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 .
~~~~~~~

Oficina: “O poder da voz: as potencialidades da voz na narração oral”|4 de
Dez.
A IELTsista Ana Sofia Paiva está em Belo Horizonte, no Brasil, para uma série de eventos
promovidos pela Aletria. Aqui podemos vê-la abrindo a última Feira de Histórias deste
instituto cultural. Amanhã, terça-feria, dia 4 de Dezembro, será ela a fechar o ano lectivo
da Aletria com a oficina “O poder da voz: as potencialidades da voz na narração oral”.
Para participar na oficina, clique aqui.
---

IELTsistas no Festival LER 25 anos
Começa amanhã, terça-feira, dia 4 de Dezembro, a festa dos 25 anos da revista Ler. Da
vasta programação que se apresenta no Cinema São Jorge em Lisboa até domingo, dia 9,
fazem parte vários eventos produzidos pela editora Boca, todos de entrada gratuita, nos
quais participam os IELTsistas Rodolfo Castro e Luís Correia Carmelo. São eles:
CONTOS SEM LEI | quarta-feira, dia 5, às 22h, na Sala 2 [Sala Montepio]
Sessão de contos para adultos com Rodolfo Castro.
CONTOS À CONCERTINA| sábado, dia 8, às 18h45, na Sala 2 [Sala Montepio]
Apresentação de Contatinas, de Luís Correia Carmelo com Nuno Morão.
CONTOS PARA CRIANÇAS DE TODAS AS IDADES| domingo, dia 9, às 11h, na Sala 2
Do Era, não era? ao 35 contos dos irmãos Grimm, com Carlos Marques, Luís Correia
Carmelo, Maria Morais e Rodolfo Castro.
Programa completo aqui e aqui.
---

Apresentação: Contas x Contos x Cantos e Que +: Cumplicidades entre
Literatura e Matemática | 6 de Dez, Coimbra
Dia 6 de Dezembro, às 18h, no “Café, Livros e Ciência” do Museu da Ciência da
Universidade de Coimbra, apresenta-se o livro Contas x Contos x Cantos e que mais
cumplicidades entre literatura e matemática , (Gradiva). A edição será apresentada 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

---

Oliver Twist na biblioteca pública portuguesa com a maior colecção de
Livro Infantil e Juvenil | 8 de Dez.
A Biblioteca Municipal de São Lázaro convida-nos a assistir à conferência de Maria do
Rosário Bello sobre a obra Oliver Twist, no dia 6 de Dezembro, às 18h. Trata-se de uma
actividade de promoção da colecção “Memórias de Outras Infâncias”, a primeira
especializada em Livro Infantil e Juvenil, com cerca de 8 mil exemplares (de 1900 até 1979),
possibilitando aos investigadores um contacto facilitado com um vasto conjunto de obras
fundamentais para a história da edição infantil e juvenil em Portugal, da narrativa, à
poesia, ao teatro e à literatura de viagens.
---

Apresentação: O Grande Chefe, de Carlos Nogueira |8 de Dez.
A Tcharam acaba de publicar mais um livro do IELTsista Carlos Nogueira: O Grande Chefe.
A edição será apresentada no próximo sábado, dia 8, às 16h, na Livraria Papa-Livros, no
Porto, pelo crítico literário Fernando Pimentel.
---

Mercado de Natal no Centro de Artes Culinárias | 8 a 22 de Dez.
Entre os dias 8 e 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.
---

Encontro: “Infraestruturas de Recolha, Preservação e Partilha de Dados
Científicos” | 10 Dez. (inscrições até 5 de Dez.)
A FCT e o INESC-ID organizam no próximo dia 10 de Dezembro um encontro sobre
“Infraestruturas de Recolha, Preservação e Partilha de Dados Científicos”, no Auditório da
Fundação D. Pedro IV (Avenida D. Carlos I, 124 J), em Lisboa, conforme agenda. A
iniciativa pretende dinamizar o debate nacional e congregar os intervenientes interessados
na definição da política e estratégia portuguesas para a recolha, preservação e partilha de
dados científicos. Sugere-se a consulta de documentos relativos aos assuntos em discussão:
- Declaração conjunta entre a Comissão Europeia e a Federação das Academias Europeias
de Ciências e Humanidades em Roma http://www.allea.org/Pages/ALL/33/144.bGFuZz1FTkc.html.
- Comunicações e recomendações da Comissão Europeia que servem de base para as
discussões que decorrem entre a Comissão, os Estados Membros e o Parlamento Europeu
para a política a definir de Acesso Aberto no H2020. - http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1301.
A participação é gratuita mas, para a devida organização logística e atendendo ao número
limitado de lugares, solicita-se a indicação da participação, bem como a sessão paralela em
que pretende participar, fazendo referência ao nome e à entidade a que está associado, até
ao próximo dia 5 de dezembro, para os emails: vasco.vaz@fct.pt e elisabete.pires@fct.pt .
---

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.º 34 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 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 e João Baía.
---

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 CEI e vencedora do Prémio Agostinho da Silva 2010) e Chris Larkosh
(Universidade of Massachusetts Dartmouth, EUA). O evento, promovido pelo Centro de
Estudos Interculturais, inclui o lançamento do mais recente livro do CEI, In Permanent
Transit: Discourses and Maps of the Intercultural Experience, publicado pela Cambridge
Scholars Publishing, com coordenação da IELTsista Clara Sarmento.
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 no
programa receberá financiamento total, incluindo o custo do programa, alojamento e
alimentação, viagens aéreas 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.
---

Bolsas do Governo da Finlândia
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 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 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

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
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.

VÍDEOS
Já está online a reportagem da FCSH sobre o colóquio “Vozes Transmontanas na
paisagem”, em http://www.youtube.com/watch?v=Am69LVQLff4
--O IELTsista Rui Zink fala ao programa Ler Mais, Ler Melhor sobre o seu mais recente livro
A instalação do medo (Teodolito), um romance sobre a revolução em curso – a criação uma
sociedade mais injusta – e o cidadão (escritor) que decide enfrentar o touro de mãos nuas.

