EVENTOS

Apresentação: “Mapeando as Américas: Produções culturais
contemporâneas em comparação” | 16 de Julho
Amanhã, dia 16 de Julho, pelas 16h, na sala de leitura informal da Biblioteca do ISCAP, o
Centro de Estudos Interculturais vai receber a apresentação do projecto “Mapeando as
Américas: Produções culturais contemporâneas em comparação”, que abrange as áreas
disciplinares da Literatura, Cultura e Tradução. A apresentação estará a cargo de Gisele
Wolkoff, docente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil.
---

Contos no Festival Músicas do Mundo | 18 a 24 de Julho
Entre 18 e 24 de Julho, no Centro de Artes de Sines, realizam-se sessões de contos com
narradores orais portugueses e estrangeiros. Este ano, Contos de Tantos Mundos
apresenta Helena Gravato (18 de Julho, 16h), Matia Losego (19 de Julho, 16h), a IELTsista
Cláudia Fonseca e Miguel Marques – com “Cantadinhas” (20 de Julho, 16h), Soledad
Felloza (23 de Julho, 16h30), Sofia Maul – com “Sing and Tell” (24 de Julho, 10h) e
Cristina Taquelim e Cláudia Fonseca – com “Histórias de Saias”(24 de Julho, 15h30).
As sessões destinam-se a todos os públicos, com excepção de “Sing and Tell”, para famílias
com crianças dos 2 aos 6 anos.
---

Conferência: “Women, land and power in the European Empires” | 19 de
Julho
No dia 19 de Julho, às 11h30, na sala 44 (piso 1 do edifício B1) a IELTsista Clara Sarmento
participará na conferência internacional “Colonial (Mis)Understandings. Portugal and
Europe in Global Perspective, 1450-1900”, no painel intitulado “Women, land and power
in the European Empires”. A conferência realiza-se na Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa de 17 a 19 de Julho, com organização do
CHAM – Centro de História Além-Mar.
---

CoNtos Daki e Dali – última sessão da primeira temporada | 19 de Julho
Realiza-se no dia 19 de Julho a próxima sessão de “CoNtos Daki e Dali”, tertúlia
dinamizada pela IELTsista Joaninha Duarte, Fernanda Dias e Selma Tomásia Fernandes,
às quais se têm juntado, em cada encontro, contadores convidados.
Iniciados em Dezembro e realizados mensalmente, estes contos de vida vivida chegam
agora ao fim da sua primeira temporada, como habitualmente na Piscina Oceânica de
Oeiras, a partir das 21h30. A entrada é livre, esperamos por vós.
---

Os poetas da Apenas Livros no Noites com Poemas | 19 de Julho
A Noites com Poemas, dinamizada pelo IELTsista Jorge Castro, é outra tertúlia que
encerra mais uma temporada no dia 19 de Julho, pelas 21h30, na Biblioteca Municipal de
Cascais - em São Domingos de Rana, com uma ronda pelos poetas da Apenas Livros,
editora mantida pela IELTsista Fernanda Frazão.
---

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.
---

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.
---

Andanças: Ciclo de Cinema Português | 19 a 25 de Agosto
Este ano o festival Andanças incluirá um Ciclo de Cinema Português organizado pelo
IELTsista Domingos Morais em colaboração com Mário Carvalho Faria e a Escola
Superior de Teatro e Cinema. Dois programas são integralmente preenchidos com filmes
realizados na Escola de Cinema, sendo o terceiro dedicado ao DVD com os filmes de
Raquel Castro sobre o batuque, Finka-pé, edição apoiada pelo IELT.
---

Seminário: Pesquisa em Leitura e Património Cultural | 28 a 31 de Agosto
A investigadora do IELT Natividade Pires irá participar no 12º Seminário Internacional de
Pesquisa em Leitura e Patrimônio Cultural: "Leitura, arte e patrimônio: redesenhando
redes”, no qual apresentará uma comunicação sobre o tema “Expressão portuguesa e
cultura globalizada”. Participa também o IELTsista Eloy Martos Núñez, membro da
organização deste Seminário. O evento faz parte das Jornadas Literárias da Universidade
de Passo Fundo (Brasil), que se realiza entre 28 e 31 de Agosto.
Ali decorrerá também o 7º Plenário de La Red Internacional de Universidades Lectoras,
da qual o IELT e a Universidade Nova de Lisboa fazem parte.

CURSOS E CONCURSOS
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.
---

Acções 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.
---

Bolsas da Associação Internacional de Lusitanistas | 20 de Agosto
A convocatória dos Programas de Bolsas para Jovens Investigadores/as da AIL e da AILUC 2013 está aberta até 20 de agosto de 2013. Toda a informação sobre a convocatória no
site: http://www.lusitanistasail.org/bolsas/34-uc-ail/673-programa-de-bolsas-uc-ail2013.html
Informação e formulário de candidatura acessíveis diretamente em
www.lusitanistasail.info
---

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.
---

Pedro Hispano Lisbon Graduate Conference | 31 de Julho
Candidatos a doutoramento na área das ciências sociais e humanidades estão convidados
a apresentar propostas para comunicação na 2.ª edição da Pedro Hispano Lisbon
Graduate Conference, que se realiza a 13 e 16 de Setembro no âmbito da Lisbon Summer
School in Science, Society and Culture. As inscrições na Escola de Verão deverão ser feitas
via internet até 31 de Julho, aqui, e as versões provisórias das comunicações entregues
pela mesma via até 31 de Agosto. Toda a informação disponível em
http://fcsh.unl.pt/phd/presentation/conference
---

Conferência Internacional em Ilustração e Animação | até 21 de Agosto
Decorre até 21 de Agosto a chamada para comunicações da 2.ª edição do "CONFIA Conferência Internacional em Ilustração e Animação”, que se realizará na Casa da
Música, 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

EM LINHA
Casa do Cante
Um projecto ao qual muito tem dado o IELTsista Paulo Lima, agora também presente no
facebook.

