EVENTOS

Lançamento: N. 11 da revista Nova Águia | 19 de Março, às 17h
Amanhã, dia 19 de Março, às 17h, apresenta-se o n.º 11 da revista Nova Águia, no Palácio
da Independência (n.º 11 do Largo de São Domingos, em Lisboa). Ana Paula Guimarães,
directora do IELT, assina, como habitualmente, a rubrica dedicada à Literatura Oral e
Tradicional. Lá vos esperamos.
---

Colóquio: “As Figuras do Rebelde” | 21 e 22 de Março
Dias 21 e 22 de Março, na Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, Salle des
conférences (bâtiment B), “As fguras do Rebelde” vão ser tema de colóquio, com a
participação das IELTsistas Graça dos Santos e Véronique Semik.
---

Colóquio: “O Património Industrial: dos objectos ao território” | 21 a 23 de
Março
A Universidade de Évora e o Palácio do Vimioso (sala 205), recebem, de 21 a 23 de Março,
o colóquio “O Património Industrial: dos objectos ao território”. O IELTsista José Miguel
Leal da Silva apresenta a conferência “A favor de uma Perspectiva Integrada Extração
-Transformação em Rotas Mineiras especializadas – O exemplo das Pirites Ibéricas”, no
dia 23, às 14h20.
---

Palestra: Aurélio Lopes fala de mitos de criação |Santarém, 22 de Março
"Cosmogonias e apocalipses - os mitos da criação nas sociedades humanas" é o tema da
palestra que o IELTsista Aurélio Lopes vai proferir na sexta-feira, 22 de Março, às 21h30,
no Fórum Actor Mário Viegas (Rua Dr. Joaquim Luís Martins, 16), em Santarém.
---

Conferência: Prémio CEI 2012 e Fórum Jovens Investigadores|22 de Março
O VI Ciclo de Conferências do Centro de Estudos Interculturais prossegue esta sextafeira, dia 22 de Março, às 16h, na sala de leitura informal da Biblioteca do ISCAP, com a
Conferência Prémio CEI 2012 e o Fórum Jovens Investigadores do CEI:
Conferência Prémio CEI 2012 – "Edição, Tradução e Análise do Livro In Permanet Transit:
Discourses and Maps of the Intercultural Experience", de Sara Brusaca;
Fórum Jovens Investigadores do CEI – "Mundos dentro de um Mundo. Representações
interculturais na Polónia sob a influência Nazi (1939-1942)", por Nuno Neves Andrade;
"Futebol - O Caminho de África até à Europa", por Jorge Nuno Sequeira.
A entrada é livre e serão passados certificados de presença.
---

Contatinas na Biblioteca Municipal de Oeiras | 22 de Março, às 21h30
Esta sexta-feira, dia 22, às 21h30, há contos à concertina na Biblioteca Municipal de Oeiras
com o IELTsista Luis Correia Carmelo e Nuno Morão. Contatinas é o 4.º título da colecção
HOT - Histórias Oralmente Transmissíveis, uma parceria da Boca com o IELT.
---

Mesa redonda e leituras: Luiz Francisco Rebello em Paris | 25 de Março
“Passages entre les scènes portugaise et française, Évocation d’un passeur culturel Luiz
Francisco Rebello”, é o título da homenagem organizada pela IELTsista Graça dos Santos e
por Marie-Amélie Robilliard ao dramaturgo, historiador e crítico português. A evocação
de Luiz Francisco Rebello terá lugar no dia 25 de Março, na Fundação Calouste
Gulbenkian de Paris, e consistirá na leitura de textos do autor e numa mesa-redonda na
qual Graça dos Santos também participa .
---

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.
---

Congresso: “Senhores e escravos nas Sociedades Ibero-Atlânticas” | 9 a 13
de Abril
O Centro de História da Cultura da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL) e o Núcleo de Investigação em Ciência Política
e Relações Internacionais da Universidade de Évora apresentam o congresso internacional
“Senhores e Escravos nas Sociedades Ibero-Atlânticas (séculos XV-XIX)”, a realizar na
FCSH-UNL, nos dias 9 a 13 de Abril.
---

BRASPOR: “Ambientes Costeiros e Bacias Hidrográfcas”|22 a 24 de Julho
O III Encontro da Rede BRASPOR (Base de Conhecimentos Relacionais Aplicados para o
Ordenamento do Litoral), subordinado ao tema “Ambientes Costeiros e Bacias
Hidrográfcas”, realiza-se de 22 a 24 de Julho, em Ponte de Lima, com a participação da
IELTsista Joana Freitas.
---

Agenda Cultural da Companhia de Música Teatral
Um Vulto da Cultura, é assim a Galinha Pedrês. Resmas de Raps e Rimas é uma colecção
de palavras que soam a música. A Língua Portuguesa habita a música de vários trabalhos
da Companhia de Música Teatral, coordenada pela IELTsista Helena Rodrigues. Toda a
informação aqui.
---

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.
BOLSAS E CONCURSOS

Financiamento: Fundo de Apoio à Comunidade Científca (FACC/FCT)
O Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH-UNL informa que existe um Fundo de Apoio
à Comunidade Científca (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. 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 doutorado 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

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.
---

REVISTA CERRADOS | 5 de Abril
A Revista do Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade de Brasília
convida-nos a escrever para o seu próximo número pensando na relação entre Literatura e
Performance, Literatura e Oralidade, Literatura Tradicional e Cultura popular. A revista
Cerrados atinge o mais alto nível no órgão avaliador brasileiro - Qualis/Capes A. Para
normas de publicação ver:
http://seer.bce.unb.br/index.php/cerrados/about/editorialPolicies#custom2
---

Colóquio: “O Renascimento Português – Desafos 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 – Desafos 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.
---

Congresso: "Antropologia em Contraponto" | 22 de Abril
Está a decorrer o call for papers para o V Congresso da Associação Portuguesa de
Antropologia, que se realizará de 9 a 11 Setembro, em Vila Real. As propostas de
comunicação deverão ser enviadas até 22 de Abril através do sistema informático
disponibilizado na página oficial do congresso.
---

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.
---

Revista Abril: “Memória e pós-memória” | 31 de Maio
A revista Abril, periódico eletrônico (www.uff.br/revistaabril) editado pelo Núcleo de
Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da Universidade Federal Fluminense, está a
receber até 31 de Maio colaborações para seu próximo número, a ser publicado no
segundo semestre de 2013 com o tema genérico “Memória e pós-memória”. Os originais
devem ser enviados para nepa@vm.uff.br ou revistaabril@vm.uff.br.
---

Chamada para publicações e concursos do Programa Marie Curie
Informa-se que estão abertas as chamadas para publicações e concursos do Programa
Marie Curie.
NOTÍCIAS

IELT-FCSH vence concurso para co-organizar projecto europeu "Seeing
Stories – Recovering Landscape Narrative in Urban and Rural Europe"
Através do IELT – Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, a Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa é uma das entidades
responsáveis do projecto "Seeing Stories – Recovering Landscape Narrative in Urban and
Rural Europe", um dos vencedores do concurso do Programa Cultura 2007-2013 da União
Europeia.
"Seeing Stories – Recovering Landscape Narrative in Urban and Rural Europe" é um
projecto de investigação focado nas paisagens rurais e urbanas da Europa e nas narrativas
que animam e dão significado à relação das comunidades humanas com a natureza. Ao
juntar as dimensões local e internacional, o projecto propõe-se comunicar uma vivência
partilhada de lugares, incrementando a compreensão mútua e a promoção das narrativas
das paisagens europeias nos contextos cultural e económico.
São parceiros do IELT–FCSH neste projecto a Memoria Imaterial CRL e o Scottish
Storytelling Forum.
Os resultados da pesquisa serão divulgados no site www.memoriamedia.net, plataforma
resultante de outra frutífera colaboração entre o IELT–FCSH e a Memoria Imaterial CRL.
---

Notícia sobre Atlas da Paisagens Literárias de Portugal Continental
No site Café Portugal.
---

Michel Giacometti na Blimunda
Dossiê de Sara Figueiredo Costa sobre Michel Giacometti, com depoimento da IELTsista
Amélia Muge, na Blimunda de Fevereiro.

