EVENTOS
Curso: Património Cultural e Etnografia Aplicada
O IELTsista Aurélio Lopes apresenta no dia 13 de Setembro (5ª feira), às 18h, no Instituto
Politécnico de Tomar a pós-graduação “Património Cultural e Etnografia Aplicada”, um
novo curso direccionado a agentes culturais patrimoniais, especialmente os ligados a
associações de defesa do património tradicional ou etnográfico, grupos de folclore, sector
turístico e autarquias. O curso, que arranca em Outubro, decorrerá no Centro de Estudos
Politécnicos da Golegã (CESPOGA), e confere pós-graduação a licenciados e uma
especialização em etnografia a não-licenciados.
---

Curso ALV: “Timor-Leste 2012: questões de sociedade, história e cultura”
Está aberto o curso à distância (modalidade Aprendizagem ao Longo da Vida da
Universidade aberta): “Timor-Leste 2012: questões de sociedade, história e cultura”, com a
participação do IELTsista Lúcio Sousa. Candidaturas até 23 de Setembro.
Formulário da candidatura aqui.
--

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.
---

Passeio pela Ria e poesia na rua em Cacela Velha | 15 e 16 de Setembro
A 6ª edição do ciclo de passeios pedestres de interpretação da paisagem “Passos
Contados” prossegue no dia 15 de Setembro com o percurso “Tradições de pesca e
mariscagem na Ria Formosa”, acompanhado de mariscadores, conquilheiros, antigos
pescadores e calafates. Ponto de encontro: 9h30 em Cacela Velha. Aconselha-se inscrição
prévia e calçado apropriado para andar na água.
Inscrições no Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela (antiga Escola
Primária de Santa Rita). Tel./ Fax: 281 952600 | ciipcacela@gmail.com | Valor: 3€
No dia 16 de Setembro Cacela volta a celebrar a poesia. Tendo como ponto de partida a
herança poética de Ibn Darraj al-Qastalli, natural de Cacela, onde nasceu em 958, e de
outros poetas que sobre a vila escreveram ou viveram (Abû al-‘Abdarî, Sophia de Mello
Breyner Andresen, Eugénio de Andrade, Teresa Rita Lopes, Adolfo C. Gago), o “Poesia na
rua” constituir-se-á como um grande momento cultural em redor das palavras, escritas e
ditas em voz alta: as ruas vão encher-se de poesia: poemas nas paredes das casas, estendais
com poesia, conversas com poetas, apresentação de livros, percursos poéticos, actividades
infantis, mercado de rua com livros e produtos locais.
---

Colóquio em Portel: “Poderes, arquitecturas e evangelização...”
Prosseguem as comemorações dos 750 anos da fundação do Concelho de Portel com o
colóquio “Poderes, arquitecturas e evangelização. A construção de uma nova paisagem
em Portel (séculos XVI a XVIII)”, que se realiza nos dias 28 e 29 de Setembro e no qual
Paulo Lima apresentará a comunicação: “Inventário-catálogo do culto aos santos em
Portel” (sábado, dia 29, às 11h15). Programa completo das comemorações em
http://750.rotasdoalentejo.com
---

Debates: “Semana das Ciências de Sempre” | 8 a 12 de Outubro, Culturgest
A Culturgest propõe o regresso ao núcleo original das ciências básicas definido desde a
Antiguidade Clássica: a Física, a Química, a Matemática, a Astronomia e as Ciências
Naturais e da Saúde. Em cada dia, para cada vertente, estarão presentes um especialista da
ciência em análise, um historiador e filósofo dessa mesma ciência, e um cientista de outra
área que contribua com perguntas e comentários inovadores. Ana Paula Guimarães,
directora do IELT, levará o saber da literatura tradicional para a discussão sobre
Matemática, no dia 9 de Outubro, às 18h30. A coordenação científica do programa é de
Clara Pinto Correia e Mariana Valente. A entrada é livre.
---

Lançamento: A paisagem e as palavras que lá estão | 9 de Outubro
O IELT, a Apenas livros e a Fundação José Saramago convidam para o lançamento, no dia
9 de Outubro, às 18h30, na Cada dos Bicos, do folheto de cordel A paisagem e as palavras
que lá estão, de Fernanda Cunha. A apresentação conta com a participação de Viriato
Soromenho Marques.
Em jeito de aperitivo deixamos uma pequena citação da obra: Fazer convergir a sensibilidade
de Saramago com a racionalidade de Arendt na leitura de Levantado do Chão, é uma tentativa de
trazer luz à nossa noite, de recuperar o locus da humanitas. No sentido político, a paisagem de
Saramago é o espaço da reconciliação e Levantado do Chão a história de um milagre.
---

“A Matemática dos nossos avós”, projecto IELT-Museu da Ciência
“A Matemática dos nossos avós” é um projecto do IELT e do Museu da Ciência da
Universidade de Coimbra que visa a recolha do saber tradicional relacionado com a
Matemática nos países de língua oficial portuguesa.
As duas instituições, que contam já com o apoio da Associação de Professores de
Matemática, esperam poder contar com a colaboração de novos parceiros neste projecto,
de modo a poder chegar o mais perto possível de pequenas comunidades rurais, onde este
conhecimento ainda não se tenha perdido. Instituições ou associações que pretendam ser
parceiros neste projecto podem escrever-nos para mpt2013@mat.uc.pt.
O envio de textos ou materiais audiovisuais pode ser feito por e-mail para o endereço
mpt2013@mat.uc.pt com a indicação A MATEMÁTICA DOS NOSSOS AVÓS.

CALL FOR PAPERS
CONFIA: recepção de propostas até 15 de Setembro
A primeira Conferência Internacional em Ilustração e Animação procura comunicações
originais de académicos, artistas e profissionais do sector. Organizada pelo Departamento
de Design da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, a
CONFIA realiza-se nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, pretendendo ser um
momento charneira na discussão sobre estas áreas inscritas na tradição e pioneiras na
inovação tecnológica. O IELTsista Carlos Nogueira faz parte do conselho científico do
evento. As proposta de comunicações deverão ser enviadas até 15 de Setembro, para o
email: secretariat_confia@ipca.pt. Os trabalhos serão publicados em livro e CD-ROM.

ADVERTÊNCIA IMPORTANTE
Concursos do 7º Programa Quadro de I&DT e informação a incluir em
todas as publicações de membros do IELT*
Estão abertos os últimos concursos do tema Ciências Socioeconómicas e Humanidades
(SSH) do Programa Cooperação do 7º Programa Quadro de I&DT da CE. Poderão
encontrar informação relativa ao Programa de Trabalhos e documentos úteis na elaboração
de um projecto nos seguintes links do Portal do participante:
Call FP7-SSH-2013-1: Projetos 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
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

Aqui encontrarão as call fiches dos programas individuais para todas as áreas:
ERC IDEAS Starting Grant: 10-07-2012 a 17-10-2012
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-StG)
ERC IDEAS Advanced Grant: 10-07-2012 a 22-11-2012
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-ADG)
FP7-PEOPLE-2013-COFUND: 10-07-2012 a 05-12-2012
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013COFUND)
FP7-PEOPLE-2013-IRSES: 10-07-2012 a 17-01-2013
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES)
FP7-PEOPLE-2013-ITN: 10-07-2012 a 22-11-2012
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-ITN)
A documentação completa poderá ser consultada em
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls.

* Todos os investigadores (membros integrados e colaboradores) do IELT devem incluir a
seguinte frase, escrita na língua adequada, sempre que haja lugar a publicitação de artigos,
publicações e demais documentos de sua autoria produzidos no âmbito da sua
investigação no IELT: “Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do projecto PEst-OE/ELT/UI0657/2011”.
Também os logos da FCT e do IELT devem ser incluídos (quem não os tem deve solicitálos ao secretariado do IELT).

IMPRENSA
O renascimento do chocalho
O antropólogo IELTsista Paulo Lima tem sido um dos maiores apoios dos chocalheiros.
“Até porque anda a preparar a candidatura do chocalho ibérico a Património Imaterial da
Humanidade. «A UNESCO tem uma lista de urgência e é precisamente nesse sector que
estamos a concentrar forças. É um ofício à beira da extinção e estes rapazes são o único
exemplo a contrariá-lo.» O chocalho é arte com dois mil anos e, nas suas palavras, o maior
sinal de transumância a oeste dos Pirineus. Envolve conhecimentos de música, acústica e
fundição. Tem inúmeras potencialidades ao nível do design.”
Vale a pena continuar a ler o citado artigo do DN: “Chocalhar para vencer”.

