EVENTOS
O Auto de Florípes do Príncipe e do Minho
A IELTsista Teresa Perdigão participa hoje, dia 27 de Março, no Colóquio Internacional
“São Tomé e Príncipe numa perspectiva interdisciplinar, diacrónica e sincrónica”, evento
que tem lugar hoje e amanhã no ISCTE-IUL, em Lisboa.
O tema da comunicação, partilhada com Alexandra Gouveia Dumas, será: “O auto de
Florípes do Príncipe e do Minho - paralelo entre ambos, com maior incidência no papel da
princesa turca”. Além desta comunicação, será apresentado o documentário de que a
antropóloga IELTsista é co-realizadora: Florípes – O Auto de Floripes na Ilha do Príncipe.
---

Antologia Asas sobre a américa – com Rui Zink e Gonçalo M. Tavares
Que laços unem a literatura portuguesa à literatura norte-americana? Venha descobri-los
na sessão de apresentação da antologia Asas sobre a América – Wings over America, esta
quinta-feira, dia 29 de Março, às 19h, na livraria Almedina do Atrium Saldanha. Com a
presença do IELTsista Rui Zink, Inês Pedrosa e Pedro Mexia, três dos oito autores, nos
quais se inclui o IELTsista Gonçalo M. Tavares.
A obra, organizada por Filipa Melo, reúne textos de Gonçalo M. Tavares, Inês Pedrosa,
Lídia Jorge, Pedro Mexia, Ana Luísa Amaral, Rui Zink, Manuel António Pina e Francisco
José Viegas sobre, respectivamente, a obra de Philip Roth, Carson McCullers, William
Faulkner, Flannery O’Connor, Emily Dickinson, Saul Bellow, Ezra Pound e Raymond
Chandler. A antologia inclui ainda a participação do filósofo e ensaísta Eduardo Lourenço,
com uma brilhante reflexão sobre importância do cinema americano, e do conceituado
especialista pessoano Richard Zenith, com uma análise da relação entre Walt Whitman e
Fernando Pessoa.

NOTÍCIAS E PUBLICAÇÕES
A Sátira na poesia portuguesa, de Carlos Nogueira, no JL
A Sátira na poesia portuguesa, obra-mestra do IELTsista Carlos Nogueira, é o assunto da
crítica de Elsa Pereira no último Jornal de Letras, Artes e Ideias.
---

Rebeldes & Insubmissos
Ao longo do século XIX, as regiões históricas do Alentejo e Algarve foram percorridas por
bandos armados. Os homens que formavam estes bandos tanto são descritos como
guerrilheiros como por bandidos e salteadores, designações que reflectem a
“domesticação” da paisagem, as lutas políticas e religiosas, espelho de um território em
profunda mudança. O antropólogo IELTsista Paulo Lima pretende contribuir para o seu
conhecimento, divulgando figuras, factos locais e documentos através do site Rebeldes
&Insubmissos. A informação aqui disponibilizada é o resultado de pesquisa em arquivo,
em biblioteca e em trabalho de campo. O nome do site é retirado da obra de referência para
o estudo da resistência popular ao Liberalismo em Portugal, da autoria de Maria de
Fátima Sá e Melo Ferreira, Rebeldes e insubmissos: resistências populares ao Liberalismo (18341844), de 2002.

