EVENTOS
Mercado de Natal no Centro de Artes Culinárias | até 22 de Dez.
Em pleno funcionamento, o Mercado de Natal do Centro das Artes Culinárias é uma
oportunidade de se deliciar, de presentear e de ajudar a manter vivo o projecto da
associação As Idades dos Sabores. Funcionará até ao dia 22 de Dezembro, entre as 13h e as
20h, procurando trazer à mesa de todos alguns produtos portugueses de qualidade raros
ou difíceis de encontrar. Da lista de iguarias constam excelentes queijos, morcelas de arroz
de Leiria, cabeça de xara alentejana, pão de centeio de Trás-os-Montes, fogaças figurativas
de Alfarim e de Palmela, doces figurativos de alfenim dos Açores, farinha torrada de
Setúbal, doces tradicionais de todo o país entre os quais o bolo de massa do Azinhal, em
Castro Marim, os verdadeiros pastéis de Tentúgal, as tortas e o toucinho do céu de
Guimarães, os melhores vinhos, frutos secos variados e de diferentes proveniências
(atenção às peras passas de Viseu) e muito mais.
---

“As Pombas de Carboiro” em concerto de Natal | Silleda, 22 de Dez.
Como todos os natais, a Banda de Música Municipal de Silleda e o Concelho de Silleda, na
província de Pontevedra (Galiza) apresentam o seu “Concerto de Nadal”, mas este ano em
parceria com a companhia de títeres “Fantoches Baj” e em torno da peça “As Pombas de
Carboeiro”, do IELTsista Inacio Vilariño. Será no sábado 22 de Dezembro, às 21h, no
Auditorio da Semana Verde de Galicia.
---

“Contos Aki e Dali” | todas as primeiras sextas-feiras do mês, em Oeiras
Inaugurou no dia 14 de Dezembro, a primeira tertúlia dos “Contos Daki e Dali”, uma
iniciativa da Luchapa, com coordenação da IELTsista Joaninha Duarte e de Fernanda Dias
e apoio do IELT. As tertúlias continuam todas as primeiras sextas-feiras do mês, sempre
às 21h30, na Luchapa: a próxima será no dia 4 de Janeiro.
---

Alves Redol na Comunidade de Leitores das Paisagens Literárias de Lisboa
| 19 de Jan.
Na próxima sessão da comunidade de leitores, no dia 19 de Janeiro, às 18h, na Livraria
Fabula Urbis, a conversa será em torno do livro Os Reinegros de Alves Redol (Publicações
Europa-América) e contará com presença da investigadora Alice Samara, da Universidade
Nova de Lisboa.
---

Projecto IELT – Museu da Ciência da UC: “A Matemática dos nossos avós”
No âmbito do Ano da Matemática do Planeta Terra, o Museu da Ciência da Universidade
de Coimbra e o Instituto de Estudos de Literatura Tradicional da Universidade Nova de
Lisboa promovem o projecto “A Matemática dos nossos avós”, a desenvolver em países
de língua oficial portuguesa.

Este projecto consiste na recolha de conhecimento tradicional relacionado com a
matemática, que se encontra nas formas geométricas da cestaria, rendas, bordados,
decorações de casas, calçada portuguesa, ou que está envolvida na construção tradicional
de casas, pontes, ferramentas ou embarcações.
O projecto pretende ainda identificar unidades de medida em desuso mas que se podem
recuperar e relacionar com as actuais, bem como identificar conhecimentos empíricos
usados na forma de dividir terrenos agrícolas, ou de medir o tempo e o espaço. Pretendese também recolher textos em forma de provérbio, adivinha ou lengalenga, desde que
sejam de raiz popular e estejam relacionados com formas de contar ou medir.As duas
instituições esperam poder contar com a colaboração de parceiros neste projecto, de modo
a poder chegar o mais perto possível de pequenas comunidades rurais, onde este
conhecimento ainda não se tenha perdido. Instituições ou associações que pretendam ser
parceiros neste projecto podem escrever-nos para mpt2013@mat.uc.pt. O envio de textos
ou materiais audiovisuais pode ser feito por e-mail para o endereço mpt2013@mat.uc.pt
com a indicação “A Matemática dos nossos avós”.

CURSOS
Cursos livres do IELT para o 2º semestre
Frenologia e Ciência Experimental no séc. XIX, por Sara da Graça Silva
Inscrições até 12 de Fevereiro de 2013
Humor, Ironia e Sátira na Poesia Portuguesa, por Carlos Nogueira
Inscrições até 13 de Fevereiro de 2013
Uma história não autorizada da literatura para crianças, por Rodolfo Castro
Inscrições até 8 de Fevereiro de 2013

CONCURSOS
Bolsas do Conselho Europeu de Investigação| até 21 de Fev. de 2013
Estão abertas as candidaturas às bolsas do European Research Council, que garantem
apoio financeiro a investigadores de topo, de qualquer nacionalidade e idade, que queiram
desenvolver pesquisa em algum dos 27 Estados da União Europeia ou países associados.
O prazo limite para candidaturas é 21 Fevereiro 2013, às 17h (hora local de Bruxelas) e
estão abertas bolsas para vários níveis de investigação. Mais informação aqui.
---

Relatório: “Oportunidades para investigadores de Ciências Socioeconómicas e Humanidades”
Está disponível aqui o relatório anual da NET4SOCIETY sobre as oportunidades mais
relevantes de financiamento dentro das áreas de pesquisa do quadro de referência da UE,
o chamado FP7 ou Seventh Framework Programme.
---

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.
---

EusoSeas 2013: Congresso da European Association for South East Asian
Studies | 31 de Dez.
Vai ter lugar em Lisboa, de 2 a 5 de Julho de 2013, o congresso da European Association
for South East Asian Studies, cujo call for papers foi prolongado até ao fim de Dezembro.
Integra a organização o IELTsista Lúcio de Sousa, que participará no painel 24.
---

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.
---

Congresso: “La lengua portuguesa”|propostas até 28 de Fev. de 2013
O título remete a um denominador que inclui todos os países onde é conhecida e estudada
a língua portuguesa, um congresso para toda a lusofonia. Os interessados em apresentar

uma comunicação no Congresso Internacional “La Lengua Portuguesa” , que terá lugar
em Salamanca, de 27 a 31 de Maio de 2013, deverão enviar o resumo da proposta (max. 10
linhas) até 28 de Fevereiro de 2013 para o email: congresoCEB@usal.es, fazendo constar o
título e dados pessoais (nome, apelido e instituição a que pertence).
---

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.
---

InterDISCIPLINARY Journal of Portuguese Diaspora Studies | 30 de Abril
Está aberto o call for papers do n.º 2 da revista InterDISCIPLINARY Journal of Portuguese
Diaspora Studies.

PUBLICAÇÕES
Edições recentes, com o apoio do IELT:
demudado em tudo (CD, Ocarina), modas alentejanas recriadas pelos 4 ao Sul: José Barros,
José Manuel David, Pedro Mestre e Rui Vaz, com apresentação do IELTsista Domingos
Morais;
Finka-pé: Contos de mulheres que dançam pela Liberdade (CD/DVD, Associação Cultural
Moinho da Juventude);
Contar direito por linhas tortas, A contoterapia infantil (Folheto de Cordel, Apenas), de
José Gabriel Pereira Bastos;
O Culto de Maria Coroada, Os “Santos Custódios” da Granja do Tedo (Folheto de Cordel,
Apenas), do IELTsista Aurélio Lopes
B.I. Do Vinho e da Vinha (Folheto de Cordel, Apenas), de Luís Correia Sousa e Ivone Alves
O Grande Chefe (Livro, Tcharan), do IELTsista Carlos Nogueira, com ilustração de David
Pintor

VÍDEO
O projecto “Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental” comemorou o Dia
Nacional da Cultura Científica (24 de Novembro) com um passeio na colina do Castelo de
São Jorge, organizado e conduzido pela IELTsista Ana Isabel Queiroz. As severas
condições meteorológicas obrigaram a alguns ajustes do programa inicialmente previsto.
Miguel Queiroz Martinho registou tudo para memória futura, aqui.

