EVENTOS
Workshop: “Migrantes, clandestinidades e construção civil” | 5 de Junho
Realiza-se no dia 5 de Junho, das 14h às 18h30, na FCSH (Edifício ID, Piso 4, Sala
Multiusos 2), o workshop “Migrantes, clandestinidades e construção civil”, organizado no
âmbito do projecto “Além do fracasso e do Maquiavelismo. A emigração portuguesa
irregular para França, 1957-1974”, acolhido pelo Instituto de História Contemporânea sob
coordenação de Victor Pereira.
Participam:
Manuela Martini (Universidade de Paris Diderot – Paris 7/CIT): “Placer un étranger.
Entrepreneurs, tâcherons et chantiers du bâtiment de la banlieue parisienne dans les
années 1960”;
Isabel Raposo (Faculdade de Arquitectura - Universidade Técnica de Lisboa):
“Territórios de génese ilegal, entre práticas e políticas”;
João Baía (IELT e IHC - Universidade Nova de Lisboa): “Primeiras etapas dos itinerários
da emigração portuguesa em França: entre a informalidade e a clandestinidade”;
Isabel Cardoso (CHAIA - Universidade de Évora): “Leituras do habitat clandestino dos
Portugueses através da pintura de Jürg Kreienbühl (Paris,1960/1970)”;
Bruno Monteiro (ISP - Universidade do Porto): “Homens de passagem. Migrações
laborais, disjunções territoriais e precarização económica entre os trabalhadores da
construção civil portugueses em Espanha”;
---

Domingos Morais recebe Medalha de Mérito de Oeiras | 7 de Junho
O IELTsista Domingos Morais será agraciado pela Câmara Municipal de Oeiras com a
Medalha Municipal de Mérito. A sessão decorrerá no dia 7 de Junho, no Auditório
Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide, pelas 11h. A nossa admiração de sempre
junta-se à homenagem.
---

Rodolfo Castro na “Quinta de Contos” | 7 de Junho
O próximo convidado da “Quinta de Contos”, da Camaleão Associação Cultural, é o
IELTsista Rodolfo Castro. No dia 7 de Junho, às 22H, no Ateneu de Coimbra.
---

“Re-ver os Impérios e os seus Objectos de Fantasia” | 8 de Junho
Primeira sessão do ciclo “Re-ver os Impérios e os seus Objectos de Fantasia”, na FLUL,
dia 8 de Junho, entre as 14h e as 18h30. Com James Clifford, Isabel C. Henriques,
António de Medeiros e Françoise Vergès.
Mais informação no cartaz e no programa.
---

Comunidade de Leitores: Lisboa, lugares da literatura de Ana Isabel
Queiroz e Daniel Alves | 9 de Junho
A próxima sessão da Comunidade de Leitores sobre Paisagens Literárias de Lisboa vai
realizar-se no dia 9 de Junho, sábado, às 18h, aqui na livraria Fabula Urbis.
A conversa será em torno do livro de Ana Isabel Queiroz e Daniel Alves: Lisboa, lugares
da literatura: História e Geografia na Narrativa de Ficção do Século XIX à Actualidade
(Apenas Livros, 2012), disponível na Fabula Urbis pelo preço de 3,90€.
---

Congresso Grimm – Preços especiais e cartazes também especiais
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 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 em geral e MEMBROS IELT: 30€ (sem almoços) ou 60€ (com almoços).
Qualquer destas opções inclui material do congresso (pasta + saco) e coffee breaks.
ASSISTENTES PORTUGUESES 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 (Anabela Gonçalves); Telefone: 21 790 83 00
E era uma vez um cartaz, dois cartazes, três cartazes.
---

Passeio-efeméride: “1851, ano das mortes: visitar a memória dos locais” |
23 de Junho
A evocação da morte do tenente-coronel Joaquim António Batalha, herói liberal,
Setembrista na guerra da Patuleia, serve de pretexto para uma visita ao Portel da primeira
metade do século XIX, com ciceronia do antropólogo Paulo Lima (IELT) e da historiadora
de arte Ana Pagará.
---

Cursos de IELTsistas na Escola de Verão - inscrições abertas
Registo de vídeo da tradição oral - contos, lendas, provérbios... – por Filomena Carvalho
Sousa e José Barbieri;
Contar os mitos. Memórias da escrita nas artes plásticas – por Inês de Ornellas e Castro;
Escrita Criativa [ESGOTADO] – por Rui Zink;

Formar leitores no século XXI (presenças da literatura nos programas escolares) – por
Paula Morgado Sande;
Humor, Ironia e Sátira na Poesia Portuguesa – por Carlos Nogueira;
Literatura e cinema – por Maria José Palla;
Mitos femininos na literatura portuguesa nos séculos XIX-XX – por Nuno Júdice;
O litoral: do “medo do mar” às preocupações ambientais– por Ana Paula Guimarães,
Joana Gaspar de Freitas e Luís Cancela da Fonseca;
O mar na poesia portuguesa contemporânea – por Paula Cristina Costa;
Olhares cruzados sobre a França contemporânea – por Ana Paiva Morais e Nuno Júdice
(et al).
---

BOLSAS E CONCURSOS:
Bolsas IELT – candidaturas até 14 de Junho
Encontra-se aberto concurso para a atribuição cinco de Bolsas de Investigação no âmbito
do IELT – Instituto de Estudos de Literatura Tradicional – “Projecto Estratégico Refª. PestOE/ELT/UI0657/2011”:
1. Tratamento dos espólios de autores modernistas (1 vaga)
2. Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental (1 vaga)
3. Tradições e expressões orais portuguesas – a adivinha (1 vaga)
4. Cobrir o Corpo (1 vaga)
5. Arquivo CEAO (1 vaga)
Candidaturas e informações: instielt@gmail.com (Anabela Gonçalves); Telefone: 21 790 83
00, Ext.: 1241
---

Curso Internacional de Verão da Fundação Eça de Queiroz
A Fundação Eça de Queiroz realiza a 14ª edição do Curso Internacional de Verão Seminário Queirosiano de 23 a 27 de Julho, subordinado ao tema “Gentes e Paisagens na
Literatura Portuguesa do Séc. XIX”. Este seminário, que tem a IELTsista Ana Isabel
Queiroz como um dos professores convidados, dirige-se a professores, estudantes
universitários portugueses e estrangeiros, bem como a interessados na obra queirosiana. O
prazo para inscrições decorre até 13 de Julho.
A FEQ disponibiliza vinte bolsas de frequência para atribuir a dez estudantes portugueses
e a dez estrangeiros. O prazo para entrega de candidaturas decorre até 15 de Junho de
2012. Os interessados devem consultar as normas de candidatura que enviamos em anexo.
Normas para nacionais e normas para estrangeiros. Mais informação aqui.
---

Vaga para Leitorado de Estudos Portugueses em Glasgow
Lecturer in Portuguese Studies – University of Glasgow (College of Arts, School of
Modern Languages & Cultures): Grade 7/8: £31,948 - £35,938/£39,257 - £45,486 Ref: 002111

You will undertake high quality research and research supervision in Portuguese Studies,
contributing fully to enhancing the research profile of Portuguese Studies within the
School. You will actively contribute to teaching at undergraduate and postgraduate level.
A focus on Brazil would be an advantage.
Since 1451, the University has specialised in the Arts and developed wide-ranging
expertise in nearly 40 areas of enquiry, some of it unique in the world. The College of Arts
provides a rich environment for research and collaboration: we were 2nd in the UK for
AHRC grant capture in 2011. Research is intertwined with our graduate and
undergraduate research programmes and greatly influences the content of our academic
curriculum. The accomplishments of our academics and leadership in subject areas within
the College have been consistently recognised in the UK and internationally and we seek
exceptional candidates who can enhance our submission to the 2014 REF and continue to
shape the future excellence of our prestigious College. Full details online:
http://www22.i-grasp.com/fe/tpl_glasgow01.asp (Enter reference no. 002111)
---

Prémio Nuno Viegas Nascimento 2012
O Prémio Nuno Viegas Nascimento visa distinguir, na área da Cultura, acções ou
projectos que tenham contribuído para a afirmação e valorização internacional da Cultura
Portuguesa. As candidaturas encontram-se abertas até 13 de julho. Informações adicionais
sobre o concurso devem ser encaminhadas para Fundação Bissaya Barreto (Coimbra –
Portugal): www.fbb.pt
-‐-‐-‐

CALL FOR PAPERS
Egitania Sciencia
O Instituto Politécnico da Guarda está a preparar a edição do número 11 da revista
Egitania Sciencia. Uma revista que está direccionada para as áreas associadas aos objectivos
principais das Escolas do Instituto Politécnico da Guarda (Educação, Tecnologia,
Economia e Gestão, Turismo e também Saúde). Os responsáveis da revista convidam
autores externos à Instituição para submeterem os resultados das suas pesquisas. Os
papers podem ser teóricos ou aplicados em qualquer campo relacionado com as áreas
referidas. Os papers podem ser escritos em Português, Espanhol ou Inglês. As normas
gerais para publicação estão disponíveis no site da instituição www.ipg.pt/revistaipg (em
publicações Egitania Sciencia).
---

“Cânone, Margem e Periferia nos Espaços de Língua Portuguesa”
A Comissão Organizadora do Seminário Internacional sobre “Cânone, Margem e Periferia
nos Espaços de Língua Portuguesa” convida todos os interessados a apresentarem
propostas de comunicação, painéis e sessões sobre qualquer assunto relacionado com a
questão. Os resumos das comunicações deverão ser enviados até ao próximo dia 30 de
Setembro de 2012. para o seguinte endereço: periferiacec@gmail.com
A aceitação dos resumos será comunicada até 15 de Outubro. Mais informação aqui.
---

Textos, Imagens e Contos sobre mobilidade
A ESE de Castelo Branco está a organizar um Simpósio sobre Investigação e Práticas em
Educação Intercultural em Novembro de 2012. A IELTsista Natividade Pires, da Comissão
Científica do evento, convida-nos a participar.

NOTÍCIAS/IMPRENSA
GRIMM na RTP e na LER
O simpósio do IELT sobre os irmãos Grimm esteve em foco numa edição recente do
programa “Sociedade Civil” e na revista LER deste mês, ambas as vezes por iniciativa da
jornalista Carla Maia de Almeida.
O Simpósio tem sido divulgado também na TSF, a propósito da rubrica diária “Contos
Grimm”, produzida pela editora Boca, em parceria com o IELT.
---

IRONBOUND FADO no Poemobile
O workshop de escrita para fado tradicional realizado nos últimos meses pela IELTsista
Ana Sofia Paiva com a comunidade portuguesa de Newark teve no dia 2 de Junho o seu
culminar, com o espectáculo “Ironbound Fado – Poesia e fado ao ar livre”, no Sport Club
Português de Newark. Estão todos de parabéns.
---
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Um site útil tanto para receber informação sobre congressos em todo o mundo (de acordo
com as áreas de estudo que a pessoa escolher no momento da inscrição no) como para
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