EVENTOS:

Contos Grimm na TSF – uma produção da editora Boca em parceria com o
IELT
Quando passam 200 anos da publicação da primeira colectânea de histórias tradicionais
recolhidas pelos irmãos Grimm, a TSF abre a antena aos contos. A partir desta semana e
até ao final de Junho, todos os dias, depois dos noticiários das 15h e das 20h30, os
contadores Maria Morais (2º feira), Rodolfo Castro (3ª feira), Cristina Taquelim (4ª feira),
António Fontinha (5ª feira) e Thomas Bakk (6ª feira) trazem-nos versões condensadas de
histórias emblemáticas do universo Grimm, tendo por referência a edição Contos da
Infância e do Lar (Temas e Debates/Círculo de Leitores). Aos sábados, depois das 12h,
passa o compacto da semana.
“Contos Grimm” é uma rubrica produzida pela editora Boca - palavras que alimentam
com a parceria do IELT - Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, responsável pelo
simpósio internacional “The Grimm Brothers Today”, que se realiza em Lisboa, nos dias
21, 22 e 23 de Junho.
----

V Ciclo Conferências CEI: “Unfolding intercultural consciousness through
Digital Storytelling”
O V Ciclo de Conferências do Centro de Estudos Interculturais (CEI) do ISCAP
prosseguirá na próxima sexta-feira, dia 18 de Maio, às 16h, na sala de leitura informal da
Biblioteca, com a conferência da Mestre Sandra Ribeiro (CEI-ISCAP) “Unfolding
intercultural consciousness through Digital Storytelling”. A entrada é livre e serão
passados certificados de presença.
---

Festa dos Contos| 18 e 19 na Biblioteca Municipal de Montemor-o-Novo
Um programão, é o que oferece este ano, a Festa dos Contos de Montemor-o-Novo, com a
participação dos IELTsistas do Memória Média e de Cláudia Fonseca e apresentação do
audiolivro Era, não Era?, antologia de histórias tradicionais para crianças de todas as
idades – uma parceria do IELT com a editora Boca. Entre muitos outros motivos para ir.
Programa aqui: http://festadoscontos.blogspot.pt/p/programa-2012.html
---

Conferência: «Maias e Maias-Moços: Personagens Florais nas Calendas de
Maio»
O antropólogo IELTsista Aurélio Lopes é o próximo convidado das “Conversas na
Biblioteca” da Biblioteca Municipal de Benavente, onde falará de “Maias e Maios-Moços;
Personagens Florais nas Calendas de Maio”, amanhã, 16 de Maio, às 21h.
---

O IELT nas XIV Jornadas de Cultura Popular do GEFAC
“O Corpo e a Palavra” são o mote para as XIV Jornadas de Cultura Popular do GEFAC,
que decorrem desde Abril até Outubro e contam com a participação de vários IELTsistas.
Depois de Carlos Augusto Ribeiro e Nuno Lopes, Ana Paula Guimarães regressa às
jornadas no dia 17 de Maio, dedicado às “Palavras que curam”. Seguem-se Paula
Godinho, Jorge Crespo, Savina Lafita e Domingos Morais. Programa completo aqui.
---

O Cante Alentejano no Museu da Música Portuguesa
A propósito da celebração do Dia Internacional dos Museus – 18 de Maio – o Museu da
Música Portuguesa promove, entre 15 e 20 de Maio, a “Semana dos Museus”. Entre as
várias propostas culturais para estes dias destacamos a inauguração da exposição
“Armando Leça: a música portuguesa nos novos meios de comunicação”, no dia 18, e o
debate sobre o Cante e os grupos corais alentejanos, no dia 20 de Maio, às 16h: nele
participam Sérgio Tréfaut, cineasta, Salwa Castelo-Branco, etnomusicóloga, e o
antropólogo IELTsista Paulo Lima. À conversa segue-se um concerto do grupo coral
Estrelas do Guadiana. Entrada gratuita.
---

20ª sessão da Comunidade de Leitores de Paisagens Literárias de Lisboa
No sábado, 19 de Maio às 17h, os aficionados da CLPLL reúnem-se na Escola Básica
Fernanda de Castro (Tapada das Necessidades) para partilhar Largo das Necessidades
com a autora, Paola d’Agostino.
«A pensão, esta, chama-se Beirabismo, rasa o indizível e o insustentável, contém
desesperos e precipícios, habitada que é por pára-quedistas em voo livre por cima de uma
montanha de penas a esquecer. O endereço é Largo das Necessidades, número 22, terceiro
andar de um prédio cor de morango e mirtilo. Juntos» (p.18)
---

Lançamento: Pão & Rosas Exercícios de Cidadania, de Maria do Céu Pires
Pão & Rosas Exercícios de Cidadania será apresentado pela IELTsista Lucília-José Justino,
Professora da Escola Superior de Comunicação Social, e Fernanda Henriques, Professora
de Filosofia da Universidade de Évora. Dia 19 de Maio, às 18h, no AtéJazzCafé em
Estremoz.
---

Rumo à Terra Incógnita com Clare Murphy na Storytailors
Também no sábado, 19 de Maio, às 22h, chega Clare Murphy de terras irlandesas para
povoar o espaço da Storytailors - a loja da conhecida dupla de designers portugueses na
(Calçada do Ferragial 8, perto do Chiado). A tradução para português será feita por Sofia
Maul. Entrada 6€ com cacharoletes feitos no momento.

---

Perfumes de Lisboa e humores populares em Paris
A IELTsista Graça dos Santos ajudará a explicar de que ri o pobre, na Jornada de Estudo
“Le rire du pauvre - Les figures comiques populaires dans les cultures de langues
romanes”, na Universidade Paris Ouest, dia 24 de Maio. Um mês depois aportará a Lisboa
a propósito da 6ª edição do “Perfumes de Lisboa – Festival de Urbanidades cruzadas entre
Lisboa e Paris, que se realiza em Paris de 24 a 28 de Junho.
---

Agenda: Companhia de Música Teatral
Vale a pena acompanhar o trabalho da Companhia de Música Teatral, que tem como uma
das suas directoras artísticas e dinamizadorasa IELTsista Helena Rodrigues.

PUBLICAÇÕES
El Filandar / O Fiadeiro n.º 19 online
Já está disponível a edição electrónica da revista El Filandar / O Fiadeiro de Antropologia
e culturas populares, que tem entre os membros da sua Comissão Científica a IELTsista
Paula Godinho.

