EVENTOS
II Encontro Internacional: Arte para a Infância e Desenvolvimento Humano
É já no próximo sábado, 22 de Setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, que se
realiza o II Encontro Internacional Arte para a Infância e Desenvolvimento Humano!
Trata-se de uma oportunidade única para debater questões relativas à criação artística para
os mais pequeninos e à formação de profissionais na área, com a particularidade de incluir
a apresentação ao vivo de pequenas peças músico-teatrais direccionadas à infância. Uma
iniciativa da Opus Tutti que conta a participação da IELTsista Helena Rodrigues e com o
apoio do IELT. Mais informação aqui.
---

Festival Sons & Ruralidades no Vimioso | 21, 22 e 23 de Setembro
O Festival de Ecologia, Artes e Tradições Populares Sons & Ruralidades`12 pretende ser
um novo modelo de festival cultural, superando o espaço e tempo do festival para
revitalizar e regenerar a região rural do nordeste transmontano. Cinema, teatro, música,
passeios pedestres, mesas redondas mercadinhos e muita natureza são o cardápio para os
dias 21, 22 e 23 de Setembro nas aldeias de Serapicos e São Joanico, concelho de Vimioso.
A entrada é livre.
Se estiver interessado(a) em fazer parte do ciclo de conferências e/ou participar no
Mercado das Aldeias, mostrando os seus produtos e/ou dinamizar um workshop, a
AEPGA agradece o envio de um e-mail para burranco@gmail.com com o seguinte assunto
“PARTICIPAÇÃO NO S&R” e a informação sobre a forma como pretende participar no
festival.
Informações/contactos, aqui;| Organização aqui; |Apoios, aqui; | Alojamento, aqui.
---

Cursos Livres do IELT | Inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para os seguintes cursos livres do IELT
Inovações no Ensino do instrumento - uma abordagem à iniciação aos instrumentos de
corda e teclas baseada na Teoria de Aprendizagem Musical de E. Gordon
Inscrições até – 1 de Outubro de 2012
O Esoterismo na Bíblia
Inscrições até – 1 de Outubro de 2012
Literatura Oral Tradicional e Literatura Popularizante
Inscrições até – 19 de Outubro de 2012
Introdução à Técnica da Máscara
Inscrições até – 22 de Outubro de 2012
---

Mestrado Tradução e Interpretação - ISCAP | 3ª fase candidaturas
Está a decorrer a 3ª fase de Candidaturas ao Mestrado em Tradução e Interpretação
Especializadas do ISCAP, entre 12 e 19 de Setembro.
---

VI Ciclo de Conferências do CEI 2012/13
Já está disponível o calendário do VI Ciclo de Conferências 2012/13 do Centro de Estudos
Interculturais do ISCAP (CEI).
---

Lançamento: A paisagem e as palavras que lá estão - Levantado do Chão
um romance político | 9 (Lisboa) e 12 de Outubro (Ourique)
O IELT, a Apenas Livros e a Fundação José Saramago convidam para o lançamento do
livro “A paisagem e as palavras que lá estão - Levantado do Chão um romance político”,
de Fernanda Cunha, no dia 9 de Outubro, às 18h30, na Casa dos Bicos, com a participação
de Viriato Soromenho-Marques.
A obra apresenta-se também no dia 12 de Outubro, às 21h, a Biblioteca Municipal de
Ourique apresenta, com a presença da autora.
Sinopse: Fernanda Cunha faz convergir o estilo literário de Saramago com a racionalidade
da filósofa alemã Hannah Arendt e apresenta uma interpretação política do romance
Levantado do Chão (1.º edição 1908). Na sua tese, a paisagem literária de Saramago é o
espaço da reconciliação e Levantado do Chão a história de um milagre político que,
acontecendo no Alentejo, vai muito para além do Alentejo. A autora fala-nos também de
Saramago a partir da sua escrita revolucionária: a relação com a Igreja, a ideologia política,
a cumplicidade com o povo rural e, mais importante, a esperança que o escritor deposita
no ser humano.

CALL FOR PAPERS
Conferência Internacional: “Imagens de Terror, Narrativas de(In)segurança:
Respostas Literárias, Artísticas e Culturais”
Aqui encontrará o call for papers e o cartaz da conferência internacional “Imagens de
Terror, Narrativas de(In)segurança: Respostas Literárias, Artísticas e Culturais”, a
realizar-se na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, nos dias 23 e 24 de Abril de
2013. Até 20 de Novembro.
---

Iª Conferência Internacional Virtual sobre pesquisa avançada em ciência
(ARSA-2012) | 3 – 7 de Dezembro de 2012
ARSA-conference 2012 (virtual conference) gives you the opportunity to participate in the
fully fledged, scientific and professional conference without personal participation. The
ARSA Virtual Conferencewill run continuously during December 3 to 7, 2012 at www.arsaconf.com.ARSA Virtual Conference is designed for all scientific groups.The conference will
bring the scientific debate among the scientists.At the virtual conference, you have access
to all articles in theconference at any time and can use virtual discussion with the authorof
any article at any time. For further information: info@arsa-conf.com.

PRÉMIOS
XX Prémio de Tradução Científica e Técnica em Língua Portuguesa 2012
FCT / União Latina atribuído a investigadores do Centro de Estudos
Clássicos
No âmbito do protocolo de investigação e divulgação entre Centro de Estudos Clássicos e
ielt vimos difundir a seguinte informação que nos chega do CEC da Faculdade de Letras
da UL: no 20.º concurso do Prémio de Tradução Científica e Técnica em Língua Portuguesa
2012 FCT / União Latina, receberam o 1.º prémio (ex aequo) os Professores Doutores
Arnaldo do Espírito Santo e Luís Manuel Cerqueira, pelas traduções das obras Da arte
edificatória, de Leon Battista Alberti, e Consolação da Filosofia, de Boécio,
respectivamente. A entrega do prémio terá lugar na Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa (Anf. II), no dia 26 de Setembro de 2012, às 16h.
---

Prémio Científico, Sesimbra 2013
Está aberto o concurso para o Prémio Científico Sesimbra 2013. Mais informação em:
http://www.cm-sesimbra.pt/pt/conteudos/areas/cultura/Premio+Cientifico/
---

Acções de divulgação Marie Curie: partilha de comunicações
Aqui partilhamos as comunicações apresentadas na sessão de divulgação das Acções
Marie Curie - Redes de Formação Inicial e Parcerias e Diálogo Indústria Universidade,
que decorreu em Lisboa no passado dia 5 de Setembro.
---

Análise bibliométrica da Universidade Nova de Lisboa: partilha dos
resultados
Aqui partilhamos os resultados da análise bibliométrica da Universidade Nova de
Lisboa.
---

Mocho comi disponível online em versão digital
O premiado livro Mocho Comi, da autoria do IELTsista Carlos Nogueira (texto) e de Marta
Madureira (ilustração) já está online no site da Cata Livros, na modalidade de Folhear com
locução.
---

Edição das Contatinas em audiolivro destacada no site da FJS
Contatinas, o novo título da colecção HOT – Histórias Oralmente Transmissíveis
(BOCA/IELT), da autoria do IELTsista Luís Correia Carmelo, mereceu destaque no site da
Fundação José Saramago.
----

Valsas mandadas em Grândola
Aqui podemos ver e aprender como se dançam as “valsas mandadas”. O vídeo regista o
baile de abertura da Feira de Agosto 2012, em Grândola. Um pequeno exemplo que ilustra
o “enorme significado actual na vida das comunidades em que esta forma de arte é
conhecida e praticada por pessoas de todas as gerações” (nas palavras – sempre justas – do
IELTsista Domingos Morais). A realização é da PéDEXUMBO, Associação para a
Promoção de Música e Dança; LIVRA, Design Lda.

