EVENTOS

Festa de aniversário e convite à participação | 16 de Setembro
O Centro das Artes Culinárias, dinamizado pela IELTsista Maria Proença, convida para a
festa do seu 2.º aniversário e a ser parte activa neste projecto, na esperança de um trabalho
que possa dar mais e melhores frutos. Hoje, dia 16, encontro marcado a partir das 17h.
---

Apresentação: A Paisagem de Terras do Demo | 18 de Setembro
No dia 18 de Setembro, próxima quarta-feira, será retomado o projecto "Às quartas, às
17h, na APA". O ciclo inaugura com a apresentação do livro A Paisagem de Terras do
Demo, com o qual a investigadora do IELT Ana Isabel Queiroz ganhou o prémio
Comunicar Ambiente 2009 da Fundação Calouste Gulbenkian.
Através da análise dos textos de Aquilino Ribeiro, esta obra visa aprofundar a ligação
entre a paisagem e a sua representação literária, e avaliar os conteúdos que testemunham a
ocupação do território, a diversidade biológica e a relação do Homem com a Natureza.
Transpostas para o território, as paisagens literárias podem potenciar a preservação da
diversidade, coerência e identidade. Mais informação AQUI.
---

Lançamento: “Almada por contar”| 20 Setembro
A Editora Babel e a Biblioteca Nacional de Portugal lançam no dia 20 de Setembro, às 18h
o catálogo da mostra “Almada por contar”, patente na Sala de Referência da Biblioteca
até 5 de Outubro. Coordenada por Sara Afonso Ferreira, Sílvia Laureano Costa,
investigadora do IELT, e Simão Palmeirim Costa, a obra reúne, além da catalogação das
peças expostas, um conjunto importante de reproduções de trabalhos plásticos, entre os
quais alguns inéditos e outros pouco divulgados; um leque de textos do autor (uns
reunidos nas páginas da imprensa, outros localizados no seu espólio e apresentados,
agora, pela primeira vez); e ainda breves ensaios à volta da obra de Almada.
O catálogo será apresentado por Fernando Cabral Martins, com a presença dos autores.
No final, haverá uma visita guiada por Sílvia Laureano Costa à exposição – iniciativa
integrada nas comemorações dos 120 anos do nascimento de Almada Negreiros, que
culminarão no Colóquio Internacional Almada Negreiros.
---

“Casa de Contos” inaugura com “Histórias de Saias” | 20 de Setembro
A Fundação José Saramago, em parceria com a editora Boca – palavras que alimentam,
programou sessões bimestrais com contadores de histórias, celebrando desta forma a
literatura tradicional e oral, os seus artífices, os seus narradores. A “Casa dos Bicos – Casa
dos Contos” inaugura no dia 20 de Setembro, às 18h30, com “Histórias de Saias”, um
espectáculo das IELTsistas Ana Sofia Paiva e Cláudia Fonseca e de Cristina Taquelim –
três mulheres de saias, três mulheres narradoras, três com seus contos e cantes. Entrada
livre. Mais informação AQUI.
---

O Livro de Jogos de Afonso X nas Noites com Poemas | 20 de Setembro
As Noites com Poemas, organizadas pelo IELTsista Jorge Castro, regressam no dia 20 de
Setembro, às 21h30. Como convidado para esta sessão teremos o matemático Jorge Nuno
Silva, grande especialista português em jogos, que apresentará a sua recente obra O Livro
de Jogos de Afonso X. Trata-se da edição em português, do primeiro livro europeu de
regras de xadrez, datado do séc. XIII. No final, o autor apresentará alguns truques de
matemagia. Apareçam, para que o jogo se enriqueça... Como sempre na Biblioteca
Municipal de Cascais - São Domingos de Rana. Entrada livre.
---

Lisboa em Camisa, na Comunidade de Leitores sobre Paisagens Literárias
de Lisboa | 21 de Setembro
No sábado, dia 21 de Setembro, às 18h, a Comunidade de Leitores sobre Paisagens
Literárias de Lisboa vai divertir-se com o livro de Gervásio Lobato Lisboa em camisa (Ed.
Vega). A não perder, na livraria Fabula Urbis.
---

Documentário: Boi de Mamão do Paraná | 21 de Setembro
Também no sábado, 21 de Setembro, mas no Sesc Paço da Liberdade, estado do Paraná, no
Brasil, a IELTsista Lia Marchi apresenta o seu mais recente documentário Boi de Mamão
do Paraná, uma produção da Olaria Cultural apoiada pelo IELT. Mais informação AQUI.
---

Seminário: qualidade e impacto das publicações científicas | 7 de Outubro
A Universidade Nova de Lisboa, em parceria com a empresa Elsevier, convida à
participação no seminário “Estratégias para aumentar a qualidade e impacto das
publicações científicas” que se realizará no dia 7 de Outubro no Auditório 1 da
FCSH/NOVA. O objetivo é apresentar aos investigadores uma série de orientações ligadas
à redação de artigos científicos e sua submissão para publicação, conforme os critérios
exigidos pela maioria das revistas académicas nacionais e internacionais. Solicita-se
inscrição online até 4 de outubro, AQUI.
---

Oficinas: Laboratório de Contadores de Histórias | 8 de Out. a 6 de Nov.
O próximo curso do IELTsista Rodolfo Castro destina-se a educadores, professores e todos
os interessados em aprofundar a arte da narração. Sendo as histórias uma forma de
proporcionar às crianças a compreensão do mundo que as rodeia e do seu mundo interior,
bem como uma excelente ferramenta para promover a leitura e desenvolver a imaginação
e o pensamento crítico, é importante para todos os que com elas convivem e trabalham
entrarem no universo da contação. Dias 8, 11, 15, 18, 22, 25 e 29 de Outubro e 6 de
Novembro. Duração: 25 horas/8 sessões - 1 crédito. Preço: 70 €
Local: Fábrica das Histórias - Casa Jaime Umbelino
Inscrições: até ao dia 25 de Setembro, pelos tlfs.: 261 315 428 e 261 320 711, ou pelos e-mails
habitantedoconto@gmail.com e centro.formacao@cfetvl.net
---

35.º aniversário da FCSH/NOVA | 10 de Outubro
A FCSH/NOVA convida para a celebração do seu 35º aniversário, no dia 10 de Outubro às
15h30. Solicita-se a confirmação de presença até ao dia 26 de Setembro para o e-mail:
grec@fcsh.unl.pt, e informa-se que, por questões de espaço do Auditório 1, a sessão solene
será transmitida por vídeo difusão para o Auditório 2 (piso 3) da Torre B. Programa AQUI.
---

Colóquio: “Morality and Emotion: (Un)conscious Journey to Being”| 11 de
Outubro
No dia 11 de Outubro, o Colóquio Internacional “Morality and Emotion: (Un)conscious
Journey to Being” reúne no Auditório 1 da FCSH/NOVA a historiadora Ute Frevert,
Jamshid Tehrani, especialista em Antropologia Evolutiva, o filósofo da linguagem Vasco
Correia, o artista plástico e investigador do IELT Carlos Augusto Ribeiro e o neurologista
João Lobo Antunes. O colóquio pretende oferecer perspectivas interdisciplinares sobre
moralidade e emoção, incluindo questões relacionadas com o cérebro, a tomada de
decisões, história das emoções, linguagem, dinâmicas sociais, artes, entre outras.
A organização é da investigadora do IELT Sara Graça da Silva. A entrada é livre, sujeita a
inscrição prévia pelo e-mail morality.emotion2013@gmail.com. Serão passados certificados
de presença.
CURSOS E CONCURSOS
O IELT oferece para o ano lectivo de 2013/2014 as seguintes opções livres:
Licenciatura:
Ambiente e literatura – Investigador responsável: Ana Isabel Queiroz, com a colaboração
de Ana Paula Guimarães, Carlos Augusto Ribeiro, Carlos Nogueira e Inês de Ornellas e
Castro. Informação AQUI.
Doutoramento:
Autores Modernistas – Investigadores responsáveis: Fernando Cabral Martins, Manuela
Parreira da Silva, Luísa Medeiros, Ana Maria Freitas. Mais informação AQUI.
Estudos sobre a fábula – Investigadores responsável: Teresa Araújo, Paula Costa, Ana
Paiva Morais. Mais informação AQUI.
Os alunos deverão preencher o formulário de pré-inscrição disponível nos secretariados
dos departamentos e na intranet, na área Informação Académica < Formulários e
Modelos. Deverão depois enviar o formulário preenchido e a documentação requerida por
e-mail para a unidade de investigação responsável pela opção livre (instielt@gmail.com) ou
entregar no secretariado do Departamento do curso respectivo.
---

Bolsas Marie Curie de Integração na Carreira | 18 de Setembro
Decorre até 18 de Setembro o concurso para as Bolsas de Integração na carreira,
destinadas a investigadores experientes com um mínimo de 4 anos de investigação a
tempo inteiro ou o grau de doutor. Toda a informação disponível AQUI.
---

Bolsas Individuais de Doutoramento, Doutoramento em Empresas e PósDoutoramento | 19 de Setembro
Decorre até 19 de Setembro o concurso para atribuição de Bolsas Individuais de
Doutoramento, Doutoramento em Empresas e Pós-Doutoramento da FCT. Pode consultar
toda a informação em www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2013.phtml.pt
---

Bolsas FLAD | 30 de Setembro
A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), parceira de inúmeras
universidades norte-americanas na criação de departamentos de estudo da língua e
cultura portuguesas, tem-se empenhado também na promoção do intercâmbio e
mobilidade de investigadores entre Portugal e os Estados Unidos da América. Nesse
sentido, decorre até 30 de Setembro mais um concurso de bolsas de docência e
investigação na área das ciências sociais e humanas, em instituições universitárias nos
EUA, com a duração mínima de 1 mês e máxima de 4 meses. A divulgação dos resultados
será feita até 30 de Outubro. Concurso e regulamento em http://www.flad.pt/?
no=2120001762
---

EU Prize for Women Innovators | 15 de Outubro
Depois de uma primeira edição bem sucedida, a Comissão Europeia lançou a segunda
edição do EU Prize for Women Innovators, que pretende recompensar três mulheres que
tenham desenvolvido inovações de grande importância e conseguido introduzi-las no
mercado. Podem concorrer mulheres que tenham fundado ou co-fundado a sua própria
empresa e que tenham beneficiado de algum programa de financiamento de investigação,
inovação e competitividade da União Europeia. O primeiro prémio é de 100 mil euros, o
segundo de 50 mil euros e o terceiro de 25 mil euros. Candidaturas podem ser submetidas
no website do concurso www.ec.europa.eu/women-innovators até 15 de Outubro às 17h
(hora de Bruxelas).
---

Bolsas de mobilidade: STEP Beyond Travel Grant | em continuidade
A European Cultural Foundation tem abertas em contínuo as bolsas de mobilidade STEP
Beyond Travel Grant. Estas bolsas destinam-se a artistas e outros indivíduos que
desenvolvam trabalho na área cultural e custeiam as deslocações entre países da União
Europeia e países vizinhos da EU. É dada prioridade a indivíduos com idade inferior a 35
anos e/ou que desenvolvem a sua carreira há menos de 10 anos. Toda a informação está
disponível em http://www.culturalfoundation.eu/grants/step-beyond-travel-grants

CALL FOR PAPERS

Congresso Trabalho e Movimento Operário | 15 de Outubro
No ano em que se comemora o 70º aniversário da greve de 1943, e no âmbito do projecto
"Rota do Trabalho e da Indústria do Barreiro", a Câmara Municipal do Barreiro, o IELT,
o IHC e a Rede de Estudos do Trabalho, do Movimento Operário e dos Movimentos
Sociais em Portugal, organizam um congresso subordinado ao tema “Trabalho e
Movimento Operário”, que decorrerá nos dias 28, 29 e 30 de Novembro, no Auditório
Municipal Augusto Cabrita (Parque da Cidade). As propostas podem ser submetidas até
15 de Outubro para o email rota@cm-barreiro.pt . Chamada para comunicações aqui.
---

Colóquio: “Trabalho e lazeres” | 15 de Outubro
O Centre d’Etudes Littéraires et Scientifiques Appliquées (CELSA) da Universidade
Paris IV-Sorbonne, em Paris, convida à participação num colóquio dedicado aos
cruzamentos entre trabalho e lazer: “Travail et loisirs ou comment le travail se transforme
par et dans le divertissement et loisirs ou comment le divertissement se requalifie en
travail”. A submissão de propostas deverá ser feita até 15 de Outubro, através do email
colloque.travail-loisirs@celsa.paris-sorbonne.fr . A decisão do comité científico será
divulgada até Novembro e o texto definitivo deverá ser entregue até 15 de Janeiro.
O colóquio terá lugar nos dias 11, 12 e 13 de Junho de 2014, no CELSA (77 rue de Villiers /
92200 Neuilly-sur-Seine).
---

Congresso XIV A.D. SAECVLVM AVGVSTVM | 31 de Dezembro
Em 2014 completam-se 2.000 anos sobre a morte do imperador Augusto, figura
determinante da História da Europa. Para assinalar a efeméride, o Centro de Estudos
Clássicos, o Centro de História e o Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, o
Centro de História da Arte e de Investigação Artística da Universidade de Évora, a
Universidade da Madeira e a Università degli Studi di Bari – Aldo Moro, com o apoio da
Associação Portuguesa de Estudos Clássicos, organizam o congresso internacional XIV
A.D. SAECVLVM AVGVSTVM, que decorrerá nos dias 24, 25 e 26 de Setembro de 2014,
na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Convidam-se investigadores das
diferentes áreas das ciências da Antiguidade a apresentar até 31 de Dezembro propostas
para comunicações sobre tópicos relacionados com «O Século de Augusto». Toda a
informação em http://www.fl.ul.pt/cec/2193-xiv-ad-saecvlvm-avgvstvm

PUBLICADO
Nova edição do CEI disponível
Comunicação, Representações e práticas interculturais: uma perspectiva global, é o título
da mais recente edição do Centro de Estudos Interculturais, com coordenação da IELTsista
Clara Sarmento. A obra reúne 47 textos de autores de 18 países e inclui CDRom, em
Português, Inglês, Francês e Espanhol. Um número limitado de exemplares encontra-se à
venda pelo preço de 10 Euros e pode ser encomendado pelo email cei@iscap.ipp.pt .

Protocolo de edição electrónica CEI – Unyleya
Por intermédio do CEI, foi assinado um protocolo de colaboração entre o ISCAP e a
Unyleya – empresa do Grupo LeYa vocacionada para o desenvolvimento e divulgação do
conhecimento em parceria com instituições de ensino superior e investigação – no âmbito
da edição electrónica de cariz científico e académico. Clara Sarmento será a pessoa
responsável pela apresentação e avaliação dos livros digitais a carregar na plataforma.
Mais informações através clarasarmento@gmail.com.
---

Mocho comi no Fundo de Leitura da Colombia
Búho comí, edição colombiana (Panamericana) de Mocho Comi (Tcharan) com texto do
IELTsista Carlos Nogueira, ilustrações de Marta Madureira e apoio do IELT, foi
seleccionado pelo Fundalectura e pelo Ministério da Educação Colombiano para dotação
de Bibliotecas e assim se imprimiram mais 3000 exemplares da obra inspirada num conto
da tradição oral portuguesa.

