EVENTOS
Novo documentário de Lia Marchi: Fandango - dança tradicional do Brasil
No dia 24 de Março Lia Marchi lança no Brasil o documentário Fandango - dança
tradicional do Paraná, dando ali uma oficina sobre o tema. Será também ocasião para
celebrar os 15 anos do “Projecto Tocadores” e para falar do Caderno de Danças do
Alentejo e outros projectos que a IELTsista tem desenvolvido em Portugal. Muitos motivos
para enviar sonoros parabéns ou, em podendo, comparecer.

--Conferência Internacional de História Ambiental, na FCSH, em Maio
Acompanhando o movimento iniciado noutras universidades, um grupo de
investigadores (Luis Silveira, Cristina Joanaz de Melo, Ana Alcântara e a IELTsista Ana
Isabel Queirós) decidiu organizar uma Conferência Internacional, a ter lugar nos dias 4 e
5 de Maio, de modo a congregar os interessados nesta área e pô-los em contacto com
reputados especialistas estrangeiros. Pretende-se também contribuir para o
desenvolvimento da consciência ambiental e para a formação dos futuros decisores,
divulgando o interesse da História Ambiental. Está assegurada a edição dos textos
apresentados pela editora universitária inglesa Wildtrack Publ. Agradecemos a vossa
participação e divulgação

PUBLICAÇÕES
Artigo de Carlos Nogueira na revista Hispania
“Literatura e educação para os valores ambientais: os “Contos da Mata dos Medos”, de
Álvaro Magalhães”, de Carlos Nogueira, será em breve publicado na revista Hispania,
dedicada ao ensino de espanhol e português.
---

Fome e fartura - vídeos do debate
Já estão no MEMORIAMEDIA os vídeos do debate “Fome e fartura - práticas e
representações”. Os vídeos ficaram colocados em MEMORIAMEDIA » e-estudos »
encontros e colóquios » fome e fartura.

NOTÍCIAS E DISTINÇÕES
“Tráfico humano” por Lucília José Justino no projecto DN Escolas
O tráfico humano foi o assunto que a IELTsista Lucília José Justino, presidente da Amnistia
Internacional em Portugal, levou ao Colégio Guadalupe em Setúbal, no 14 de Março,
respondendo ao convite do Projecto DN Escolas, do Diário de Notícias.
--

“Fábula Galénica” finalista do concurso da Asociación de Escritores en

Lingua Galega

“Fábula Galénica”, espectáculo do IELTsista Inacio Vilariño, é finalista dos Premios da
Asociación de Escritores en Lingua Galega na categoria de teatro. Parabéns orgulhosos.
--

Reedição de prestigiado romance de Paulo Moreiras em Abril
A Demanda de D. Fuas Bragatela (2002), romance do IELTsista de Paulo Moreiras, há
muito esgotado, será reeditado em Abril (Casa das Letras/LeYa). Estreia de Paulo Moreiras
no género, foi considerado pelo crítico Miguel Real como a Revelação da década no
romance histórico (Jornal de Letras).

