EVENTOS
Gonçalo M. Tavares e Maria Gabriela Llansol
No próximo sábado, dia 12 de Maio, às 17h, o IELTsista Gonçalo M. Tavares estará na
“Letra E” do Espaço Llansol, em Sintra.
Mais informação aqui: http://espacollansol.blogspot.pt/2012/05/goncalo-m.html
---

Seminário: “Timor-Leste: 10 anos de estudos em Portugal”
Realiza-se nos dias 17 e 18 de Maio, na Biblioteca Por Timor, o Seminário “Timor-Leste: 10
anos de estudos em Portugal”.
O objetivo deste seminário consiste em proporcionar um espaço de reflexão sobre a
produção académica desenvolvida em Portugal entre 2002 e 2012, congregando
investigadores dos domínios das ciências sociais e humanas. Em segundo lugar,
concentrando-nos nas obras publicadas, o seminário visa dar espaço a leituras cruzadas
entre obras académicas e obras literárias inspiradas em material histórico e antropológico.
Entre os muitos convidados de áreas diversas (investigadores como Lúcio Sousa,
jornalistas como Pedro Rosa Mendes, historiadores como José Mattoso), conta-se Ana
Paula Guimarães, directora do IELT. O seminário é aberto a todos os interessados. A
assistência é gratuita.
Programa/cartaz disponível aqui.
Contactos:lucio@uab.pt pseixas@iscsp.utl.pt ; ricardo.roque@ics.ul.pt
Organização: Lúcio Sousa (UAb) Ricardo Roque (ICS-UL), Paulo Castro Seixas (ISCSPUTL)
---

Festa dos Contos 2012 |18 e 19 Maio, em 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

CURSOS
Escola de Verão - inscrições abertas
Já estão abertas as inscrições para o Curso de Verão “Registo de vídeo da tradição oral contos, lendas, provérbios...” na FCSH, um curso promovido no âmbito do projecto
Memóriamedia - IELT/Memória Imaterial, CRL.
Data e horário: 9 a 12 de Julho e 16 e 17 de Julho, das 14h às 18h (no dia 17, das 14h às
19h) Local: FCSH - Universidade Nova de Lisboa. Av. de Berna, Lisboa.

As inscrições podem ser feitas online ou presencialmente.
Informação sobre prazos e valor de inscrição em: http://verao.fcsh.unl.pt/informacoes
Outros cursos promovidos e ministrados por IELTsistas:
Contar os mitos. Memórias da escrita nas artes plásticas
Escrita Criativa
Formar leitores no século XXI (presenças da literatura nos programas escolares)
Humor, Ironia e Sátira na Poesia Portuguesa
Literatura e cinema
Mitos femininos na literatura portuguesa nos séculos XIX-XX
O litoral: do “medo do mar” às preocupações ambientais
O mar na poesia portuguesa contemporânea
Olhares cruzados sobre a França contemporânea
---

Curso de Língua e Cultura Portuguesa para Galegos
Curso de verão que se realizará de 2 a 6 de Julho (segunda a sexta-feira) e tem como
objectivo o ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Estando orientado para galegos
(falantes do português da Galiza), não exclui outros interessados.
O nível do curso será o B1 e dá direito a um certificado que vai destacar 45 horas de
trabalho pedagógico (aulas + visitas de estudo). O segundo objectivo é o contato cultural
com a realidade transmontana do interior de Portugal através de uma experiência de
turismo cultural idiomático. O terceiro objectivo é a resignificação do Pólo da UTAD em
Chaves como um campus transfronteiriço multilinguístico. O quarto objectivo é o reforço
da cooperação com as associações e organizações galegas mais comprometidas com a
língua e a cultura portuguesas, como são a Associação Andaime e AGAL (Associação
Galega da Língua).
A parte letiva decorre nas instalações do Pólo da UTAD (Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro) em Chaves. Um campus moderno com todo tipo de infraestruturas e
equipamentos para a docência (salas de aulas, internet wireless, auditório, cantina,
biblioteca, sala de informática,...).

ARTIGOS e PUBLICAÇÕES
“De l’Abc poétique à l’A.B.C. de cordel au Brésil”
A tese de doutoramento da IELTsista Véronique Semik sobre os Abc poéticos (acrosticos
alfabéticos) e os A.B.C. de cordel acaba de ser publicada nas edições de l’Harmattan.
Sob a direcção da professora Idelette Muzart Fonseca dos Santos a tese intitulada “De
l’Abc poétique à l’A.B.C. de cordel au Brésil : une forme poétique traditionnelle de “A à
Z” foi defendida na Universidade de Paris Ouest Nanterre La Défense.
---

Artigos partilhados
O IELTsista José Luis Grosso, antropólogo argentino, partilha artigos seus versando várias
matérias de investigação, nomeadamente sobre a “semiopraxis”, tema central do curso que
dará na FCSH a partir de 14 de Maio. Para descarregar aqui.

IMPRENSA
“Pobre Tolo” no Praza Pública
As próximas apresentações do primeiro volume da BD de Inacio Vilariño e Iván Suárez
sobre o intelectual galego Castelao deram notícia no Praza Pública.
---

Oficinas de Escrita de Poesia para Fado Tradicional
Prosseguem as Oficinas de Escrita de Poesia para Fado Tradicional, projecto da IELTsista
Ana Sofia Paiva. Sobre este trabalho desenvolvido na comunidade portuguesa em
Newark, e sobre o quanto o fado tradicional está vibrante na diáspora nos conta a
reportagem do programa Contacto nos EUA, a newsletter das oficinas e o respectivo
blogue.

