EVENTOS
Encontros de Filologia Latina Medieval | III Ciclo – 2012/2013
O Centro de Estudos Clássicos convida para a conferência “Poesia e teologia in età
carolingia”, de Francesco Stella (Università di Siena-Arezzo), no dia 27 de Setembro, às
14h30, na sala 5.2. da FLUL.
---

“Vindima de Portugal, Grande Adiafa” | Jantar temático, ritualístico e de
angariação de fundos no Centro de Artes Culinárias, dia 30 de Setembro
O Centro das Artes Culinárias não deixa passar em branco a época das vindimas, prática
agrícola e cultural milenar. Antes nos convida a celebrar a festa das vindimas com um
jantar consentâneo – com provas de uvas de castas provenientes de diversas regiões do
país, e com música, poesia e baile –, cujas receitas reverterão para a financiamento das
actividades culturais ali desenvolvidas pela associação As Idades dos Sabores.
Solicita-se pagamento por transferência e pré-inscrição até ao dia 25 de Setembro
através do email: info@centrodasartesculinarias.com . O custo por pessoa é de 35€ (vinho
incluído). Toda a informação aqui: www.centrodasartesculinarias.org
---

“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 - 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.
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.

Através de Saramago e Hannah Arendt, dois nomes incontornáveis da literatura e da
filosofia, façamos pois uma reflexão sobre a nossa actualidade. “Levantado do Chão”
porque do chão “só devemos querer o alimento e aceitar a sepultura, nunca a resignação”
(Saramago).
A obra apresenta-se também no dia 12 de Outubro, às 21h, a Biblioteca Municipal de
Ourique, com a presença da autora.
---

CURSOS E CONCURSOS
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
---

Laboratório de Contadores de Histórias, com Rodolfo Castro
Ainda há vagas para o curso de 10 sessões do IELTsista Rodolfo Castro. A proposta é
realizar o processo inteiro do contador de histórias, desde a selecção do conto, à
compreensão, adaptação, estudo e narração oral; experimentar e aprofundar a criatividade
oral e corporal; reflectir sobre o facto narrativo. Por fim, serão dadas uma ou duas sessões
de contos, abertas ao público. As aulas iniciam no dia 4 de Outubro, e realizam-se às
quintas-feiras, das 18h30 às 21h, no Laboratório de Aprendizagens de Estoril (Rua Vale
de Santa Rita, nº47-B, Estoril).
Para confirmar a inscrição é preciso fazer o depósito do primeiro mês (40€) NIB 0032 0298
00200 378436 17, e enviar o comprovativo para o email: lab.aprendizagens@gmail.com
Não há pré-requisitos de inscrição. Trata-se de uma proposta que pode ser aproveitada
tanto por pessoas sem experiência na narração oral como por contadores experientes ou
amadores.
---

Cursos de Línguas na UNL: inscrições abertas
O ILNOVA – Instituto de Línguas da Universidade Nova de Lisboa informa que estão
abertas inscrições para os cursos de línguas do 1º semestre 2012/2013 até ao dia 28 de
Setembro. As aulas terão início na semana de 1 de Outubro.
Toda a informação pode ser consultada aqui: http://ilnova.fcsh.unl.pt/
---

Programa para a Internacionalização das Ciências Sociais | Gulbenkian
O Programa para a Internacionalização das Ciências Sociais promovido pela Fundação
Calouste Gulbenkian tem como objectivo o incentivo à publicação em revistas
internacionais de referência, abrangendo as disciplinas de Antropologia, Ciências da
Educação, Ciência Política, Demografia, Geografia Humana, História, Relações
Internacionais e Sociologia.
As candidaturas encerram dia 31 de Outubro 2012. Regulamento e boletim de candidatura
em: http://www.gulbenkian.pt/section65artId1947langId1.html
---

“Prémio Cidades” da Visão e da Siemens | candidaturas até 25 de
Setembro
Este prémio tem como objectivo estimular o empreendedorismo e receber projectos em
cinco áreas específicas (Governação, Inovação, Sustentabilidade, Inclusão, Conectividade)
que contribuam para o desenvolvimento de cidades sustentáveis.
As candidaturas estão abertas até dia 25 de Setembro de 2012 e poderão concorrer ao
PRÉMIO CIDADES todos os indivíduos residentes em Portugal, com mais de 18 anos, em
nome individual ou equipas, empresários em nome individual, universidades e empresas.
Mais informação em: http://visao.sapo.pt/regulamento-do-premiocidades=f677097#ixzz26w02yK9j

ECOS
From Here to Diversity anunciado pelo International Institute for Asian Studies
O livro From Here to Diversity: Globalization and Intercultural Dialogues, edição
coordenada pela IELTsista Clara Sarmento, foi anunciado na prestigiada newsletter (n.º
61, autumn 2012) do International Institute for Asian Studies, da Universidade de Leiden.
--Vídeos do colóquio “Falas do Mar e do Rio” disponíveis no site do Memóriamedia
O Memóriamedia sugere uma visita virtual ao colóquio “Falas do Mar e do Rio”,
organizado pelo IELT e pela Associação de Defesa do Património de Mértola no Centro de
Estudos Islâmicos de Mértola, em Maio de 2012. Conheça as abordagens à vivência
humana na proximidade do mar e do rio e a análise de conhecimentos, modos de fazer e
lazer no quotidiano das comunidades ribeirinhas que ali se partilharam.

