EVENTOS

Rumo à Terra Incógnita com António Fontinha e Ângelo Torres
Especialíssimo o serão de contos “Rumo à Terra Incógnita” programado para esta sextafeira, dia 20 de Julho, às 22h, no bar do teatro A Barraca, no Largo de Santos, em Lisboa.
Ao leme estarão António Fontinha e Ângelo Torres, dois verdadeiros pioneiros dos contos
para adultos em Lisboa.
---

Conferência: Simbologia religiosa e ruralidade no século XXI
Sábado, dia 21 de Julho, o IELTsista Aurélio Lopes profere uma conferência no Auditório
do Museu Agrícola de Riachos, às 18h, subordinada ao tema “Simbologias religiosas e
sociedades agrárias no século XXI”. Esta versará sobre a problemática das consagrações
de campo e gados às divindades protectoras da natureza (hoje cristãs) e sua evolução no
tempo, debruçando-se sobre a forma como os tempos modernos vêm afectando as
respectivas devoções e a maneira como estas vêm sendo substituídas por funcionalidades
crescentemente sociais: numa óptica de reafirmação do orgulho comunitário e no contexto
de uma nova perspectiva patrimonial. A conferência insere-se na programação cultural da
tradicional Festa da Bênção do Gado (ou Festa do Senhor Jesus dos Lavradores), nos
Riachos (Torres Novas).
---

X Festival Itinerante da Cultura Tradicional “L Burro I L Gueiteiro”
Vem aí mais uma edição do Festival Itinerante da Cultura Tradicional “L Burro I L
Gueiteiro” de 25 a 29 de Julho nas aldeias de Paradela, Aldeia Nova, Pena Branca e Vale
de Águia. Aos participantes propõe-se um encontro com a natureza e a cultura mirandesa
bem expressa na língua (o mirandês), nas danças e na música, na religiosidade popular, na
gastronomia, nas formas de economia e na maneira de ser deste povo que vive
essencialmente do campo e da pecuária. Sempre presente estará o Burro de Miranda, com
o qual, nos intervalos da música, poderemos passear por antigos caminhos rurais.
---

Escrita na Paisagem até 31 de Agosto, entre Évora e Vila Viçosa
Longe das capitais cosmopolitas prossegue o festival alentejano alternativo dirigido pelo
IELTsista José Alberto Ferreira: “Escrita na Paisagem, Festival de Performance e Artes da
Terra”. Até 31 de Agosto, entre Évora e Vila Viçosa, a arte pertence ao território.
Reportagem do Público disponível aqui.

CALL FOR PAPERS
Alves Redol e as Ciências Sociais – a literatura e o real, os processos e os
agentes
Encontra-se aberto até 25 de Julho o período para apresentação de comunicações ao
colóquio “Alves Redol e as Ciências Sociais – a literatura e o real, os processos e os
agentes”, que se realiza de 7 a 10 de Novembro, no Auditório 1 da FCSH-UNL e no
Museu do Neo-realismo. Os interessados devem enviar um resumo (uma página) e uma
biografia abreviada (meia página) para alvesredolcs@gmail.com .
O objectivo deste colóquio é convocar investigadores de ciências sociais e humanas para
olhar para Alves Redol - o homem, a obra e a sua produção -, bem como para as
conjunturas nacionais e internacionais que se reflectem nos contextos tratados nos seus
livros. Pretendemos que seja lido por antropólogos, historiadores, geógrafos, sociólogos,
etnógrafos, folcloristas, etc. e que sejam as realidades, os processos e os agentes sociais que
se tornem o fulcro da análise, numa ou em várias obras do autor.
Comissão organizadora: Instituto de Estudos de Literatura Tradicional (FCSH/UNL),
Instituto de História Contemporânea (FCSH/UNL), Centro de Estudos Comparatistas
(FLUL), Associação Promotora do Museu do Neo-Realismo, Museu Neo-realismo, Centro
de Estudos de Histórica Contemporânea-ISCTE/IUL, Centro de História da Cultura
(FCSH/UNL).
---

N. 1 da revista Educare on-line
Vem aí o 1º número on-line da Educare/ Educere, dirigida pela IELTsista Natividade Pires.
Trata-se da revista da ESE de Castelo Branco com revisão cega por pares, à qual poderão
aceder em http://educare.ese.ipcb.pt. Em “Âmbito” encontram o tema central deste
número, cujo prazo de recepção de artigos termina a 30 de Julho. A página da revista
ainda está em construção mas já é possível submeter artigos.
---

“O conto oral na contemporaneidade”|Braga
O Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho organiza a 26 de Outubro
o Colóquio “O conto oral na contemporaneidade”. Entrega de trabalhos até 31 de Julho.

CONCURSOS
Últimos concursos do 7º Programa Quadro de I&DT
Abriram no dia 10 de Julho os últimos concursos (calls for proposals SSH 2013) do tema
Ciências Socioeconómicas e Humanidades (SSH) do Programa Cooperação do 7º
Programa Quadro de I&DT da CE. Poderão encontrar mais informação relativamente ao
Programa de Trabalhos e documentos úteis na elaboração de um projecto nos seguintes
links do Portal do participante:

Call FP7-SSH-2013-1: Projectos Integrados de Investigação de grande escala (10-07-2012
a 31-01-2013): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?
callIdentifier=FP7-SSH-2013-1 - 30.000.000€
Call FP7-SSH-2013-2: Projetos de Investigação de pequena e média escala (10-07-2012 a
31-01-2013): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?
callIdentifier=FP7-SSH-2013-2 - 68.000.000€
A documentação completa poderá ser consultada em:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls.
Para esclarecimento de dúvidas ou apoio específico, contactar o Núcleo de Apoio à
Investigação através do email research@fcsh.unl.pt
---

Prémio Investigação Cidade de Almada
Até 31 de Julho é possível concorrer ao 1º Prémio de Investigação Cidade de Almada.
Podem candidatar-se estudos ou trabalhos de investigação nas áreas das humanidades e
científico-tecnológicas, com uma relação com o território de Almada nas suas múltiplas
dimensões. O melhor trabalho será distinguido com um prémio no valor de 25 mil euros.
Os projectos devem ser entregues no Departamento de Educação e Juventude ou através
do formulário de candidatura on-line. As normas de participação deverão ser consultadas
aqui.
---

Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia
O Instituto de Investigação Científica Tropical tem concurso aberto para atribuição de
Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia no âmbito da coordenação e gestão de projecto
europeu no domínio de redes de cooperação internacional. Os objectivos principais são a
gestão contabilística e orçamental de projectos, a preparação de relatórios, minutas,
documentos de divulgação, essencialmente em inglês, organização de viagens e eventos e
desenvolvimento de actividades relacionadas com cooperação internacional e
candidaturas a projectos europeus a implementar no IICT. Este concurso é regido pelo
Regulamento de Bolsas de Investigação Científica do IICT.
O prazo de recepção de candidaturas encontra-se aberto até 24 de Julho de 2012 e estas
deverão ser enviadas por correio para o endereço: IICT.BRAGMA@gmail.com
---

Bolsas da Fundação Alexander von Humboldt para investigadores
portugueses
A Fundação Alexander von Humboldt proporciona aos investigadores estrangeiros,
através de um conjunto de bolsas, a possibilidade de desenvolverem um período de
investigação na Alemanha, promovendo assim o intercâmbio científico e a cooperação
académica entre Alemanha e o estrangeiro. Toda a informação está disponível no site:
http://www.humboldt-foundation.de/web/sponsorship.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html

PEDIDO DE COLABORAÇÃO
A investigadora Cristiana Vicente agradece a colaboração de todos quantos puderem
responder a um questionário elaborado no âmbito de um estudo sobre práticas culturais e
redes sociais, que desenvolve no âmbito do mestrado em Comunicação Cultura e
Tecnologias de Informação pelo ISCTE-IUL.
Link para o questionário aqui: https://qtrial.qualtrics.com/SE/?
SID=SV_ezfkJyux1hkZerW&q_sm=Facebook

