EVENTOS

Conferência: “Espaços e redes de resistência na grande Lisboa” | 9 de Abril
O Seminário de Doutoramento “Usos da Memória e Práticas do Património”, coordenado
pela IELTsista Paula Godinho, recebe amanhã, em aula aberta, a conferência “Espaços e
redes de resistência na grande Lisboa” da historiadora Alice Samara. A sessão realiza-se
na sala 0.6 do ID (no r/c . do n.º 26 da Av. de Berna), das 18h às 20h e estão todos
convidados.
---

Dia aberto na FCSH | 10 de Abril
Tal como em anos anteriores, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa organiza, no dia 10 de abril, o seu Dia Aberto para alunos do secundário,
que inclui visitas à faculdade e aos centros de investigação. O IELT estará, como
habitualmente, de portas e braços abertos.
---

Oppus Tutti nos Encontros Internacionais Inclusão pela Arte |10 de Abril
No dia 10 de Abril, às 21h, o realizador Pedro Sena Nunes estreia o documentário Oppus
Tutti - Enraízar, no Jardim de Inverno do São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa. A
projecção, com entrada livre, realiza-se no âmbito do InArte - Encontros Internacionais
Inclusão pela Arte, que decorre naquele teatro de 8 a 13 de Abril.
Opus Tutti – Enraizar documenta trabalhos realizados no segundo ano do Projecto Opus
Tutti, um projecto artístico e educativo que visa a concepção de boas práticas de
intervenção na comunidade dirigidas à infância e primeira infância. O Projecto Opus Tutti
é apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian sendo uma parceria do Laboratório de
Música e Comunicação na Infância do CESEM e da Companhia de Música Teatral,
projectos coordenados pela IELTsista Helena Rodrigues.
---

Manhã, novo espectáculo do GEFAC | 11 a 13 de Abril
O Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra (GEFAC) apresenta o
espectáculo Manhã, criação colectiva em torno da mulher. De 11 a 13 de Abril, no Teatro da
Cerca de S. Bernardo, às 21h30. 55' > 4 a 6 € |Reservas: (239 718 238 / 966 302 488 /
geral@aescoladanoite.pt).
---

Conferências CEI: a Web 2.0 na investigação intercultural | 12 de Abril
O VI Ciclo de Conferências do Centro de Estudos Interculturais (CEI) do ISCAP
prossegue esta sexta-feira, dia 12 de Abril, às 16h, na sala de leitura informal da Biblioteca
do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), com a
conferência de Anabela Sarmento (ISCAP-CEI e Centro Algoritmi, Univ. Minho),
"Research 2.0 - A integração da web 2.0 na investigação intercultural". A entrada é livre e
serão passados certificados de presença.

“Cantadas” de Cláudia Fonseca na Gatafunho | 12 de Abril
As “Cantadas” da IELTsista Cláudia Fonseca e de Miguel Marques, que a acompanha na
viola, são contos de amor e desejo, histórias de homens, mulheres e outros bichos, histórias
de encontros e desencontros, de chegadas e partidas, do que nos une e separa, do que dá
cor à vida, com humor e sensualidade. Para conhecer esta sexta-feira, dia 12, na livraria
Gatafunho (1D da Rua da Trombeta, ao Bairro Alto).
---

“Contos Daki e Dali”: com Joaninha Duarte e convidados | 12 de Abril
Excepcionalmente a tertúlia “Contos Daki e Dali” realiza-se este mês na 2.ª sexta-feira do
mês, dia 12 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. Participam os IELTsistas Ana Maria Ramalhete, com
a comunicação “Do exilado político e do escravo: confluências em Mário de Silva Gaio”,
Clara Sarmento, com a comunicação “Maria Bárbara, Senhora de Escravos e de Engenhos:
Uma Narrativa Intercultural na Bahia do Século XIX”, e Rui Zink, com a comunicação
“Em busca do tempo perdido: uma leitura de Último Negreiro, de Miguel Real”.
---

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.
---

Encuentro Internacional de Narración Oral | Buenos Aires, 2 a 4 de Maio
A IELTsista Ana Sofia Paiva está entre os contadores convidados da 18.º edição do
Encontro Internacional de Narração Oral, que se realiza em Buenos Aires, entre 2 e 4 de
Maio.
---

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

Chamada para publicações e concursos do Programa Marie Curie
Informa-se que estão abertas as chamadas para publicações e concursos do Programa
Marie Curie, incluindo bolsas para investigadores jovens (menos de 4 anos) e experientes
(mais de 4 anos), cujo prazo de candidatura termina a 14 de Agosto.
---

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.
---

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.
---

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.
---

FLAD lança bolsas para fomentar língua e cultura portuguesas nos EUA
A Fundação Luso-Americana (FLAD) promove bolsas para fomentar língua e cultura
portuguesas nos Estados Unidos e incrementar parcerias entre universidades portuguesas
e as suas congéneres nos EUA. Cada bolseiro beneficiará de um financiamento de 4 mil
euros mês, além do pagamento das viagens.

CALL FOR PAPERS

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-nos a enviar propostas de comunicação,
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/
---

Polissema - Revista de Letras do ISCAP | 15 de Maio
Está a decorrer até 15 de Maio o call for papers do 13.º volume da Polissema - Revista de
Letras do ISCAP, uma revista anual que visa promover o intercâmbio da actividade
pedagógica e científica em Portugal na área de Letras, nomeadamente nos âmbitos da
tradução, da interpretação e das línguas para fins específicos. Os artigos inéditos de cerca
de 15 páginas A4, serão sujeitos a refereeing, interno e externo, de especialistas na respetiva
área científica, e devem seguir as normas editoriais da revista. Aceitam-se também
recensões críticas de traduções, dicionários, websites e livros sobre tradução publicados em
2012/2013. Os artigos e as recensões deverão ser enviados para polissema@iscap.ipp.pt.---

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.
--NOTÍCIAS

Melhores alunas de Antropologia da FCSH dos últimos anos são do IELT
O que têm em comum Joana Alcântara e Filipa Soares? São, respectivamente, a melhor
aluna do Departamento de Antropologia da FCSH-UNL deste ano e do ano anterior, e são
ambas membros do IELT. A ambas reiteramos os nossos parabéns orgulhosos!
---

Adivinhário da Tradição Oral
O projecto MEMORIAMEDIA tem o prazer de apresentar o arquivo digital do
“Adivinhário da tradição oral”, do Fundo Michel Giacometti – Museu da Música
Portuguesa. São 233 adivinhas registadas em 1975 no âmbito do Plano “Trabalho e
Cultura” e agora publicadas aqui.
---

Nuno Júdice na Ler
O IELTsista Nuno Júdice é capa e entrevistado da revista LER de Abril.

