EVENTOS

Congresso Trabalho e Movimento Operário | 28 a 30 de Novembro
No ano em que se comemora o 70º aniversário da greve de 1943, e no âmbito do projecto
Rota do Trabalho e da Indústria do Barreiro, a Câmara Municipal do Barreiro, o IELT, o
IHC e a Rede de Estudos doTrabalho, do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais
emPortugal, organizam o Congresso Trabalho e Movimento Operário. Dias 28, 29 e 30 de
Novembro, no Auditório Municipal Augusto Cabrita (Parque da Cidade).
Caberá ao historiador Fernando Rosas a abertura do Congresso, com a conferência “A I
República e o Movimento Operário. Roteiro político e social das greves gerais”. As
restantes comunicações estão integradas em 10 painéis distribuídos pelos dois dias:
“Contextos de Crise”; “Movimento Operário e Questões de Género”; “Alvores do
Movimento Operário”; “Movimento Operário na I República”; “Resistência à Ditadura,
Memória e Acção Colectiva”, “Resistência Operária à Ditadura”; “Greves Durante o
Estado Novo”; “Lutas Operárias, Memória e Associativismo”; “Espaço Industrial,
Trabalho e Reestruturação Produtiva” e “Movimentos Sociais no Pós 25 de Abril”. O dia
28 terminará com a projecção do documentário Verão quente de 1943. A conferência de
encerramento, “A proletarização dos Trabalhadores no Portugal Contemporâneo”, estará
a cargo da historiadora Raquel Varela.
Dia 30, sábado, é dia de visitas guiadas: às 10h30 tem início o percurso pela Rota da
Resistência do Barreiro e às 14h30 a visita às Reservas Museológicas Visitáveis da
Câmara Municipal do Barreiro e ao Museu Industrial da Baía do Tejo.
A participação no Colóquio e nas visitas guiadas é gratuita, mas carece de inscrição prévia
através do email rota@cm-barreiro.pt (referindo nome, instituição, contacto telefónico e
email).
---

Simpósio: “Língua e identidade na fronteira galego-portuguesa” | 28 Nov.
a 3 Dez.
"Re-significações do tempo: a fronteira Portugal-Galiza, entre passados e futuros" é o
título da comunicação que a antropóloga e investigadora do IELT Paula Godinho
apresentará no Simpósio do Instituto de Língua Galega deste ano, organizado pela
IELTsista Marta Negro. Paula Godinho integra também o comité científico do evento, tal
como Ana Paula Guimarães, coordenadora científica do IELT. De 28 de Novembro a 3 de
Dezembro, em Santiago de Compostela.
---

Debate-apresentação: "História, poder e resistência" | 2 de Dezembro
No dia 2 de Dezembro, das 17h às 20h, a FCSH-UNL acolhe na Torre B (Auditório 1) a
sessão "História, poder e resistência". Robert Rowland exporá uma concepção de
“político” mais alargada do que a vigente e Paula Godinho e Fátima Sá e Melo Ferreira
conduzirão o debate-apresentação dos livros Da economia Moral da Multidão à Arte de
Não Ser Governado - de E.P. Thompson e James Scott na Ibéria, coordenado por Fátima Sá
e Melo Ferreira e José Neves (100 Luz) e A Dominação e a Arte da Resistência – Registos
Ocultos, de James C. Scott (Letra Livre). A entrada é livre.
---

Dieta Mediterrânica, Património da Humanidade | 2 a 7 de Dezembro
Em 2010, a Dieta Mediterrânica foi considerada Património Cultural Imaterial da
Humanidade. Grécia, Espanha, Itália e Marrocos foram os países que integraram a
candidatura. Em Março de 2012, foi apresentada à UNESCO uma nova candidatura da
Dieta Mediterrânica, com vista à integração de Portugal, Chipre e Croácia nesta lista. A
decisão será tomada na próxima reunião do Comité Intergovernamental para a
Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO, que decorrerá em Baku,
Azerbaijão, entre 2 e 7 de Dezembro. O IELT está representado na comissão da nova
candidatura pela investigadora Joana Gaspar de Freitas, que nesse âmbito realizou uma
recolha de provérbios demonstrativa da cultura alimentar da região. Por exemplo: “Alho e
limão são meio cirurgião”, “Azeite, vinho e amigo, o mais antigo”, “Com melão, vinho
bom; com melancia, água fria”. A colaborar com a equipa de inventariação da
candidatura está também o Memoriamedia, que por estes dias recolhe em Tavira receitas
tradicionais e outros saberes relacionados com a Dieta Mediterrânica.
---

Colóquio: A Literatura Clássica ou os Clássicos na Literatura | 4 a 6 de
Dezembro
De 4 a 6 de Dezembro, realiza-se na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa o II
Colóquio Internacional "A Literatura Clássica ou os Clássicos na Literatura: uma
(re)visão da literatura portuguesa das origens à contemporaneidade". Vale a pena
consultar o programa na página do colóquio [http://www.fl.ul.pt/cec/1895-ii-coloquio-aliteratura-classica-ou-os-classicos-na-literatura]. Inscrições e informações através do email
literaturaclassica@fl.ul.pt
---

Seminário: "Falas da Terra: Natureza antes de Ambiente" | 6 de Dezembro
"Falas da Terra: Natureza antes de Ambiente" é o título da conferência que Ana Paula
Guimarães e Carlos Augusto Ribeiro realizarão no âmbito do programa “Uma ecologia
antes da ecologia: o respeito pelo espírito do lugar”, seminários de mestrado e
doutoramento da Universidade de Évora. A sessão terá lugar na sala 131 do Colégio do
Espírito Santo, no dia 6 de Dezembro, a partir das 18h.
CONCURSOS

Candidaturas para apoio à edição de obras no Brasil | 30 de Novembro
A Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas abriu candidaturas para apoio financeiro
para edição de obras inéditas, ou excertos de obras, escritas em português por autores
portugueses ou por autores africanos de língua portuguesa, no território brasileiro e dos
seguintes géneros literários: Ficção; Poesia; Ensaio (literário e de ciências sociais e
humanas); Literatura infanto-juvenil. O apoio financeiro, a conceder a editoras sediadas
em território brasileiro, reveste a forma de subsídio a fundo perdido e é calculado a partir
dos custos de produção apresentados. O montante do apoio financeiro a atribuir por
projecto é definido pela DGLB e corresponderá a uma percentagem que pode variar entre
os 20% a 60% do custo total da produção. A data limite de candidatura é 30 de Novembro
e a publicação da obra deverá acontecer em 2014. Toda a informação disponível AQUI. ---

Concurso europeu para a inovação no domínio social | 11 de Dezembro
Criado em memória de Diogo Vasconcelos, o segundo concurso europeu para a inovação
no domínio social convida os europeus a apresentarem novas soluções para reduzir o
desemprego e minimizar o seu impacto corrosivo na economia e na sociedade. A inovação
social é desejável e, sobretudo, necessária. A data limite de apresentação das propostas (1ª
fase) termina a 11 de Dezembro de 2013. Os três projectos vencedores receberão um apoio
financeiro de 30.000 euros. Conheça os projectos que passaram à semifinal no ano anterior
em http://socialinnovationcompetition.eu/. Mais informação em
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/socialinnovation/competition/index_pt.htm
---

Projectos Exploratórios do Programa Carnegie Mellon|18 de Dezembro
No âmbito do Programa Carnegie Mellon Portugal, a FCT abriu uma linha de
financiamento para projectos exploratórios de investigação na área das Tecnologias de
Informação e Comunicação, com prazo limite para apresentação das candidaturas até 18
de Dezembro. O total de financiamento máximo às instituições universitárias e de
investigação portuguesas para cada projecto é de 30.000,00 €. Prevê-se apoiar 5 a 10
projectos com uma duração máxima de 18 meses, sendo valorizadas as candidaturas cuja
duração for igual ou inferior a 12 meses. As candidaturas devem ser apresentadas à FCT
em formulário próprio e submetidas eletronicamente através do Portal de Concursos.
---

Prémio de Investigação Colaborativa Santander/UNL | 31 de Dezembro
Estão abertas as candidaturas ao Prémio de Investigação Colaborativa Santander/UNL
2013/2014, que distingue projectos de investigação a desenvolver por Investigadores
Juniores da NOVA e que envolvam, pelo menos, duas das Unidades da Universidade. O
Prémio, no montante de 25.000€, será atribuído na área das Ciências Sociais e Humanas. O
prazo para apresentação das candidaturas decorre entre 1 de Novembro e 31 de
Dezembro. Mais informação em: http://www.unl.pt/pt/investigacao/
---

COHiTEC: investigação que origine oportunidades de negócio | 8 de Jan.
Estão abertas candidaturas ao Programa COHiTEC, que disponibiliza formação,
aconselhamento e apoio a investigadores que pretendem criar oportunidades de negócio.
Ao longo de quatro meses, os investigadores criam conceitos de produto para a sua
tecnologia e desenvolvem um projecto de negócio. Para tal, contam com o apoio de
estudantes de gestão e de mentores, e têm acesso a formação em comercialização de
tecnologias, abrangendo temas como Gestão de Equipas, Geração de Ideias de Produto e
Serviço, Propriedade Intelectual, Finanças e Desenvolvimento de um Plano de Negócios. O
prazo de candidaturas termina a 8 de Janeiro, em www.cohitec.com. Estão agora a
decorrer sessões de apresentação do Programa pelo país, sendo a próxima no dia 12 de
Novembro, pelas 15h, na FCM-UNL (Sala de Aula, Piso 2, Edifício da Biblioteca).
---

Programa Pós-doutoral "Society in Science - The Branco Weiss Fellowship"
| 15 de Janeiro
Estão abertas candidaturas para o Programa Pós-doutoral “Society in Science – The
Branco Weiss Fellowship”, que atribui bolsas individuais a jovens investigadores para
desenvolverem um projecto de investigação em qualquer parte do mundo, com uma
duração máxima de cinco anos. Não podem candidatar-se investigadores que têm ou
tiverem vínculo a faculdade ou institutos similares. Data limite de candidaturas: 15 de
Janeiro de 2014. Mais informação AQUI ou através do Núcleo de Apoio à Investigação da
FCSH (research@fcsh.unl.pt).
---

Bolsas do European Research Council | Março, Maio e Outubro de 2014
O European Research Council divulgou alguns dados preliminares sobre as candidaturas a
novas bolsas em 2014, nomeadamente as datas limite de candidatura previstas:
Março 2014: Starting Grants; Maio 2014: Consolidator Grants; Outubro 2014: Advanced
Grants. É possível consultar esta informação preliminar no site do ERC, em
http://erc.europa.eu/september-update-erc-calls-proposals-2014
---

Projecto Prometeo: Oportunidades de investigação no Equador
O Governo Equatoriano pretende atrair investigadores estrangeiros para desenvolverem
trabalho em instituições do seu país através da iniciativa nacional Projeto Prometeo. Para
participar basta registar-se na plataforma online em
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do ficando assim na base de
contactos desta iniciativa nacional. Para mais informações, consultar o Regulamento em
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/Condiciones/Bases.pdf
---

Concursos Qren
Oferecem várias bolsas para as mais variadas áreas de investigação.
http://www.qren.pt/np4/avisos
---

Programa Fulbright
As bolsas de estudo do Programa Fulbright oferecem a estudantes e professores
portugueses a oportunidade de estudar, leccionar ou fazer investigação nos Estados
Unidos da América, bem como a estudantes e professores americanos a oportunidade de
desenvolver o mesmo tipo de actividades em Portugal.
http://www.fulbright.pt/articles/category/bolsas

CALL FOR PAPERS

Jornadas Internacionais de Sociologia do Trabalho: “Les Marges du Travail
et de l'emploi” | 7 de Dezembro
O Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé) convida à
apresentação de comunicações para as XIV Jornadas Internacionais de Sociologia do
Trabalho: “Les Marges du Travail et de l'emploi”, que terão lugar na Université Lille 1, de
17 a 19 de Junio de 2014. Envio de propostas (resumo) até 7 de Dezembro de 2013.
Mais informação pelo email jist2014@univ-lille1.fr ou do site http://jist2014.univ-lille1.fr/
---

Congresso XIV A.D. SAECVLVM AVGVSTVM | 31 de Dezembro
Em 2014 completam-se 2.000 anos sobre a morte do imperador Augusto, figura
determinante da História da Europa. Para assinalar a efeméride, o Centro de Estudos
Clássicos, o Centro de História e o Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, o
Centro de História da Arte e de Investigação Artística da Universidade de Évora, a
Universidade da Madeira e a Università degli Studi di Bari – Aldo Moro, com o apoio da
Associação Portuguesa de Estudos Clássicos, organizam o congresso internacional XIV
A.D. SAECVLVM AVGVSTVM. O evento decorrerá nos dias 24, 25 e 26 de Setembro de
2014, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Convidam-se investigadores das
diferentes áreas das ciências da Antiguidade a apresentar até 31 de Dezembro propostas
para comunicações sobre tópicos relacionados com «O Século de Augusto». Toda a
informação em http://www.fl.ul.pt/cec/2193-xiv-ad-saecvlvm-avgvstvm
---

Congresso: A Transformação das Relações Laborais e o Memorando de
Entendimento | 15 de Janeiro
O “Memorando de Entendimento” representou, entres outras consequências, uma
mudança nas relações e condições laborais a nível legal, salarial, social. O aumento
exponencial do desemprego, a flexibilização das relações laborais e a pobreza são temas
centrais da sociedade portuguesa actual. O congresso “A Transformação das Relações
Laborais e o Memorando de Entendimento”, que se realizará nos dias 21, 22 e 23 de Maio
de 2014, pretende analisar criticamente as relações laborais em Portugal, hoje e na sua
evolução no Portugal contemporâneo. As propostas de comunicação devem ser enviadas
para o email: conferenciarelacoeslaborais@gmail.com até ao dia 15 de Janeiro.
---

Nº 2 da E-Revista de Estudos Interculturais | 31 de Janeiro
O Centro de Estudos Interculturais do ISCAP iniciou a preparação do 2º número da E-REI
– E-Revista de Estudos Interculturais (ISSN 2182-6439), de periodicidade anual, a publicar
on-line em Maio de 2014, acessível a partir do website do CEI. O call for papers está aberto
a todos os alunos e ex-alunos das Licenciaturas e Mestrados do ISCAP; a todos os
membros e colaboradores do CEI, seus alunos e orientandos, tanto do ISCAP como de
outras instituições; e a todos os docentes do ISCAP e instituições parceiras, tanto nacionais
como estrangeiras. Os artigos e recensões deverão ser enviados até 31 de Janeiro de 2014
para cei@iscap.ipp.pt. ---

CadernosAA: dossiê "Arte, agência e efeitos de poder em Timor-Leste" | 15
de Março
Desde a restauração da independência, produções artísticas em e sobre Timor-Leste têm
adquirido grande visibilidade, dentro e fora das suas fronteiras territoriais. O presente
dossiê dos Cadernos de Arte e Antropologia, coordenado por Kelly Silva (Universidade
de Brasília) e pelo investigador do IELT Lúcio Sousa (Universidade Aberta de Lisboa),
pretende reunir artigos e outros conteúdos multimedia (vídeos, fotografias, produções
sonoras, artes plásticas) que reflictam sobre ou expressem a produção artística lestetimorense contemporânea, em suas múltiplas acepções e manifestações. Toda a informação
está disponível AQUI.
PUBLICADO

Contas x Contos x Cantos e Que + na Ethnographiques
Recensão de Elsa Pereira e do investigador do IELT Carlos Nogueira sobre o livro
coordenado por Ana Paula Guimarães Contas x Contos x Cantos e Que + Cumplicidades
entre Literatura e Matemática. Publicado no n.º 26 da revista Ethnographiques, edição que
segue os caminhos do conto. Para ler aqui.
---

Os 35 contos dos irmãos Grimm na reportagem no programa Agora da RTP2
O programa Agora, magazine cultural da RTP 2, assistiu ao lançamento do audiolivro 35
contos dos irmãos Grimm em Lisboa, entrevistou contadores e co-editores e apresentou na
emissão de ontem o mais recente título da colecção HOT – Histórias Oralmente
Transmissíveis, parceria da Boca com o IELT. Reportagem disponível aqui, entre os
minutos 5:30 e 10:40.
---

