EVENTOS

Apresentação: SAAL e Autoconstrução em Coimbra - Memórias dos
moradores do Bairro da Relvinha 1954-1976, de João Baía | 1 de Julho
Depois das apresentações em Lisboa, o livro SAAL e Autoconstrução em Coimbra Memórias dos moradores do Bairro da Relvinha 1954-1976 (100 Luz), do investigador do
IELT João Baía, apresenta-se em Coimbra, na livraria Almedina Estádio, no dia 1 de Julho,
segunda-feira, às 18h. São convidados a apresentar a obra José António Bandeirinha,
arquitecto com obra reconhecida sobre o SAAL, e Miguel Cardina, historiador.
---

Conferência: “Antropologia e arquivo colonial em Timor Leste” | 1 e 2 de
Julho
Realiza-se no Instituto de Ciências Sociais (Auditório Sedas Nunes), nos dias 1 e 2 de Julho
a conferência internacional “Crossing histories and ethnographies: Anthropology and
the colonial archive in East Timor”. Lúcio Sousa (Universidade Aberta e IELT),
apresentará no painel II do dia 1 de Julho, às 14h30-14h50, a comunicação Crossing
written and oral memories: Neolithic stones and ethnography in “Portuguese Timor”.
Sinopses das comunicações disponíveis aqui.
---

7.º Congresso do EuroSeas | 2 a 5 de Julho
Apresentado como o maior encontro sobre estudos do Sudeste Asiático fora dos EUA, o
7.º Congresso do EuroSeas (European Association for South East Asian Studies) reúne 500
participantes em 77 painéis. Decorrerá no ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas da Universidade de Lisboa, de 2 a 5 de Julho, com a participação de Ramos
Horta e Jorge Sampaio na sessão de abertura. Da organização do evento, que tem o apoio
do IELT, faz parte o IELTsista Lúcio Sousa.
O programa inclui a exibição do documentário Quem matou Chea Vichea, no dia 3 de
Julho, no Cinema Nimas (sala 1), às 21h30, com entrada livre. A sessão, com legendas em
inglês, é seguida de um debate com o produtor Rich Garella sobre a produção do filme e a
sua proibição no Camboja.
---

Lançamento: O Suplente, de Rui Zink| 3 de Julho
No dia 3 de Julho, às 18h30, na FNAC do Chiado, será apresentado O suplente
(Publicações Europa-América), novo livro do IELTsista Rui Zink, com ilustrações de
António Jorge Gonçalves.
---

Formação: “Do texto à oralidade – Coro de leitores” |6 de Julho
O IELTsista Rodolfo Castro orienta no dia 6 de Julho mais uma formação de “Coro de
Leitores” na Biblioteca Municipal de Oeiras. Com uma componente essencialmente
prática de leitura em voz alta, o curso foca-se na compreensão leitora, na criatividade vocal
e na expressão gestual, assim como na manipulação do livro como objecto que é em si
próprio um ente narrativo. Esta proposta aponta a uma leitura em voz alta, com
características de performance.
Esta formação terá continuidade no dia 20 de Julho, numa oficina intitulada “O corpo da
palavra”, na qual se pretende desenvolver: trabalho corporal do contador de histórias;
exercícios de consciência corporal; ruptura e desconstrução do esquema corporal; teoria e
prática do trabalho cénico do narrador; o corpo do contador de histórias como linguagem;
exercícios para contar com o corpo em complementaridade com a voz.
Informações e inscrições a partir do email da BMO: infantil.bmo@cm-oeiras.pt
---

Apresentação: Ler contra o tempo | 11 de Julho
A Academia das Ciências e o Centro de Estudos Clássicos convidam para a apresentação
do livro Ler contra o tempo: condições dos textos na cultura portuguesa medieval (em
hora de Vésperas) de Aires A. Nascimento. O encontro está marcado para o dia 11 de
Julho, às 17h30, na Sala das Sessões da Academia das Ciências. Usará da palavra Artur
Anselmo, presidente da Classe de Letras.
---

Stand up: “Uma modesta proposta para tirar o país da crise” |20 de Julho
O escritor, professor e IELTsista Rui Zink e a historiadora e investigadora Raquel Varela
fizeram contas e, ao contrário de Isabel Jonet e Fernando Ulrich, estão certos de que o valor
do PIB permite aos portugueses comer bifes todos os dias. Zink e Varela decidiram
contribuir para convencer deste facto “os 8,5 milhões de portugueses que ainda não foram
a nenhuma manifestação” recorrendo à comédia, misturada com verdade sobre as contas
públicas.
O espectáculo “Uma modesta proposta para tirar o país da crise” apresenta-se no dia 20
de Julho, às 21h30, na livraria Ler Devagar (LX Factory, em Lisboa), podendo ser
apresentado em qualquer canto de Portugal, dependendo da disponibilidade dos autores e
do vinho que lhes oferecerem ao jantar.
---

BRASPOR: “Ambientes Costeiros e Bacias Hidrográficas”|22 a 24 de Julho
O III Encontro da Rede BRASPOR, subordinado ao tema “Ambientes Costeiros e Bacias
Hidrográficas”, realiza-se de 22 a 24 de Julho, em Ponte de Lima, com a participação da
investigadora do IELT Joana Freitas.

CURSOS E CONCURSOS
Doutoramento: Antropologia - Políticas e Imagens da Cultura e Museologia
| 5 de Julho
Estão abertas até 5 de Julho inscrições para o doutoramento Antropologia | Políticas e
Imagens da Cultura e Museologia no qual o IELT participa.
O Programa de Doutoramento FCT Antropologia: Políticas e Imagens da Cultura e
Museologia visa fornecer uma aproximação simultaneamente diversificada e crítica aos
processos contemporâneos de produção e reprodução de formas culturais e formar
investigadores e profissionais altamente qualificados, com particular foco no Património
Cultural Imaterial.
O programa é promovido pela FCSH/NOVA e pelo ISCTE-IUL, em articulação com três
centros de investigação – CRIA, INET/FCSH-NOVA e IELT/FCSH-NOVA – com pesquisa
consolidada nas áreas da antropologia, etnomusicologia e literaturas tradicionais.
Centrado na pesquisa interdisciplinar sobre culturas expressivas, o programa abordará
temas como o estudo do ritual e outras performances culturais, a articulação entre
património natural e cultural, o papel dos museus e do turismo na objetificação da cultura,
a circulação e reescalonamento de expressões culturais e a relação entre formas materiais e
imateriais de expressão cultural.
A par da incidência nas práticas culturais e no Património Cultural Imaterial em Portugal,
o programa visa também outros contextos de pesquisa em três eixos geográficos: países do
Mediterrâneo, Brasil e países africanos de língua oficial portuguesa. Mais informação aqui.
---

Escola de Verão | Inscrições abertas até 12-Julho / 16-Agosto
Estão abertas inscrições para mais uma edição da Escola de Verão da FCSH-UNL. São 130
cursos a decorrer entre 1 de Julho e 7 de Setembro, entre os quais 10 ministrados por
membros e investigadores do IELT:
- A magia do «Era uma vez»: representações femininas nas literaturas tradicional e
infanto-juvenil por Carlos Nogueira e Catarina Inverno;
- A Poesia no Gharb Al-Andalus, por Natália Lopes Nunes;
- As Revoluções Contemporâneas: o longo século XIX, por Daniel Ribeiro Alves;
- Bibliografias e investigação simplificadas com o Zotero, por Daniel Ribeiro Alves;
- Introdução à História do Ambiente, por Ana Isabel Queiroz e Cristina Joanaz de Melo;
- O Modernismo português no contexto europeu, por Nuno Júdice;
- Paisagem e literatura, por Ana Isabel Queiroz
- Perceção e representação do real na literatura, por Maria Paula Morgado Sande;
- Teoria de Aprendizagem Musical de Edwin Gordon aplicada ao ensino instrumental,
por Helena Rodrigues, Madalena Cabral, Mafalda Nascimento.
---

Projectos Exploratórios de IC&DT 2013 | 2 de Julho
Está aberto o concurso para Projetos Exploratórios de Investigação Científica e
Desenvolvimento Tecnológico de 2013 – entre os dias 30 de maio e as 17 horas (hora de
Lisboa) de 2 de julho de 2013. Este concurso destina-se a investigadores que tenham obtido
o grau de doutor entre 2003 e 2009 (sem exceções), não podendo ser Investigadores
Responsáveis em nenhum projeto ativo (financiado pela FCT) a partir de 1 de janeiro de
2014. O limite máximo de financiamento por projeto é de 50.000 € por um ano.
Toda a informação está disponível em:
www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/2013/editais/exploratorios/index.phtml.pt
---

Ações Integradas Luso-Francesas 2014 | 17 de Julho
O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas procedeu à abertura das
candidaturas às Ações Integradas Luso-Francesas 2014. Toda a documentação de
candidatura está disponível no site da NOVA, aqui, e no site do CRUP, aqui.
As candidaturas deverão ser enviadas em triplicado para o Gabinete de Relações
Internacionais desta Reitoria, até ao dia 17 de Julho de 2013.
---

Bolsas Marie Curie | 14 de Agosto
Está aberto concurso da Research Executive Agency (REA) para atribuição de Bolsas Maria
Curie, destinadas a investigadores doutorados ou com pelo menos quatro anos de
investigação a tempo inteiro. O prazo para submissão de candidaturas termina a 14 de
Agosto de 2013, às 17h. Mais informações aqui.
---

Concursos FCT 2013
Aqui encontrarão informação sobre os Concursos que serão lançados pela FCT em 2013.
Recomendamos a sua leitura, bem como dos respectivos regulamentos e editais.

CALL FOR PAPERS
Congresso Internacional AVGVSTVS APPELLATVS SVM | 15 de Julho
Por ocasião do bimilenário de Augusto, primeiro imperador de Roma, o Centro de
História da Cultura (CHC), o Instituto de Arqueologia e Paleociências (IAP) e o Instituto
de Estudos de Literatura Tradicional (IELT) organizam o Congresso Internacional
AVGVSTVS APPELLATVS SVM: Tradição, Ruptura e Memória para pensar Augusto e o
seu tempo, e os reflexos de um legado de 2.000 anos nos nossos dias.
---

Conferência Internacional em Ilustração e Animação | até 15 de Julho
Decorre até 15 de Julho a chamada para comunicações da 2.ª edição do "CONFIA Conferência Internacional em Ilustração e Animação”, que se realizará no Porto, nos dias
29 e 30 de Novembro, novamente com a participação do IELTsista Carlos Nogueira no
Comité Científico. Mais informações através do email: secretariat_confia@ipca.pt

PUBLICADO
Revista E-Rei em linha
Já está on-line o 1º número da E-REI - Revista Electrónica de Estudos Interculturais. Em:
http://www.iscap.ipp.pt/cei/E-REI%20Site/Pages/index.htm
---

Galissá por José Barbieri
Vale a pena ver o vídeo e ler a comunicação do IELTsista José Barbieri sobre José Braíma
Galissá, um tocador de Kora residente em Portugal, aqui. Mais sobre Galissá, no
MemoriaMedia
---

A Noite, de José Saramago, na Feira do Livro de Lisboa
Aqui se pode ver o registo vídeo da 29ª sessão da Comunidade de Leitores de Paisagens
Literárias de Lisboa realizada no 26 de Maio, na Feira do Livro de Lisboa, com a
participação da Fundação José Saramago e do Grupo de teatro Vigilâmbulo Caolho.
Filmado e editado por Miguel Queiroz Martinho.
---

O Guia das Aves de Aquilino Ribeiro, de Ana Isabel Queiroz, na Visão
"Sacudidos os seus livros, soltar-se-iam por entre a folhagem – como a de uns ramos de
árvore abanados – muita penugem e tantos pios. Daí fazer tanto sentido este audiolivro
sobre as referências ornitológicas de Aquilino" escreve a jornalista Ana Margarida de
Carvalho na revista Visão de 27 de Junho, a propósito da antologia de excertos aquilinianos
sobre aves selvagens organizada pela investigadora do IELT Ana Isabel Queiroz.
A edição, ilustrada pelo biólogo e artista plástico Carlos Pimenta (Maico), é acompanhada
de um CD no qual se podem ouvir 25 desses excertos lidos por Fernando Alves,
enriquecidos por gravações dos cantos das aves e enquadrados por música original de José
Eduardo Rocha. A capa e o arranjo gráfico são de Pedro Serpa e a masterização de Pedro
Magalhães.

