CONCURSOS
HERA - Concurso Aberto: Encontros Culturais
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), enquanto parceira da rede HERA,
convida as instituições portuguesas de investigação, e os seus investigadores, a apresentar
propostas de projetos transnacionais de investigação ao concurso Encontros Culturais.
Este concurso processa-se em duas fases, consistindo a primeira na apresentação de prépropostas até às 13h (hora de Portugal) do dia 4 de Maio de 2012.
Poderá ser obtida mais informação no sítio da rede: heranet.info .

EVENTOS
Seminários Fundação Robinson
Disponível aqui informação sobre os seminários para formação das equipas técnicas dos
parceiros da “Rede Cultural” da Fundação Robinson para a promoção e valorização do
património natural, arquitectónico e arqueológico-industrial.
---

S. Jorge e o Dragão
No âmbito do Projecto "Zambujal Melhora", da Câmara Municipal da Amadora, decorreu
ali uma Oficina de Construção de Gigantones com as instituições da comunidade
local, coordenada pelo IELTsista José Ramalho. No dia 21 de Fevereiro, pelas 15h, o
resultado deste trabalho vai poder ser visto num espectáculo de rua que irá percorrer o
Bairro do Zambujal.
O evento/espectáculo “Hope–Giant” convoca a participação dos elementos da
comunidade da “polis” como actores fulcrais, em colaboração com profissionais para a
realização da Festa. A base da estrutura textual é a lenda de “S. Jorge e o Dragão” na
dicotomia do Bem e do Mal, paradigma dos contrários, resultando no final não na morte
do Dragão mas no nascimento de um ser novo – a Esperança. Mas o melhor é ir ao bairro
do Zambujal assitir ao combate, vai valer a pena.
---

Programação da Companhia de Música Teatral
Entre as actividades da Companhia de Música Teatral para os tempos mais próximos,
destaca-se a conferência e oficinas de formação para profissionais da educação de infância,
nos Encontros Arte e Educação Litoral Alentejano, em Sines, no dia 24 de
Fevereiro.
Uma agenda a seguir em: musicateatral.com
--

Conferência: Vencedores do Prémio CEI 2011
O V Ciclo de Conferências do Centro de Estudos Interculturais (CEI) do ISCAP prossegue
na próxima sexta-feira, dia 24 de Fevereiro, às 16h, na sala de leitura informal da
Biblioteca, com as conferências:
– "Contributos da Tradução para a Historiografia Portuguesa: Reflexões pré e
para-tradutivas em torno da 'Narrativa da Expedição a Portugal em 1832'",
pelo Mestre Ivo Silva;
– "Da leitura à escrita - O processo de tradução de 'Nota al pie', de Rodolfo
Walsh", pela Mestre Laura Tallone.
A entrada é livre e serão passados certificados de presença.
--

Conferência: O futuro das relações UE-EUA
Proferida pelo embaixador dos Estados Unidos da América, Allan J. Katz, no dia 28 de
Fevereiro, às 18h, no salão nobre da Reitoria da Universidade do Porto. Cartaz aqui.
---

Práticas de salvaguarda de patrimónios imateriais
É o tema do seminário promovido pela Câmara Municipal de Oeiras na Fábrica Pólvora,
nos dias 10 e 11 de Março, no sentido de envolver e formar a comunidade na salvaguarda
do património em risco no concelho. O seminário terá a participação de vários especialistas
na área e moderação de Antónia Pedroso Lima, presidente do Centro em Rede de
Investigação em Antrpologia e membro da Comissão para o Património Imaterial. Mais
informação aqui.
---

Call for papers: “O corpo, memoria e identidade”
A Universidade Lusófona de Humanidades e Teconologia convida-nos a enviar propostas
de comunicações e pósteres para um seminário dedicado ao corpo e às suas
representações, para o email memorias.educacao@gmail.com , até ao dia 15 Abril. Mais
informação aqui.
---

Aviso: Fecho do Centro de Documentação do ID no dia 21
Na próxima terça-feira, dia 21 de Fevereiro, o Centro de Documentação do ID estará
encerrado.
---

Aviso: catálogo da biblioteca do IELT online
O catálogo do IELT já está integrado no formulário de pesquisa das bibliotecas da FCSH,
com quase 700 entradas de livros. Aqui poderão pesquisar no catálogo só do IELT, que
será aumentado logo que possível.

PUBLICAÇõES/EDIÇõES
“Quando uma mulher engravidava”
Aqui poderão descarregar mais um artigo da rubrica “Tradições”, que o IELT mantém na
revista Cais, e ficar a saber o que deve fazer a mulher que fica grávida, segundo a pesquisa
de Ana Paula Guimarães no prodigioso manual Artes de Cura e Espanta-Males.
----

Documentário Memoriamedia: “Romances e Vozes do Cordel”
O projeto Memóriamedia tem o prazer de apresentar o documentário “Romances e Vozes
do Cordel”: romances e cantigas de cego recolhidas em Alenquer, Beja, Idanha-a-Nova e
Vimioso.

NOTíCIAS
Rodolfo Castro na Ler
A revista Ler de fevereiro destaca as artes e actividades do IELTsista Rodolfo Castro. O
artigo pode ser descarregado aqui.
---

Inácio Vilarinho no El País
O jornal El país assinala a ‘autobiografia’ de Castelao, da autoria do IELTsista Inácio
Vilariño em parceria com o ilustrador Iván Suárez, entre as novas ideias da banda
desenhada de temática histórica. Este trabalho desenvolve a BD premiada no ano passado
pelo VII Premio de BD Castelao. Para ler aqui.

