EVENTOS
‘Breve Sumário da História de Deus’ de Gil Vicente | Colecção B, Évora
Em semana pascal sugerimos o programa de leituras encenadas pelo actor Pedro Caeiro da
peça vicentina Breve Sumário da História de Deus. Representado originariamente em 1527
para os reis portugueses D. João II e D. Catarina, este texto é aqui apresentado numa
leitura cénica que destaca a plasticidade poética da palavra, fazendo desfilar perante os
nossos olhos as personagens mais emblemáticas da história cristã: Adão e Eva, Abel, Job,
os Patriarcas Abrãao, Moisés, David e Isaías, S. João e Cristo. Juntam-se a estas o Anjo, o
Mundo, o Tempo e a Morte, que guiam as grandes figuras no seu percurso entre a Terra e o
Limbo. E não podem faltar os diabos, liderados por Lúcifer, o Anjo Caído, que, a cada
momento, tentam desencaminhar os escolhidos de Deus.
De 3 a 5 de Abril, às 22h, na Igreja de São Vicente, em Évora. Uma iniciativa da
associação Colecção B, do futuro IELTsista José Alberto Ferreira.
---

III Jornadas Luso-Alemãs homenageiam irmãos Grimm, nos Açores
Nos dias 18 e 19 de Maio, terão lugar no Corpo de Anfiteatros e na Sala DL1 da
Universidade dos Açores as III Jornadas Luso-Alemãs, organizadas pelo Departamento
de Línguas e Literaturas Modernas e o Núcleo de Relações Públicas desta Universidade,
o Goethe Institut em Portugal e o IELT - Instituto de Estudos de Literatura Tradicional,
da Universidade Nova de Lisboa.
Trata-se de um evento académico de divulgação científica dos trabalhos realizados por
estudiosos nacionais e estrangeiros no âmbito do intercâmbio cultural e científico entre a
Alemanha e Portugal e de uma homenagem aos Irmãos Grimm, nos 200 anos da
publicação da sua obra emblemática, Kinder- und Hausmärchen. As inscrições decorrem até
ao primeiro dia das Jornadas e deverão ser feitas através do telefone 296-650188 ou do email funk@uac.pt. Programa aqui.
---

O Jardim da Amnistia Internacional em Lisboa
A Amnistia Internacional tem um jardim em Lisboa, entre a Rua de Campolide, a Avenida
José Malhoa e a Rua Cardeal Saraiva: aqui. O pedido foi da IELTsista Lucília-José Justino,
presidente da instituição, e a inauguração foi no dia 30 de Março, sexta-feira passada, ao
som do poema “Jardim da paz”, de Teresa Rita Lopes.
Transportes: Metro, estação: Sete Rios (mais perto) ou Praça de Espanha; Carris: 701 e 758
---

Fundação Eça de Queiroz parceira do projecto Atlas
A Fundação Eça de Queiroz é o mais recente parceiro do projecto “Atlas das Paisagens
Literárias de Portugal Continental”.

