EVENTOS
Colóquio: “A circulação transnacional dos impressos - Conexões”
Começa hoje o colóquio da Escola São Paulo de Estudos Avançados sobre os processos de
globalização cultural desenvolvidos entre 1789 e 1914 entre o Brasil, França, Portugal e
Inglaterra. O evento decorre na Universidade de São Paulo até quarta-feira, 29 de Agosto,
dia em que terá a participação da IELTsista Graça dos Santos, que ali apresentará a
comunicação: “Offenbach em Lisboa no Final do Século XIX, entre a Atração e a
Repulsa”.
---

Palavras Andarilhas quase a chegar
Nos dias 30 e 31 de Agosto e 1 de Setembro, na Biblioteca Municipal e no Jardim Público
de Beja, o festival Palavras Andarilhas volta a plantar as suas sementes numa grande
festa da Palavra, com o apoio do IELT e a participação de vários IELTsistas. Vale a pena ir a
Beja, como se pode confirmar em www.palavrasandarilhas.org
---

2º Colóquio Internacional Narração Oral Hoje”| Faro, 6 e 7 de Setembro
Estão abertas as inscrições para o “2º Colóquio Internacional Narração Oral Hoje:
Instrumento, Tradição e Arte”, que tem como um dos seus coordenadores e participantes
o IELTsista Luís Correia Carmelo e conta ainda com a participação das IELTsistas Ana
Sofia Paiva e Cláudia Fonseca e com o apoio do IELT. A organização é do CIAC.
Participantes com apresentação de comunicação e assistentes podem aceder ao formulário
aqui.
---

Passeio pela memória e colóquio em Portel
Prosseguem as comemorações dos 750 anos da fundação do Concelho de Portel:
– no dia 8 de Setembro o antropólogo IELTsista Paulo Lima e a historiadora de arte Ana
Pagará serão os cicerones da visita guiada «1851 Ano das Mortes» com encontro marcado
para as 18h no Parque da Matriz de Portel (é necessária inscrição até às 12h de dia 7);
– nos dias 28 e 29 de Setembro realiza-se o colóquio “Poderes, arquitecturas e
evangelização. A construção de uma nova paisagem em Portel (séculos XVI a XVIII)”, no
qual Paulo Lima apresentará a comunicação: “Inventário-catálogo do culto aos santos em
Portel” (sábado, dia 29, às 11h15).
O programa completo das comemorações está disponível aqui.
---

E que tal uma viagem à Terra Incógnita e mais além?
Depois de atingir o seu objectivo na campanha de angariação de financiamento, o Festival
Rumo à Terra incógnita prossegue os trabalhos de preparação daquele que será o primeiro
festival internacional de contos de Lisboa, que conta com o apoio do IELT e a participação
dos IELTsistas Ana Sofia Paiva, Cláudia Fonseca e Rodolfo Castro. De 7 a 9 de Setembro,
em vários locais.
Programa disponível em: http://festivalterraincognita.blogspot.pt/
----

Comunidade de Leitores regressa com poesia sobre Lisboa
No próximo dia 15 de Setembro, pelas 18h, a “Comunidade de Leitores de Paisagens
Literárias de Lisboa”, dinamizada pela IELTsista Ana Isabel Queiroz, retoma as suas
sessões mensais na Livraria Fabula Urbis. Desta vez a discussão não será à volta de um
livro mas da poesia escrita sobre a cidade e, nesse âmbito, a organização convida os
participantes a trazerem textos/propostas para uma antologia futura.
---

CALL FOR PAPERS
Revista ESE-Castelo Branco | Recepção de artigos até 10 de Setembro
A Revista Educare está a receber, até ao dia 10 de Setembro, artigos sobre o tema
“Intervenção em comunidade: perspetivas socioeducativas”, focando nomeadamente
algum dos seguintes itens:
a) Animação cultural em comunidades como intervenção socioeducativa;
b) Património comunitário e educação formal, não formal e informal (museus, quintas
pedagógicas, clubes, redes sociais, como facebook, twitter, blogs…);
c) Intervenção na comunidade escolar e grupos de risco;
d) Territorialização de políticas educativas;
e) Teorias e/ ou práticas de áreas científicas/ disciplinares (artes, ciências, ciências sociais,
desporto, línguas, literatura, …) numa perspetiva socioeducativa.
Aceitam-se artigos em português, francês, espanhol e inglês (com resumo em português e
inglês).
Na página web as informações estão em português e inglês (http://educare.ese.ipcb.pt).
---

Changing Nature: Migrations, Energies, Limits | até 15 de Novembro
A Associação para o Estudo da Literatura e Ambiente/Association for the Study of
Literature and Environment (ASLE) está a receber propostas de comunicação para a sua
décima conferência bienal, que se realiza de 28 de Maio a 21 de junho de 2013 na
Universidade do Kansas, Lawrence.
Toda a informação disponível em http://asle.ku.edu/

PUBLICAÇÕES
Edições apoiadas pelo IELT em destaque na Blimunda
Quando se comemora o centenário do nascimento de Jorge Amado, o N. 3 da Blimunda,
revista da Fundação José Saramago traz-nos um detalhado dossiê sobre o escritor
brasileiro, passando pela sua relação com Saramago. Destaca-se ainda na edição deste mês
a literatura infantil, nomeadamente publicações da Tcharan, apoiadas pelo IELT.

DISTINÇÕES
Menção honrosa para A verdadeira história de João Soldado que meteu o
diabo no saco
Da Feira Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) chega mais uma distinção para
um livro do IELTsista Carlos Nogueira, que está pois de parabéns! Trata-se de A
Verdadeira História de João Soldado que meteu o diabo no saco, uma edição da
Ideazapato.

