculturais a Oriente”, com Isabel Pinto
(investigadora do Centro de Estudos Interculturais e vencedora do Prémio Agostinho da
Silva 2010) e Chris Larkosh (Universidade of Massachusetts Dartmouth, EUA).
O evento inclui o lançamento do livro In Permanent Transit: Discourses and Maps of the
Intercultural Experience, coordenado pela IELTsista Clara Sarmento, uma obra que acaba
de merecer uma recensão muito positiva no Journal of International and Global Studies.

“Contos Aki e Dali” |inaugura a 14 de Dez., em Oeiras
No dia 14 de Dezembro, próxima quarta-feira, às 21h30, tem início “Contos Daki e Dali”,
uma iniciativa da Luchapa na pessoa de Selma Fernandes, com coordenação da IELTsista
Joaninha Duarte e de Fernanda Dias. Na primeira sessão estarão a contar-se Joaninha
Duarte, Fernanda Dias e Marta Duarte d’Almeida. As sessões seguem todas as primeiras
sextas-feiras de cada mês, sempre às 21h30, na Luchapa.
---

Mercado de Natal no Centro de Artes Culinárias | até 22 de Dez.
Até 22 de Dezembro o Centro das Artes Culinárias vai realizar o seu Mercado de Natal,
todos os dias entre as 13h e as 20h. Mais uma vez, o objectivo é divulgar, valorizar e
vender produtos alimentares portugueses de qualidade e outros produtos relacionados
com as artes culinárias. Aqui encontrarão, vinda das diferentes regiões do país, uma vasta
gama de produtos que permitem preparar refeições festivas ou presentear familiares e
amigos, de forma saborosa e solidária.

CONCURSOS
Bolsas Fulbright_Study of The United States | 17 de Dez.
Está aberto o período de candidaturas para seis bolsas no âmbito do programa 2013 Study
of the United States Institutes (SUSI), promovido pelo Departamento de Estado dos
Estados Unidos. Os programas terão lugar numa universidade norte-americana e
decorrerão durante seis semanas a partir do mês de Junho de 2013. A participação receberá
financiamento total, incluindo o custo do programa, alojamento e alimentação, viagens de
ida e volta para os EUA, livros, per diem e seguro de saúde. Os interessados deverão
utilizar os formulários de candidatura disponíveis na página de cada bolsa e enviar a
candidatura para o email fulbright@fulbright.pt até ao dia 17 de Dezembro de 2012.

CALL FOR PAPERS
Workshop: “Natureza e ambiente: recursos e paisagens rurais em História
Ambiental” | recepção de artigos até 31 de Dez.
Vai realizar-se na FCSH um workshop interdisciplinar sobre mudanças climáticas em
paisagens rurais europeias entre os séculos XII e XX.
As propostas de comunicações deverão ser enviadas para Maria José Roxo através do
email: enature2013@gmail.com até 31 de Dezembro 2012, contendo a identificação do
autor e a sua filiação institucional, o título da comunicação e um resumo desenvolvido
(1000 a 15000 palavras).
Comunicações finais ou power points detalhados deverão ser submitos até 28 de
Fevereiro. Mais informação aqui.
---

E-REI – E-Revista de Estudos Interculturais | até 31 de Janeiro de 2013
O Centro de Estudos Interculturais (CEI) iniciou a preparação do 1º número da E-REI – ERevista de Estudos Interculturais, 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 área de
intersecção dos Estudos Culturais e Interculturais, 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.
---

12º Congresso «Cultura Europea»| propostas até 31 de Janeiro de 2013
O Instituto Carlomagno de Estudios Europeos convida à participação no 12º Congresso
Internacional «European Culture» que terá lugar em Barcelona, nos dias 24, 25 e 26 de
Outubro de 2013 e cujas comunicações terão publicação electrónica nas actas do
congresso. As propostas de comunicações deverão ser enviadas para
congresocultura@uic.es até 31 de Janeiro de 2013.
---

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 está a organizar
um Seminário subordinado ao tema “História das Disciplinas Escolares” - a realizar no dia
11 de Maio de 2013 na Universidade Lusófona com o IELTsista Carlos Nogueira no comité
científico. Aqui encontrarão o call for papers. Recepção de propostas até 10 de Abril.

PUBLICAÇÕES
Memoria Imaterial: instituição de utilidade pública
É com muita satisfação que damos conhecimento da publicação em Diário da República
(Despacho n.º 14801/2012 da Presidência do Conselho de Ministros) do estatuto de
Utilidade Pública para a Memoria Imaterial CRl por “relevantes trabalhos de natureza
cultural” ou seja, pelo MEMORIAMEDIA e-Museu, projecto financiado pelo IELT.
Muitos parabéns à Filomena Sousa, ao José Barbieri e a toda a equipa memoriamedia!
---

“Livro do Dia” na TSF: A Instalação do Medo, de Rui Zink
Programa de Carlos Vaz Marques de hoje, disponível para escuta aqui.
---

Novo site do IELT
O site do IELT esteve em afinações e gostaria de saber que tal vos parece o novo figurino.
---

“HEY YOU” (who, me?)
“Hey You” é um projecto que envolve um grupo de 70 pessoas de todas as idades da zona
de Castelo Branco. Uma iniciativa da Terceira Pessoa em parceria com o Cine-Teatro
Avenida/Cultura Vibra, com direcção de Ana Gil e do IELTsista Nuno Leão.

ADVERTÊNCIA
Poupança de recursos na FCSH
João Sàágua, o director da FCSH, em circular interna de 3 de Dezembro, pede a todos os
utilizadores dos espaços da faculdade que racionalizem os gastos de electricidade e água,
desligando os equipamentos depois de os utilizar.

