EVENTOS
Conservas em exposição e no prato
Amanhã, dia 12 de Junho, entre as 18h30 e as 21h, inaugura “Latas de conserva”, a nova
exposição do Centro das Artes Culinárias, no Mercado de Santa Clara, com showcooking,
prova, música ao vivo, bom vinho e cocktails criados para a ocasião pela especialista Sasha.
Para ajudar a conservar o espírito da exposição, os jantares de sábado são feitos com a boa
da conserva e muita conversa boa.
---

V Ciclo de Conferências do CEI
O V Ciclo de Conferências do Centro de Estudos Interculturais (CEI) do ISCAP encerra na
próxima sexta-feira, dia 15 de Junho, às 16h, na sala de leitura informal da Biblioteca, com
as conferências: “Seguro de Responsabilidade Civil dos Administradores: Uma
Perspectiva Intercultural”, por Elisabete Ramos (Fac. Economia - Univ. Coimbra), e
“Paroles de femmes: positionnement et stratégies de résistance”, por Héliane Kohler
(Fac. Sciences Langage, l’Homme et Société - Université de Franche-Comté).
A entrada é livre e serão passados certificados de presença.
---

Poemas e marinheiros, com Deana Barroqueiro
Bartolomeu Dias, Pêro da Covilhã, Fernão Mendes Pinto, Martim Afonso de Sousa e
outros que tais são “Os Corsários dos Sete Mares” de que falará Deana Barroqueiro, a
próxima convidada do “Noites com poemas”, no dia 15 de Junho, pela 21h30, como
sempre na Biblioteca Municipal de Cascais - São Domingos de Rana.
---

Olhar o Abismo: Contos Grimm por Rodolfo Castro, na Casa das Histórias
«Um Olhar ao Abismo» é como se chama o ateliê do IELTsista Rodolfo Castro sobre os
Contos Grimm na Casa das Histórias Paula Rego, de 16 a 30 de Junho, um evento que tem
o apoio do IELT. “Os Irmãos Grimm fizeram do crime uma forma de moral. Os inimigos,
os diferentes, os rebeldes tinham de ser castigados com a maior crueldade.”
Um ateliê para adultos leitores que gostam de mergulhar nos detalhes profundos dos
contos populares. Ler em voz alta, comentar, acrescentar informação histórica e dar
contexto moderno às antigas histórias reescritas pelos Irmãos Grimm são alguns dos
objectivos deste curso.
Curso para maiores de 15 anos | 12h (duração) | mín. 6 - máx. 24 | pré-marcação | 50€
---

Lançamento: Portugal para crianças | 21 de Junho e 1 de Julho
Portugal para crianças, for children, pour les enfants, für Kinder , de Joana Paz e Danuta
Wojciechowska, é mais do que um livro para colorir. É um livro dirigido à criatividade
das crianças e às suas capacidades de observar, desenhar e escrever. De um modo lúdico e
informal, este livro desperta nos seus jovens leitores o interesse pela história, arte, cultura,
geografia, fauna e flora, bem como pelo quotidiano do nosso país. Um livro com muitas
imagens e pequenos textos em 4 línguas, que será lançado no dia 21 de Junho, pelas
17h15, no Museu João de Deus (junto ao jardim da Estrela), seguindo-se apresentações
nas FNACs do Colombo e Cascais, no dia 1 de Julho.
---

Simpósio: “Os Irmãos Grimm Hoje”, em Lisboa | 21, 22 e 23 de Junho
A decorrer na FCSH e na Fundação Calouste Gulbenkian, entre os dias 21 e 23 de Junho,
“The Grimm Brothers Today: Kinder- und Hausmärchen and Its Legacy, 200 Years After”
examina a herança dos Grimm sob vários ângulos (da política à sexualidade, da economia
à literatura) e levanta a questão da sua relevância no mundo de hoje.
O simpósio do IELT traz a Lisboa dezenas de investigadores internacionais, colocando a
cidade no centro das comemorações mundiais do bicentenário da 1ª edição de Kinder- und
Hausmärchen - os contos de Grimm, que estabeleceram o cânone das recolhas
etnográficas, dos contos para crianças e dos estudos académicos sobre contos ao longo de
mais de cem anos.
Preçário:
Estudantes e Membros do IELT: 30€ (sem almoços) ou 60€ (com almoços). Qualquer das
opções inclui material do congresso (pasta + saco) e coffee breaks.| Público em geral: 40€
(sem almoços) ou 80€ (com almoços). Qualquer destas opções inclui material do congresso
(pasta + saco) e coffee breaks.
Organização: IELT - Instituto de Estudos de Literatura Tradicional | Coordenação:
Francisco Vaz da Silva
Inscrições e informações: instielt@gmail.com | 21 790 83 00
---

AEPGA: Aves, burros e gaiteiros
Em Junho celebra-se a natureza através das Aves: a “Festa das Aves” decorrerá, entre os
dias 29 de Junho e 1 de Julho, nas aldeias de Vila Chã da Braciosa e Picote, no concelho de
Miranda do Douro, com o intuito de celebrar a natureza através das aves. As aves são
elementos fundamentais dos ecossistemas, sendo o grupo de espécies mais bem estudado
e o que mais atenção atrai, pela sua beleza e facilidade de observação. São, por isso, um
porta-estandarte da conservação da biodiversidade.
Outro organização da Associação para o Estudo e Protecção do Gado Asinino que está para
breve é a X Edição do Festival Itinerante da Cultura Tradicional “L Burro I L Gueiteiro”,
de 25 a 29 de Julho. O “L BURRO I L GUEITEIRO” é um festival itinerante de música
tradicional que decorre nas aldeias do concelho de Miranda do Douro. Realiza-se
anualmente e assume-se como uma plataforma de divulgação da língua, da música, da
dança, dos instrumentos tradicionais, da gastronomia e da biodiversidade das Terras de
Miranda, designadamente, da raça autóctone do Burro de Miranda.

Safira Festival, em Montemor-o-Novo | 13, 14 e 15 de Julho
Já se anuncia o Safira, festival multidisciplinar com vasto conjunto de espectáculos,
actividades e contos partilhados – dias 13, 14 e 15 de Julho. Programa completo em:
http://safirafestival.com
---

CONCURSOS
Candidaturas Pós-Doutoramento IELT 2012 | Até 18 de Junho
No âmbito do Concurso para Atribuição de Bolsas Individuais de Pós-Doutoramento da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) de 2012
(http://www.fct.pt/emfoco/concursos2012/), o Instituto de Estudos de Literatura
Tradicional (IELT) aceita candidaturas de doutorados em domínios das Ciências Sociais,
nas seguintes áreas temáticas:
- Literatura;
- Tradição;
- Arte;
- Antropologia;
- História;
- Sociologia;
- Museologia.
Candidaturas de doutorados de outras disciplinas e áreas temáticas serão eventualmente
consideradas pelo júri em função do mérito do candidato e do projeto apresentado.
Os candidatos selecionados poderão submeter candidatura à FCT com o IELT como
instituição de acolhimento. O concurso está aberto até 18 de Junho e os resultados serão
comunicados por e-mail aos candidatos até 25 de Junho.
A candidatura deve conter o curriculum vitae do candidato/a e o projecto a desenvolver
no âmbito da bolsa, conforme formulário de candidatura da FCT, com indicação da área
temática a que se candidata. As candidaturas podem ser enviadas por e-mail para
instielt@gmail.com tendo por assunto “Concurso Pós-Doutoramento 2012” ou por correio
para:
Instituto de Estudos de Literatura Tradicional
Concurso Pós-Doutoramento 2012
Avenida de Berna, 26 – C
1069-061 Lisboa
Mais informação em www.ielt.org (Centro de investigação classificado com “Excelente”)
---

CALL FOR PAPERS
Ruptures & Transgressions |20 de Junho
O departamento de Estudos Hispânicos da Brown University convida estudantes de
Espanhol e Inglês a participar na “2nd Graduate Student Conference”, cujo tema é
“Rupturas e transgressões”.

As propostas de comunicações (até 250 palavras) deverão ser enviadas até 20 de Junho
para ingrid_tobar_thommel@brown.edu , e ter como tema textos hispânicos ou textos não
hispânicos que tenham tido influência sobre o mundo hispânico.
O orador principal é Jorge Volpi, escritor e doutorado em Filologia espanhola na
Universidade de Salamanca.
---

CONFIA - International Conference on Illustration and Animation |30
Nov-1 Dez.
O IELTsista Carlos Nogueira faz parte do conselho científico da Conferência Internacional
de Ilustração e Animação, que se realizará em Portugal nos dias 30 de Novembro e 1 de
Dezembro e pretende ser um momento charneira na discussão sobre estas áreas criativas.
A organização é do Departamento de Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave,
que está a receber até 31 de Agosto comunicações originais de artistas e académicos, mas
também de agentes da indústria e do mercado no sector. As comunicações aceites serão
publicadas.
Envio através do email: secretariat_confia@ipca.pt
Mais informação em www.confia.ipca.pt
www.facebook.com/CONFIA.IPCA

