EVENTOS

Documentário: "O que nos faz rir", com Rui Zink | 1 de Abril
O que nos faz rir — O Humor no País do Fado (2013) é uma digressão conversada sobre o
riso e aquilo que o provoca. Nuno Artur Silva faz a ligação entre os convidados, da
Psicologia à indústria da comédia, da religião à terapia do riso, da Literatura à Gestão, da
História à Filosofia, da Grécia Antiga ao Teatro, ao Cinema e à Televisão dos nossos dias.
A emissão do 1º episódio do documentário das Produções Fictícias na RTP1 foi no dia 27
de Março, e o 2º episódio será emitido hoje, dia 1 de Abril, no mesmo canal, pelas 22h45,
com o depoimento do IELTsista Rui Zink.
---

Festival Literário da Madeira |1 a 7 de Abril
O IELTsista Rui Zink participa também por estes dias na 3.ª edição do Festival Literário
da Madeira, no Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal.
---

A Dança no ciclo “Outros Cinemas” de Abril | 2, 9, 16 e 23 de Abril
No mês em que se celebra o Dia Mundial da Dança, o ciclo “Outros Cinemas” coloca a
Dança no lugar central. Há filmes-ensaio, com Pina Bausch filmada por Fernando Lopes
[Pina Bausch Lissabon Wuppertal Lisboa (1998), amanhã, dia 2 de Abril]. Há filmes
mudos, com uma compilação de curtas-metragens sobre danças transgressoras, com o
charleston à cabeça [no dia 16 de Abril]. Há o documentário One flat thing, reproduced, de
Thierry de Mei sobre William Forsythe [no dia 23 de Abril]. E há festa com The cost of
living, dos britânicos DV8 [no dia 9 de Abril]. As sessões realizam-se todas as terçasfeiras, às 21h30, na Igreja de São Vicente, em Évora. Preço único de 2€.

--“Contos Daki e Dali”: com Joaninha Duarte e convidados | 5 de Abril
Tal como vem acontecendo desde Dezembro, em Abril a tertúlia “Contos Daki e Dali”
realiza-se na 1.ª sexta-feira do mês, dia 5 de Abril, às 21h30. À IELTsista Joaninha Duarte,
que com Fernanda Dias coordena o evento, juntam-se em cada sessão contadores
convidados. A entrada é livre, e lá vos esperamos, na Piscina Oceânica de Oeiras ( Rua Dr.
Neves Elyseu).
---

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. ---

Colóquio: “Abordagens Interdisciplinares aos Colóquios dos simples e
drogas da Índia de Garcia de Orta” | 10 e 11 de Abril, Gulbenkian
O colóquio internacional “O mundo num livro: Colóquios dos Simples e Drogas da Índia
de Garcia de Orta", conta com a participação da IELTsista Inês de Ornellas e Castro, que
ali apresentará a conferência "Propriedades terapêuticas e consumo alimentar nos
Colóquios de Garcia de Orta", no dia 11 de Abril, a partir das 14h. O evento realiza-se na
Fundação Calouste Gulbenkian e tem entrada livre. Programa completo aqui.
---

Contos: Ana Sofia Paiva na Biblioteca Municipal de Oeiras| 19 de Abril
Dia 19 de Abril, às 21h30, a IELTsista Ana Sofia Paiva será a contadora convidada da
Biblioteca Municipal de Oeiras. Fica o encontro marcado para celebrarmos “a Primavera
de Abril, suas águas, suas paixões”, com contos e cantos da tradição oral portuguesa.
---

As Naus na Comunidade de Leitores das Paisagens Literárias de Lisboa |
20 de Abril
As Naus (1988), de António Lobo Antunes, é o romance em foco no próximo encontro da
Comunidade de Leitores sobre Paisagens Literárias de Lisboa, no dia 20 de Abril, às 18h,
na livraria Fabula Urbis.
---

Ciclo leiteano, com Ana Paula Guimarães | 22 de Abril a 27 de Maio
O Museu Nacional de Arqueologia comemora 120 anos com um ciclo dedicado a José
Leite de Vasconcelos, linguista, filólogo, arqueólogo e etnógrafo português que doou ao
Museu parte do seu espólio científico e literário, incluindo uma biblioteca com cerca de
oito mil títulos, além de manuscritos, correspondência, gravuras e fotografias. Figura
maior da Cultura e das Ciências Sociais e Humanas em Portugal, José Leite de
Vasconcelos será assim evocado no ciclo “Obras Escolhidas, Conversas Interpelantes”
por um painel de especialistas no qual se inclui a directora do IELT. Ana Paula Guimarães
falará sobre as obras Cancioneiro Popular Português e Contos Populares e Lendas no dia
29 de Abril, às 17h.
---

BRASPOR: “Ambientes Costeiros e Bacias Hidrográficas”|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
Hidrográficas”, realiza-se de 22 a 24 de Julho, em Ponte de Lima, com a participação da
IELTsista Joana Freitas.
---

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.
CURSOS E CONCURSOS

Curso: "Timor-Leste: questões de sociedade, história e cultura"|
candidaturas até 2 de Abril
Está de novo em oferta o curso "Timor-Leste: questões de sociedade, história e cultura",
que tem entre os seus formadores o IELTsista Lúcio Sousa.
---

Curso: Legitimar memórias locais: Cartografias urb(hum)anas na Madragoa
Estão abertas inscrições para o curso de formação “Legitimar memórias locais:
Cartografias urb(hum)anas na Madragoa”, que se realiza nos dias 12, 13, 19 e 20 de Abril
no Museu das Comunicações, em Lisboa.
---

Participação em conferência sobre carreira científica e mobilidade | 5 de Abril
Está aberto concurso para financiamento de deslocação de investigadores à conferência da
Presidência Irlandesa "Researcher Careers and Mobility”, que terá lugar nos dias 14 e 15 de
Maio de 2013 em Dublin. Toda a informação disponível aqui.
---

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. 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.
---

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.
---

Prémio CES: Jovens Cientistas Sociais de Língua Portuguesa | 17 de Maio
Decorrem até dia 17 de Maio de 2013 as candidaturas para a 8ª edição do Prémio CES
para Jovens Cientistas Sociais de Língua Portuguesa.
O Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra criou, em 1999, um prémio de
atribuição bienal destinado a jovens investigadores/as (até 35 anos) de Países de Língua
Portuguesa. O Prémio CES visa galardoar trabalhos de elevada qualidade no domínio das
ciências sociais e das humanidades. Um dos objetivos principais é o de promover o
reconhecimento de estudos que contribuam, pelo seu excecional mérito, para o
desenvolvimento das comunidades científicas de língua portuguesa. O domínio das
ciências sociais é entendido em sentido amplo. Toda a informação disponível aqui.
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 – 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.
---

E-cadernos CES: "Desigualdades ambientais" | 7 de Abril
Organizadoras: Lúcia de Oliveira Fernandes e Stefania Barca. Saber mais.
---

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.
---

Conferência: Estudos dos Idosos | 21 de Abril
A comissão organizadora da “Conferência Internacional Estudos dos Idosos:
Envelhecimento Ativo e Educação” convida-no a enviar propostas de comunicação oral
ou poster ou fotografia até ao dia 21 de Abril. O evento terá lugar na Escola Superior de
Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, Campus da Penha, em Faro, no dia
24 de Maio.
---

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/
---

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

UNESCO aceita candidatura do cante alentejano
Parabéns ao IELTsista Paulo Lima, responsável pela candidatura do cante alentejano a Património
da Humanidade, que acaba de ser aceitada pela UNESCO. Paulo Lima, por sua vez, dedica o
sucesso desta primeira etapa da candidatura “a Minuto da Amareleja, a Edviges de Baleizão, a
Castro no Barreiro, a Balbina da Aldeia da Venda, a Mariana da Trindade... e a todos aqueles a
quem o Cante importa como o Viver!”
---

Histórias de água, com Ana Sofia Paiva
O Dia Mundial da Água teve histórias contadas pela IELTsista Ana Sofia Paiva e Leonardo Bruno, em
Minas Gerais, no Brasil, momento registado aqui.

---

Matilde, o vídeo de uma contatina ao vivo, por Luís Correia Carmelo
Com um agradecimento especial à Selma Tomásia Fernandes, que cedeu gentilmente o vídeo, aqui
fica um conto à concertina do IELTsista Luís Correia Carmelo na Biblioteca Municipal de Oeiras,
acompanhado por Nuno Morão.

