EVENTOS
Conversa com Amélia Muge e Michales Loukovikas, a propósito de
“Periplus”
Esta sexta-feira, dia 9, às 18h30, na FNAC do Chiado, os jornalistas Nuno Pacheco e
João Lisboa conversam com Amélia Muge e Michales Loukovikas a propósito de Periplus
– Deambulações luso-gregas, um CD/livro ligado à cultura mediterrânica, no qual se
encontram poetas e músicos portugueses e gregos. Nele se cantam poetas como Natália
Correia, Ares Alexandrou, Fernando Pessoa, Constantino Cavafy e Hélia Correia.
---

V Ciclo de Conferências do Centro de Estudos Interculturais do ISCAP
Prossegue na sexta-feira, dia 16 de Março, o V Ciclo de Conferências do CEI, que será
precedido pela apresentação do novo website do CEI (projecto desenvolvido no âmbito
das bolsas de integração na investigação do Instituto Politécnico do Porto - Banco
Santander Totta), às 15h30, na sala de leitura informal da Biblioteca.
Às 16h terão lugar as conferências: "Factores interculturais na cobertura mediática de
conflitos esquecidos: Timor Leste e o Sahara Ociental", pelo Doutor Rui Novais (Univ.
Porto, CECS-Univ. Minho e Univ. Liverpool); "O 'Português' na Anedota Brasileira: 'O
outro somos nós' - Uma análise intercultural", pela Mestre Carina Cerqueira (CEI).
A iniciativa tem organização da IELTsista Clara Sarmento. A entrada é livre e serão
passados certificados de presença.
---

Por s'entender bem a letra - Homenagem a Stephen Reckert
Lançamento do livro Por s'entender bem a letra - Homenagem a Stephen Reckert, com
apresentação de Hélder Macedo. No dia 19 de Março, pelas 18h, na Academia das
Ciências de Lisboa.
---

Joaninha Duarte d'Almeida, a tradição oral e "A Torre da Má Hora"
No dia 23 de Março, Joaninha Duarte d'Almeida animará uma sessão especial da
Comunidade de Leitores da Escola de Cunha Rivara na Biblioteca Municipal de
Arraiolos, onde dará uma palestra sobre cultura popular, tradição oral e o universo dos
contos populares; contará também ao vivo o conto tradicional/popular "A Torre da Má
Hora" e explorará relações de sentido entre esse conto e o conto de Manuel da Fonseca
com o mesmo título.
A sessão terá ainda a participação do ensaísta e romancista Luís Carmelo.
---

I Ciclo de Encontros Interculturais de Universidade Aberta
“Mulheres entre culturas”, “Artes em Sociedade”, “Culturas Urbanas Juvenis”, são temas
do I Ciclo de Encontros Interculturais do Centro de Estudos das Migrações e das
Relações Interculturais da Universidade Aberta, no Salão Nobre do Palácio Ceia.
---

Exposição: “Casas de fogo do Algarve rural”
Está patente durante o mês de Março na Biblioteca Municipal de Vila Real de Santo
António a exposição “Casas de fogo do Algarve rural” recriadas por crianças do 1º ciclo
em oficinas, no âmbito do projecto educativo “O que comiam os nossos avós? A
alimentação no Sotavento Algarvio” dinamizado pela Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António.

DICAS & NOTíCIAS
BI da Fava no Jornal de Leiria
Há muitos séculos que a fava faz parte da nossa vida e está tudo explicado no BI da
Fava, de Paulo Moreiras, edição IELTsista recentemente divulgada no Jornal de Leiria.
---

Manny Lopes e o folclore na diáspora
O sucesso do folclore português em Newark, numa comunidade de emigrantes e lusoamericanos na qual a IELTsista Ana Sofia Paiva desenvolve investigação em associação
com a City Lore: uma reportagem de Cristiano Fontes para a RTP Internacional.
---

Acesso à base de dados Project Muse
A Biblioteca Mário Sottomayor Cardia (BMSC) disponibiliza a toda a comunidade FCSH,
durante um mês, uma versão experimental do Project MUSE.
O Project MUSE é uma plataforma electrónica, agregadora de conteúdos, em formato
digital, na área das Ciências Sociais e Humanas, que garante o acesso a artigos e livros
sobre as temáticas das Artes Performativas, Artes Plásticas, Ciências da Educação,
Estudos do Género, Filosofia, História, Linguística, Literatura, Música, entre outras.
Até 25 de Março (através do IP da FCSH, com um computador ligado à rede do campus
ou de uma ligação VPN) toda a comunidade FCSH poderá aceder e descarregar os
artigos das publicações periódicas das diversas áreas científicas cobertas por esta base
de dados online, disponível em http://muse.jhu.edu.
Nota: As instruções para a configuração do acesso VPN encontram-se disponíveis na
intranet da FCSH, na secção das bibliotecas. Caso necessite solicitar um acesso VPN ao
Gabinete de Informática da FCSH, poderá fazê-lo enviado um email para
helpdesk@fcsh.unl.pt com os seguintes dados: Assunto: Acesso VPN; Nome Completo;
N.º de Aluno; Identificação do Curso; Ciclo de Estudos.

