EVENTOS
“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.
---

Curso para contadores de histórias, por Rodolfo Castro
“Habitantes do conto” é o nome do novo curso que o contador, escritor, formador,
IELTsista Rodolfo Castro dará no Espaço Sou, de Setembro a Novembro, todas as quartafeiras, das 20h às 22h. Inicia com aula aberta no dia 5 de Setembro. Custo: 50€/mês
---

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 da IELTsista 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.
---

Uma viagem à Terra Incógnita e mais além
É já no próximo fim-de-semana, de 7 a 9 de Setembro, que o Festival Rumo à Terra
incógnita oferece a Lisboa o seu primeiro festival internacional de contos, evento que tem
o apoio do IELT e a participação dos IELTsistas Ana Sofia Paiva, Cláudia Fonseca,
Rodolfo Castro e Luís Correia Carmelo, que ali lançará, no dia 8 de Setembro, às 23h20, a
edição das suas Contatinas em audiolivro (Boca), num espectáculo recém-estreado nas
Palavras Andarilhas, que tem a participação de Nuno Morão.
Programa completo disponível em: http://festivalterraincognita.blogspot.pt
----

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). Programa das comemorações 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.

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). Toda a informação em português e inglês em http://educare.ese.ipcb.pt.
---

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 em geral.

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 contemporânea 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 aceites serão publicados em livro e CD-ROM.
---

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
Nova edição coordenada por Clara Sarmento
A Cambridge Scholars Publishing acaba de publicar mais um livro do CEI - Centro de
Estudos Interculturais: In Permanent Transit: Discourses and Maps of the Intercultural
Experience. A coordenação é da IELTsista Clara Sarmento, em colaboração com Sara
Brusaca e Sílvia Sousa. O livro está já disponível em “pre-order” no site da editora
(http://www.c-s-p.org), na Amazon.UK e na Barnes&Noble, entre outras livrarias online.

Já disponível o n. 4, do Rosa Maria, Jornal da Mouraria
Em papel e em pdf, já está disponível o n. 4 do Rosa Maria, Jornal da Mouraria, que o
IELT apoia desde o seu número zero, nomeadamente através da rubrica “Beco do
Imaginário”, que leva histórias às crianças do bairro.
---

Conversas de Poial: quando a memória é a várias vozes
Durante três anos a Câmara Municipal de Palmela promoveu as “Conversas do Poial”,
cujo objectivo era a partilha de memórias e o debate entre a população do núcleo mais
antigo da vila e as instituições locais. Os encontros tiveram lugar no centro histórico da
cidade e encontram agora um registo em edição digital, que aqui partilhamos.

Rodapé
Informa-se que o(s) Curso(s) Livre(s) proposto(s) para o ano lectivo 2012/2013 foram já
aprovado(s) em Conselho Científico da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
NOVA.

