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Escola de Verão FCSH
De 4 de julho a 22 de agosto, FCSH/NOVA, Lisboa
A Escola de Verão da FCSH/NOVA oferece um conjunto de cursos intensivos e
de curta duração. Este ano os investigadores do IELT participam nos seguintes
cursos: A arte do conto, Curso intensivo de escrita criativa, Educação
literária, Introdução ao teatro Playback (módulo I e II), Olhares Interdisciplinares:
uma iniciação à medicina narrativa e O Legado Islâmico do AlAndalus. Inscrições e
outras informações aqui.

FCSH Summer School
From July 4 to August 22, FCSH/NOVA, Lisbon
The FCSH/NOVA Summer School offers a set of short term courses. This
year IELT researchers participate in the following courses: A arte do conto, Curso
intensivo de escrita criativa, Educação literária, Introdução ao teatro
Playback (módulo I e II), Olhares Interdisciplinares: uma iniciação à medicina
narrativa e O Legado Islâmico do AlAndalus. Registration and other
information here.

Encontro Ciência 2016
4 a 6 de julho, Centro de Congressos de Lisboa, Lisboa
O encontro Ciência 2016 retoma a prática de promover um encontro anual, aberto a toda
a comunidade científica, para apresentação e discussão dos principais temas, resultados e
questões sobre a actividade científica e tecnológica em Portugal. Entrada livre sujeita a
inscrição aqui.

Science Meeting 2016
4 to 6 July, Centro de Congressos de Lisboa, Lisbon
The meeting Science 2016 promote an annual debate to the entire scientific community,
for presentation and discussion of the main topics, outputs and questions about the
scientific and technological activity in Portugal. Free admission subject to registration
here.

II Encontro da Cátedra da UNESCO em Património
Imaterial e SaberFazer Tradicional
7 de julho, Universidade de Évora, Évora
O Memoriamedia vai estar presente no II Encontro da Cátedra da UNESCO em
Património Imaterial e SaberFazer Tradicional: Interligar patrimónios, que
terá lugar no próximo dia 7 de julho, na Universidade de Évora. Aqui pode consultar o
programa do encontro.

II Meeting of UNESCO Chair in Intangible Heritage and
Traditional KnowHow
July 7, Universidade de Évora, Évora

The Memoriamedia will be present at the II Meeting of the UNESCO Chair II Meeting
of UNESCO Chair in Intangible Heritage and Traditional KnowHow, which will
take place on July 7 at the University of Évora. Here you can see the meeting's
program.

O Fio e o Labirinto – A Ficção Policial na Obra de
Fernando Pessoa
12 de julho, Casa Fernando Pessoa, Lisboa
Dia 12 de julho, às 18h30, será o lançamento do livro O Fio e o Labirinto – A Ficção
Policial na Obra de Fernando Pessoa de Ana Maria Freitas. O livro será
apresentado por Fernando Cabral Martins, Richard Zenith e Manuela Parreira da Silva.

O Fio e o Labirinto – A Ficção Policial na Obra de
Fernando Pessoa
July 12, Casa Fernando Pessoa, Lisbon

July 12, at 6.30pm, will be the launch of the book O Fio e o Labirinto – A Ficção
Policial na Obra de Fernando Pessoa by Ana Maria Freitas. The book will be
presented by Fernando Cabral Martins, Richard Zenith and Manuela Parreira da
Silva.

Guião de candidatura das bolsas de Doutoramento e Pós
doutoramento
Até 15 de julho
Está online o guião de candidaturas para as bolsas de Doutoramento e Pós

doutoramento oferecidas pela FCT. O prazo de submissão das candidaturas termina a
15 julho. Mais informações aqui.

Application guide available
doctoral scholarships

for

PhD

and

Post

Until July 15
It is available the application guide for PhD and Postdoctoral scholarships offered by
FCT. The deadline for submission is 15 July. More information here.

I Colóquio Internacional Falas da Água – Água que dá a
vida, água que traz a morte
14 e 15 de outubro, sala Multiusos 2 (Edifício ID), FCSH/NOVA
O I Colóquio Internacional Falas da Água – Água que dá a vida, água que traz
a morte realizase na FCSH/NOVA nos dias 14 e 15 de outubro. Este encontro resulta
de uma parceria entre o IELT – Instituto de Estudos de Literatura e Tradição e a
RIUL  Red Internacional de Universidades Lectoras no âmbito da linha de
investigação “Cultura da Água”.

I International Conference Water Speeches  Water that
gives life, water that brings death
14 and 15 October, room Multiusos 2 (Building ID), FCSH/NOVA
The I International Conference Water Speeches  Water gives life, water
brings death will be held at FCSH/NOVA on 14 and 15 October. This meeting is a
partnership between IELT – Instituto de Estudos de Literatura e Tradição and
RIUL  Red Internacional de Universidades Lectoras organised under the research
line "Water Culture".

Colóquio: Mário de SáCarneiro e o Modernismo
3 e 4 de novembro, FCSHUNL, Lisboa
Em novembro realizase o Colóquio Mário de SáCarneiro e o Modernismo, com o
intuito de rever e discutir a obra e a figura do poeta na história do Modernismo português.

Colloquium: Mário de SáCarneiro and the Modernism
November 3 and 4, FCSHUNL, Lisbon
In November it is held the Colloquium Colóquio Mário de SáCarneiro e o
Modernismo, in order to review and discuss the work and the poet's figure in the history
of Portuguese Modernism.

Cabo Espichel: Em terras de um mundo perdido
O livro/documentário Cabo Espichel: Em terras de um mundo perdido conta
com participação de Lucília José Justino com o artigo Hinos de louvor/Loas à Sra
do Cabo  instrumento de folkcomunicação. A obra já foi distinguida com vários
prémios, entre eles: melhor Documentário Estrangeiro no "Hollywood Independent
Documentary Festival", melhor Realização na 7ª edição do SILAFEST na Sérvia, melhor
Documentário no 49º Festival Internacional de CineTourism de Karlovy Vary na
Républica Checa e ainda Palma de Prata no Festival Internacional de Cinema do México.
Aqui pode assistir ao trailer do documentário.

Cape Espichel: In land of lost world

The book/documentary Cabo Espichel: In land of a lost world has the participation
of Lucília José Justino with the article Hinos de louvor/Loas à Sra do Cabo 
instrumento de folkcomunicação. The work has been honored with several awards,
such as: Best Documentary at the "Hollywood Independent Documentary Festival", best
production at the 7th edition of SILAFEST in Serbia, best documentary at the 49th
International Festival of CineTourism of Karlovy Vary in the Czech Republic and Palma de
Prata at the International Festival Cinema of Mexico. Here you can watch the
documentary trailer.

Investigadores do IELT apresentam conferências
Luís Tarujo participa no congresso A lírica em questão: do Cancioneiro Geral de
Garcia de Resende à atualidade a fim de apresentar a comunicação "«As palavras
do olhar» – para uma leitura ekphrástica da obra poética de Fernando
Guimarães."
Aurélio Lopes estará na Civitas – Associação Cultural e de Cidadania a fim de
apresentar a comunicação "Santos populares e atributos solsticiais".

Lectures by IELT researchers
Luís Tarujo participate in the congress A lírica em questão: do Cancioneiro Geral de
Garcia de Resende à atualidade to present the communication "«As palavras do
olhar» – para uma leitura ekphrástica da obra poética de Fernando
Guimarães."
Aurélio Lopes will be at Civitas – Associação Cultural e de Cidadania in order to
present the communication "Santos populares e atributos solsticiais".

Programas Mobilizadores (Portugal 2020)
30 de setembro
Estão abertas as candidaturas para Programas Mobilizadores no âmbito dos
Sistemas de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI
I&DT). O prazo para a apresentação de candidaturas termina a 30 de setembro de
2016 (19 horas) e pode consultar toda a informação aqui.

Programas Mobilizadores (Portugal 2020)
September 30
The applications for Programas Mobilizadores no âmbito dos Sistemas de
Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) are now
open. The submission's deadline is September 30, 2016 (7 pm). More information here.
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