EVENTOS
Contos do Mundo, pelas marionetas de José Ramalho | 10 a 12 de Março
Hoje, às 16h (público geral), e 2.ª e 3.ª feira às 10h e às 14h (público escolar), as marionetas
do IELTsista José Ramalho contam Contos do Mundo no Teatro Cine do Pombal, com o
apoio do IELT.
---

Lançamento: SAAL e Autoconstrução em Coimbra – Memórias dos
moradores do Bairro da Relvinha 1954-1976, de João Baía| 14 de Março
O IELT – Instituto de Estudos de Literatura Tradicional e a Editora 100 Luz têm o prazer
de convidar para o lançamento do livro SAAL e Autoconstrução em Coimbra - Memórias
dos moradores do Bairro da Relvinha 1954-1976, do IELTsista João Baía, no dia 14 de
Março, às 18h, na livraria Pó dos Livros, com apresentação da historiadora Luísa Tiago de
Oliveira e do realizador João Dias.
---

Congresso: “História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais
em Portugal” | 13 a 15 de Março
De 13 a 15 de Março, no Edifício I&D da FCSH-UNL, realiza-se o I Congresso de História
do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal. Os temas das
comunicações são tão vastos quanto seria de esperar: da organização política da classe
operária no século XIX aos trabalhadores precários do século XXI, passando pelos
protestos estudantis da década de 1960, pelo trotskismo, pelo teatro e a literatura como
lugares de resistência, pelo trabalho infantil, feminino e imigrante, pelos trabalhadores do
sexo, pelo trabalho doméstico, pelo mercado capitalista ou pelo Estado Social.
A iniciativa é do Grupo de Estudos do Trabalho e dos Conflitos Sociais do IHC (Instituto
de História Contemporânea), do IELT (Instituto de Estudos e Literatura Tradicional) e do
Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tendo entre os
seus coordenadores a IELTsista Paula Godinho, entre os organizadores os IELTsistas Joana
Alcântara e João Baía e entre os participantes os IELTsistas Ana Isabel Queiroz, Fernanda
Cunha, Isabel Vasconcelos Ferreira, João Baía, João Edral, Paula Godinho e Vanessa de
Almeida.
O Congresso será acompanhado de uma mostra documental na Torre do Tombo - “Da
Fraternidade Operária à Intersindical: alguns documentos de arquivo” - e de uma visita
ao Museu do Trabalho em Setúbal, no dia 16 de Março. Podem inscrever-se enviando
email para: mov.operario.sociais2013@gmail.com. O programa completo do congresso
pode ser descarregado aqui.
---

Tertúlia: “A História como memória colectiva” | 15 de Março, à 21h30
No dia 15 de Março, pelas 21h30, na Biblioteca Municipal de Cascais, em São Domingos
de Rana, terá lugar a habitual tertúlia "Noites com Poemas", organizada pelo IELTsista
Jorge Castro. Esta, que será a 84.ª, tem como convidado o professor e escritor João Paulo

Oliveira e Costa e como mote "A História como memória colectiva". ---

Seminários de Primavera de Textos Científicos Antigos | 15 de Março
Os Seminários de Primavera de Textos Científicos Antigos do Centro de Estudos
Clássicos, parceiro do IELT, regressam no dia 15 de Março, às 14h, com a comunicação de
Armando Martins sobre o texto “Speculum naturale, de Vincent de Beauvais (1190 –
1264)”.
As sessões realizam-se às sextas-feiras, pelas 14h, na sala 8.2.02 do Edifício C8 da FCUL, ao
Campo Grande, Lisboa. Entrada livre.
---

Eça de Queirós na Comunidade de Leitores das Paisagens Literárias de
Lisboa | 16 de Março
A Relíquia, de Eça de Queirós, é a obra em discussão na próxima sessão da Comunidade
de Leitores das Paisagens Literárias de Lisboa, com comentário da IELTsista Irene Fialho,
da Fundação Eça de Queirós. Sábado, 16 de Março, às 18h, na livraria Fabula Urbis. Lá vos
esperamos.
---

Seminário: "Recursos e Paisagens – História do Ambiente" | 18 de Março
Organizado pelo e-GEO Centro de Estudos de Geografia e Planeamento Regional e pelo
Instituto de História Contemporânea, o seminário internacional "Recursos e Paisagens –
História do Ambiente" reunirá na FCSH, no dia 18 de Março, na sala 3 (4.º andar) do
Edifício I.D. da FCSH, um número recorde de historiadores do ambiente, representando
um número igualmente vasto de instituições académicas. Trata-se de um evento a não
perder para quem se interessa pela temática.
Da organização faz parte a IELTsista Ana Isabel Queiroz. Apresentam comunicações as
IELTsistas Filipa Soares, Joana Freitas e Ana Isabel Queiroz.
---

Festival Literário da Madeira |1 a 7 de Abril
O IELTsista Rui Zink está entre os participantes da 3.ª edição do Festival Literário da
Madeira, no Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal.
---

Projecto: “A Matemática dos nossos avós”, IELT–Museu da Ciência da UC
A celebração do Ano Internacional da Matemática foi o pretexto para o IELT e o Museu da
Ciência da Universidade de Coimbra se juntarem no projecto “A Matemática dos nossos
avós”, dedicado à 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 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. ---

Mostra: Literatura de cordel brasileira. Folhetos de Arnaldo Saraiva | até 22
de Junho
Inaugurou no dia 8 de Março, na sala de referência da Biblioteca Nacional, uma mostra de
literatura de cordel brasileira e folhetos de Arnaldo Saraiva. Entrada livre, até 22 Junho.

BOLSAS E CONCURSOS
Financiamento: Fundo de Apoio à Comunidade Científica (FACC/FCT)
O Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH-UNL informa que existe um Fundo de Apoio
à Comunidade Científica (FACC) promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
destinado a apoiar iniciativas de índole geral da comunidade científica portuguesa que
contemplem a promoção de actividades de I&D ou de transmissão de conhecimentos em
qualquer área científica, nomeadamente:
· Organização de reuniões científicas em Portugal;
· Edição de publicações periódicas de natureza científica;
· Financiamento de sociedades científicas ou de outras instituições científicas da mesma
natureza;
· Edição de publicações não periódicas de natureza científica;
· Participação de doutorados ou estudantes de pós-graduação em reuniões científicas no
estrangeiro;
· Estadia de curta duração em Portugal de cientistas residentes no estrangeiro.
O concurso para apresentação de candidaturas ao Programa FACC/FCT encontra-se
aberto em permanência, devendo ser respeitados os prazos estipulados no Regulamento
para cada tipo de acção:
Regulamento
Formulários
Mais informamos que todas as candidaturas devem ser validadas e enviadas pelo núcleo.
---

Investigador/a doutorado/a em Ciências Sociais e Humanas | até 31 de
Março
O Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra abre concurso para um
lugar de investigador/a doutorado/a em em Ciências Sociais e Humanas em regime de
dedicação exclusiva. Candidaturas até 31 de março de 2013. Saiba mais em
http://www.ces.uc.pt/
---

Bolsas de Investigação para Estrangeiros | FCG, até 5 de Abril
Estão abertas as candidaturas a Bolsas de Investigação para Estrangeiros da Fundação
Calouste Gulbenkian. Estas bolsas visam apoiar a investigação realizada em Portugal por

indivíduos estrangeiros, no âmbito de um doutoramento ou para a publicação de um livro,
sobre temas da Cultura Portuguesa. Mais informações na página da Fundação. ---

NORFACE: “Welfare State Futures” |16 de Abril

A FCT é parceira da ERA-NET NORFACE (http://www.norface.net/pagina.asp?id=819),
uma rede nas ciências sociais que tem como principal objetivo apoiar e financiar
actividades de investigação nesta área. Neste contexto, vimos informar que a NORFACE
abriu um concurso transnacional para financiamento de projectos de investigação,
subordinado ao tema “Welfare State Futures”. Toda a informação sobre o concurso está
disponível no sítio: http://www.norface.net/pagina.asp?id=955
O prazo limite para apresentação de candidaturas é 16 de Abril de 2013.
Em caso de dúvida, contactar Anabela Isidro (anabela.isidro@fct.pt) ou Carlos Almeida
Pereira (carlos.pereira@fct.pt).
---

Copernicus Graduate School procura investigadores séniores
A Cátedra de História das Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Políticas e
Estudos Internacionais Nicolaus Copernicus de Torun (Polónia) realiza desde 2009 a
Copernicus Graduate School, uma rede móvel internacional de jovens cientistas que
realizam pesquisa de doutoramento. A Copernicus Graduate School procura
investigadores séniores que desenvolvam o projecto, tutoriando os membros da CGS e
concorrendo a formas de financiamento. Representantes de todas as áreas das
humanidades são bem-vindos, sendo essencial o domínio do inglês. Chamada para
concurso aqui. Toda a informação em: www.cgs.umk.pl Contacto: cgs@umk.pl

CALL FOR PAPERS
Seminário: “Trabalho e trabalhadores – realidades, identidades e
processos” | até 15 de Março, org. IELT
Olhar o trabalho e os trabalhadores no mundo de hoje a partir de várias disciplinas é o
objectivo do seminário “Trabalho e trabalhadores – realidades, identidades e processos”
que o IELT está a organizar para os dias 2 e 3 de Maio de 2013.
Os interessados deverão enviar as propostas de comunicação (contendo a indicação do
título, o resumo com cerca de 300 palavras e uma breve nota biográfica dos autores) até 15
de Março de 2013, para trabalhoetrabalhadores2013@gmail.com .
A decisão relativa às comunicações aceites será transmitida até 5 de abril de 2013.
O seminário terá lugar no Auditório 1, Torre B, da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, nos dias 2 e 3 de Maio de 2013.
Toda a informação aqui: http://www.ielt.org/congressos-coloquios-jornadas/1089
---

Congresso: “Resiliência e vulnerabilidade rural – o rural como locus de
solidariedade e conflito em tempos de crise”| 15 de Março
Realiza-se em Florença, de 29 de Julho a 1 de Agosto, o congresso “Rural resilience and
vulnerability: the rural as locus of solidarity and conflict in times of crisis” da Sociedade

Europeia de Sociologia Rural. Aceitam-se resumos de comunicações até 15 de Março. Mais
informação em www.florenceesrs2013.com/papers/ ---

Colóquio: Lusofonia Pós-colonial: Línguas, Literaturas e Identidades | 24
de Março

Falar hoje de Lusofonia significa entrar numa dimensão multidisciplinar de grande
complexidade. Em primeiro lugar, significa situar-se na perspectiva do Pós-colonial,
articulando as numerosas ramificações teóricas e temáticas que o constituem. E a mesma
complexidade continua presente nas diversas problemáticas linguísticas, literárias,
estéticas, filosóficas ou políticas expressas nos tópicos do congressso internacional
“Lusofonia Pós-colonial: Línguas, Literaturas e Identidades”, que se realizará a 23 e 24
de Setembro no Instituto de Línguas da Universidade Lusófona.
O encontro pretende abrir uma reflexão sobre a Lusofonia na sua relação com o
contemporâneo, envolvendo académicos, estudiosos, escritores, tradutores e artistas.
Convidam-se assim os interessados a submeter propostas de comunicações individuais ou
de painéis. Enviar resumos (cerca de 300 palavras) para ilinguas@ulusofona.pt
Prazo limite para a submissão de resumos: 24 de março de 2013
Notificação de aceitação: 28 de abril de 2013
Inscrições até 31 de maio de 2013
Prevê-se que algumas propostas sejam selecionadas para publicação na Babilónia: Revista
Lusófona de Línguas, Cultura e Tradução (em linha)
---

Revista Máthesis, n. 22 | até 31 de Março
A revista Máthesis, publicada pelo Departamento de Letras da Universidade Católica
Portuguesa (Viseu), convida professores e investigadores portugueses e estrangeiros a
participar com artigos e recensões no próximo número. O tema é livre, mas deve focar um
aspeto da Literatura, Linguística, Tradução, História ou Didática.
Os contributos deverão ser enviados até 31 de Março de 2013, por correio eletrónico, para
Aires do Couto (Diretor): aires.couto@crb.ucp.pt; João de Mancelos (Secretário):
mancelos@outlook.com; e Cristina Chaves: cristina@crb.ucp.pt. Os artigos e recensões
submetidos devem obedecer rigorosamente às normas de formatação. Os contributos são
analisados em peer review por membros do Conselho Editorial da Máthesis.
---

Colóquio: “O Renascimento Português – Desafios e Novas Linhas de
Investigação” | 5 de Abril
A Associação Internacional de Lusitanistas, o King's College e o St. Peter's College da
Universidade de Oxford, organizam o Colóquio Internacional “O Renascimento
Português – Desafios e Novas Linhas de Investigação”, que terá lugar no St Peter’s
College, entre 27 e 29 de Junho de 2013. O encontro decorrerá em formato de workshop e o
número de participantes será limitado, de modo a encorajar o debate.
Aceitam-se propostas para comunicações de cerca de 20 minutos, sujeitas a um rigoroso
processo de selecção. Com a sua proposta, deverá enviar a seguinte informação: a) título;
b) o painel em que se enquadrará a sua comunicação; c) um abstract ( 750 – 1000 palavras);
d) o seu nome e instituição; e)endereço de correio electrónico;
f) breve nota biográfica (100 palavras máximo). Envie a sua proposta por email para
portugueserenaissance@gmail.com com o Assunto: Abstract. A data limite para a
submissão de propostas é 5 de Abril 2013. Sócios da AIL: 30 euros | Não-Sócios: 150€ (ao

participar na conferência torna-se sócio da AIL até 2014). Call for papers aqui.
---

Seminário: “História das Disciplinas Escolares” | até 10 Abril

O Grupo de Investigação Memória das Instituições Educativas e do Pensamento
Pedagógico da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias está a organizar
um Seminário subordinado ao tema “História das Disciplinas Escolares” - a realizar no
dia 11 de Maio de 2013 na Universidade Lusófona com o IELTsista Carlos Nogueira no
comité científico. Aqui encontrarão o call for papers. Recepção de propostas até 10 de Abril.
---

Colóquio: “Le rire du pauvre” | 30 de Abril
O X Colóquio Internacional do CORHUM – investigações sobre o humor, o cómico e o riso
–, Le Rire du pauvre, que se realiza de 21 a 23 de Novembro em Paris, propõe uma
abordagem pluridisciplinar do cómico popular nas culturas de línguas romanas, dos
modelos antigos às representações contemporâneas. A IELTsista Graça Dos Santos faz
parte da organização e convida ao envio de propostas de comunicações até 30 de Abril.
Toda a informação aqui: http://www.humoresques.fr/
---

InterDISCIPLINARY Journal of Portuguese Diaspora Studies | 30 de Abril
Está aberto o call for papers do n.º 2 da revista InterDISCIPLINARY Journal of Portuguese
Diaspora Studies.

PUBLICADO
Está em linha a revista Convergência Lusíada, do Real Gabinete Português de Leitura (Rio
de Janeiro). No n.º 28, o mais recente, encontrarão um artigo da IELTsista Irene Fialho
sobre a Geração de 70 e a República.
--Aqui poderão descarregar a recensão da revista Ler sobre O Grande Chefe, do IELTsista
Carlos Nogueira (texto) e de David Pintor (ilustrações). Uma edição que teve o apoio do
IELT.

