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                                    NEWSLETTER N.º 28/2013  

                 16.Outubro.2013 

________________________________________________________ 

Eventos do CIDEHUS: 
1) I Jornada Internacional de Filosofia para crianças 

Local: Universidade de Évora, Colégio do Espírito Santo 
Data: 19.Outubro.2013 
Link: http://fcc-recreio-alegria.blogspot.pt/  
 

 
 

Eventos: 
1) Ciclo de seminários “Novas Perspectivas em História Moderna” 

“A Igreja na Idade Moderna: uma imensa estrutura económica internacional” 
ANTÓNIO DIAZ RODRIGUEZ (CIDEHUS, Universidade de Évora) 
Local: ISCTE – IUL, Auditório Laginhas 
Data: 17.Outubro.2013, 18h00 
Link: http://nphm.wordpress.com/  
 

2) Colóquio Internacional «Sacralidad, religión y tolerancias n la Edad Moderna» 
Local: Zaragoza 
Data: 17 a 18.outubro.2013 
Link: http://ifc.dpz.es/recursos/actividades/0240_sacralidad.pdf  

 
3) Seminário internacional "Os intelectuais na Europa do século XX: olhares 

comparativos, novas perspectivas de investigação" 
Local: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Sala 201 
Data: 18.Outubro.2013 
Link: intelectuaiseuropeus.wordpress.com 
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4) IL CREDITO INFORMALE IN AMBITO MEDITERRANEO FRA ETÀ MODERNA E 

CONTEMPORANEA 
Local: ABI, Associazione bancaria italiana Palazzo Altieri, Piazza del Gesù, 49 
Data: 18.Outubro.2013 
Link: http://www.storiamediterranea.it/wp-content/uploads/2013/09/Locandina4.jpg  
 

5) Colóquio “Por Novas Mobilidades na Cidade: Histórias, Planos e Ativismos” 
Local: CES – Coimbra 
Data: 18.Outubro.2013, 9h00 
Link: http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=8254&id_lingua=1  
  

6) Congresso Anual de Professores de História «Espaços Públicos. Vidas Privadas» 
Local: FCSH – UNL  
Data: 18 a 20.Outubro.2013 
Link: http://www.aph.pt/  
 

7) OPEN ACCESS WEEK 2013,  
Local: Universidade de Évora (consultar detalhes abaixo) 
Data: 21 a 27.Outubro.2013 
Link: http://www.ueline.uevora.pt/agenda/(item)/9774  
 
Open Access Week 2013 é um evento global A DECORRER DE 21 A 27 DE OUTUBRO, 
que celebra em 2013 o sexto ano consecutivo de realização. 
 
A UNIVERSIDADE DE ÉVORA, como nos anos anteriores, junta-se a esta iniciativa, e 
durante toda a semana proporcionará CINCO SESSÕES de esclarecimento e de apoio 
aos investigadores, no âmbito do acesso livre à investigação científica. 
 
LOCAIS DAS SESSÕES DE DIVULGAÇÃO DO RDPC OPEN ACCESS UEVORA 
Palácio do Vimioso, Sala 205 
Dia 21.Outubro, 14h30 às 18h00 
 
Herdade da Mitra, Sala de Conferências 
Dia 22.Outubro 
 
Colégio Luís António Verney, Sala 174 (lado direito da parada) 
Dia 23.Outubro 
 
Colégio Pedro da Fonseca, Auditório 
Dia 24.Outubro 
 
Colégio do Espírito Santo, Sala Túlio Espanca (junto à sala Belas Artes) 
Dia 25.Outubro 

 
8) VII Seminario Internacional "La Corte en Europa": la doble lealtad entre el servicio al 

Rey y la obligación a la Iglesia. 
Local: Instituto Universitario “La Corte en Europa”, Madrid 
Data: 24 a 25.Outubro.2013 
Link: www.iulce.es  
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9) Colóquio Multidisciplinar O JOGO 
Local: FCSH-UNL  
Data: 24 a 26.Outubro.2013 
Link: https://sites.google.com/site/ceilcmoj/home 

 
10) Workshop WEBQDA Software 

Local: Faculdade de Letras das Universidade do Porto, Sala 206 
Data: 5.Novembro.2013, 10h00 às 13h00 
Link: https://www.webqda.com/EDICIC2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
Call for articles: 

1) Revista Configurações  

Número temático 12 (PT/EN): Caminhos Desobedientes. O ‘Sul’ no 
contexto Português de Investigação 
Prazo limite: 31.Dezembro.2013 
 

A presente publicação pretende realizar uma compilação de leituras sólidas e reflexivas sobre 
o contexto português de investigação nas áreas das ciências sociais e humanas, tomando em 
consideração a sua posição ambígua entre o passado colonial e o presente europeu - no 
espaço da sua posição semi-periférica - como sujeito portador de um pensamento de cariz 
hegemónico e ocidental. Desse modo, pretende-se examinar de que forma os agentes de 
investigação investigam e problematizam o Sul Global endógeno – sem ignorar que a Europa 
do Sul é ela própria espelho de uma condição subalterna ao mundo do Norte Global -, 
tradicionalmente traduzido como metáfora humana de esquecimento, de desvalorização 
cultural, de silenciamento e de subalternidade. Centrado no contexto português 
contemporâneo, marcado por contradições e hesitações identitárias, este número temático 
pretende reunir um conjunto de reflexões que dê conta da complexidade e multivocalidade 
que acompanham o exercício da investigação social sobre as questões da pós-colonialidade. 
Adicionalmente, pretende-se avaliar quais os desafios teóricos e metodológicos que as 
especificidades da sociedade portuguesa colocam ao reconhecimento deste ‘Sul’ e de que 

Destaque 
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forma é possível constituir um conhecimento emancipatório e portador de novos e 
importantes contributos para o contexto português de investigação. 
 
Procura-se reunir um conjunto de artigos que, alicerçados em diferentes perspetivas 
disciplinares, teóricas e metodológicas, possam revelar os modos de produção de outros 
saberes e de outros conhecimentos e mostrar como são tão legítimos, válidos e valiosos 
quanto os saberes hegemónicos. Este número temático privilegia os seguintes tópicos: 
 

(i) Epistemologias do ‘Sul’: contextos, problemas e metodologias; 
(ii) O ‘Sul’ como conhecimento emancipatório; 
(iii) Desobediências literárias e poéticas. Contestar a hegemonia da narrativa 

ocidental; 
(iv) Pensar o ‘Sul’ no contexto português de investigação: estudos de caso; 
(v) O ‘Sul’ no debate pós-colonial de língua portuguesa; 

 
      Prazo de envio: 
Os artigos a submeter a avaliação deverão ser enviados até 31 de Dezembro de 2013, ao 
cuidado de Ângela Matos para o endereço cics@ics.uminho.pt 
 
Instruções para os autores: 
      Os artigos submetidos para publicação passarão por uma triagem inicial por parte da 
Comissão Editorial da revista que decidirá da sua pertinência face ao âmbito temático do 
número em causa. Os artigos enquadráveis no número temático serão subsequentemente 
submetidos ao parecer de dois revisores científicos especialistas na área em causa, em sistema 
de blind refereeing. 
      Os textos submetidos para publicação devem conformar-se às seguintes normas: 
      1. Todos os textos devem vir acompanhados da identificação do(s) autor(es), respectiva 
filiação institucional e endereço(s) de e-mail. 
      2. Os textos não devem exceder, no total e exceptuando os resumos, 35.000 caracteres, 
incluindo espaços. 
      3. Cada artigo deve ser acompanhado de três resumos (em português, em inglês e em 
francês), gravados em ficheiro autónomo, com o máximo de 750 caracteres por resumo. O 
resumo em português deve integrar o ficheiro principal (corpo do artigo). 
      4. Os ficheiros, em formato Word, devem ser enviados por correio electrónico. 
      5. Todas as citações devem ser traduzidas. 
      6. Todos os originais devem: 

a) Conter a versão final do texto, pronta a publicar, devidamente revista de gralhas; 
b) Vir acompanhados de um título; 
c) Conter a indicação de 4 ou 5 palavras-chave, indicadas a seguir ao resumo e nas três 

línguas indicadas. 
      7. Na composição e formatação dos textos deve ter-se em conta as seguintes orientações: 
            a) A utilização de, no máximo, dois níveis de titulação, sem numeração nos casos da 
Introdução e Conclusão e com numeração árabe para o corpo do texto; 
            b) As transcrições deverão abrir e fechar com aspas, quando não excederem 4 linhas; no 
caso de citações mais longas, estas devem ser entalhadas e transcritas sem aspas; 
            c) Os vocábulos noutras línguas que não a portuguesa devem ser formatados em itálico; 
            d) Os elementos não textuais devem ser organizados em quadros, gráficos ou figuras, 
identificados com numeração árabe contínua para cada um destes tipos de elementos; 
            e) Nas chamadas de notas, que devem ser colocadas em rodapé, devem utilizar-se 
apenas números sem parênteses; 

f) As referências bibliográficas devem ser indicadas entre parênteses no corpo do 
texto, de acordo com o seguinte padrão: (Rodrigues, 1993: 103); (Costa e Almeida, 1991: 80-
84); (Greenwood, 1997a); (Greenwood, 1997b); 
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g) No final do artigo, deve incluir-se a lista de obras citadas, apresentada da seguinte 
forma: 
- APELIDO, nome próprio (ano), Título do livro, local de edição, editora. 
- APELIDO, nome próprio (ano), “Título do artigo”, Título da revista, volume (número), número 
da primeira e última páginas. 
- APELIDO, nome próprio (ano), “Título do artigo/ capítulo”, in Nome próprio  
e Apelido (org.), Título da colectânea, local de edição, editora, número da primeira e última 
páginas. 
- Documento na Internet: APELIDO, nome próprio (ano), Título do documento [Online], 
disponível em: endereço [consultado em: data].  
- Locais na Internet e páginas pessoais ou de instituições: Nome [Online], disponível em: 
endereço [consultado em: data]. 
- Publicações em revistas na Internet: APELIDO, nome próprio (ano), “Título do Artigo”, Título 

da Revista, volume (número), número da primeira e última páginas [Online], disponível em: 
endereço [consultado em: data]. 

 
Call for papers: 

1) XIII Reunión Científica de la FEHM 
Sevilla, 4 a 6 de junho de 2014 
Prazo limite: 15 .nov. 2013 
Link: http://fehm2014.us.es/public/index.php 
 

2) International Symposium on Philosophy of Library and Information Science 
Local: Kastamonu, Turquia 
Data: 3 a 5.Setembro.2014 
Prazo limite: 1.Janeiro.2014 
Link: http://www.kbbf2014.org 

 
3) CISTI'2014 - 9ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información 

Local: Barcelona – Espanha 
Data: 18 a 21.Junho.2014 
Prazo limite para workshop: 2.Novembro.2013 
Prazo limite para artigos: 22.Fevereiro.2014 
Link: http://www.aisti.eu/cisti2014/index.php/es 

 
Atividades Culturais 

1) 'Passeios de Sábado' 
Partida na Porta da Lagoa 
Data: 26.Outubro.2013, 7h00 
Link: http://museudevora.imc-ip.pt/pt-PT/Pecadestaque/ContentDetail.aspx?id=471  
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O Museu de Évora retoma a iniciativa "Passeios de Sábado" no próximo dia 26 de outubro, às 
7h00, partindo de Évora (Porta da Lagoa), tendo por destino as construções palafíticas da 
Carrasqueira e o Convento da Arrábida.  
  
Os bilhetes poderão ser adquiridos no Museu a partir do próximo dia 10 de outubro. 
  
O programa do passeio contempla a visita à aldeia da Carrasqueira (concelho de Alcácer do 
Sal), com mais de cinco mil anos de história, onde os seus habitantes construíram no século XX 
um labiríntico emaranhado de estacas e passadiços, de forma a transpor o lodo criado na 
vazante, transformando-se a estrutura num cenário único no mundo.  
A viagem continua em direção a Tróia onde se realizará a travessia do Rio Sado, por Ferry, com 
desembarque em Setúbal onde terá lugar o almoço livre.  
Da parte da tarde o destino é à Serra da Arrábida onde se efetuará a visita ao Convento da 
Arrábida, construído no século XVI, atualmente propriedade da Fundação Oriente. 

Para mais informações contactar o Museu de Évora, através do telefone nº 266 730 480 ou do 
e-mail: mevora@cultura-alentejo.pt 

 
Bolsas / Estágios / Emprego Científico: 

1) Atribuição de Bolsa de Investigação no âmbito do projecto 
‘ILHAS AFORTUNADAS’ : Tratamento, estudo e acessibilidade de manuscritos e 
desenhos inéditos de Francisco de Arruda Furtado (18541887) 
Prazo limite: 30.Outubro.2013 
Link: http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=39391 
 

2) Estão abertas as inscrições para quatro concursos em História na Universidade Federal 
da Integração Latino-Americana (UNILA), Foz do Iguaçu, Brasil.  
 
História da Cultura, Imagens e Oralidade na América Latina 
Período de inscrições: 16 de setembro a 20 de outubro de 2013 
 
História da África 
Período de inscrições: 30 de setembro a 03 de novembro de 2013 
 
História da Ásia 
Período de inscrições: 11 de outubro a 10 de novembro de 2013 
 
História das Sociedades Indígenas e da América Latina 
Período de inscrições: 18 de outubro a 17 de novembro de 2013 
 
Favor repassar o link, lembrando que as provas dos concursos na UNILA podem ser 
feitas em espanhol ou português e os candidatos podem ser estrangeiros sem atual 
residência no Brasil.  
Link: http://unila.edu.br/conteudo/concursos  

 
3) Encontram-se abertas, até ao próximo dia 31 DE OUTUBRO pelas 16H00 CET 

(15H00 DE PORTUGAL), as candidaturas no âmbito do Programa Nacional de Estudos 
da Eslováquia para o semestre de Verão do ano académico 2013/2014. 
 
O programa nacional de bolsas em apreço, pretende apoiar a mobilidade de 
estudantes universitários estrangeiros, doutorandos, docentes universitários, 
investigadores e artistas, para que frequentem Universidades eslovacas e organismos 
de investigação eslovacos. 
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Os interessados deverão submeter as candidaturas online através do seguinte 
endereço: www.scholarships.sk (candidatos estrangeiros). 

 
Mais se informa que o prazo de candidaturas para o ano escolar de 2014/2015 FOI  
FIXADO PARA 30 DE ABRIL DE 2014. 
 

4) Programa O PROGRAMA SECTORIAL LEONARDO DA VINCI (LDV) abrange várias ações, 
entre elas a ação de MOBILIDADE DE PESSOAS NO MERCADO DE TRABALHO, que tem 
como finalidade o apoio à mobilidade transnacional de trabalhadores, empregados por 
conta própria ou pessoas disponíveis para trabalhar (incluindo diplomados) a fim de 
frequentarem um período de formação em países europeus, num contexto de 
formação profissional. 
A mobilidade poderá ter uma duração mínima de 12 semanas (3 meses) e máxima de 
26 semanas (6 meses). 

 
Anualmente a Universidade de Évora abre candidaturas para recém-diplomados (cuja 
data de conclusão do diploma seja há menos de 2 anos), destinadas à realização de 
estágios em países europeus e em contexto real de trabalho. 

 
Todas as informações sobre as condições de candidatura e de realização dos estágios 
estão disponíveis no GUIA DE MOBILIDADE LEONARDO DA VINCI DA UNIVERSIDADE DE 
VORA e em documentos anexos, tornando-se indispensável a sua consulta em 
http://www.estudar.uevora.pt/mobilidade_relacoes_internacionais/diplomados/PROA
LV-Programa-Sectorial-Leonardo-da-Vinci 
 

 
 

Lançamento de Livros / Revistas / Índices de Periódicos / Protocolos: 
1) Sessão de lançamento do livro "Fernando e Leonor" de Maria José Ferro Tavares 

Local: FCSH-UNL, Auditório 1 
Data: 22.Outubro.2013, 18h30 
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2) Apresentação pública da Al-Madan n.º18 impressa 

Local: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, Almada 
Data: 2.Novembro.2013, 15h00 
 
Com as habituais 176 páginas, a edição inclui um dossiê central com o tema Museus e 
Património Cultural. Que práticas? Que perspectivas de gestão integrada?, pelo que 
o programa integrará uma intervenção de Luís Raposo, presidente do ICOM-Portugal. 
A revista poderá ser adquirida a preço especial na sessão de apresentação, e entrará 
em distribuição a partir da data indicada, no circuito livreiro e em venda directa do 
Centro de Arqueologia de Almada (pedidos para 
secretariado@caa.org.pt ou c.arqueo.alm@gmail.com). 
Entretanto, recordam-se @s interessad@s que encerra na mesma data, 2 de 
Novembro, o prazo de recepção de originais para o Tomo 2 da Al-Madan Online n.º 
18, a editar em Janeiro de 2014. 
 

3) SISYPHUS - JOURNAL OF EDUCATION 
Institute of Education of the University of Lisbon | Portugal  
ONLINE VERSION IS NOW AVAILABLE 
 
Sisyphus – Journal of Education aims to be a place for debate on political, social, 
economic, cultural, historical, curricular and organizational aspects of education. It 
pursues an extensive research agenda, embracing the opening of new conceptual 
positions and criteria according to present tendencies or challenges within the global 
educational arena. 
Vol 1, Issue 1 (2013) 
The European Educational Space: New Fabrications 
Edited by Martin Lawn & António Nóvoa 
 
This issue of Sisyphus brings together five contributions on new fabrications in the 
European educational space (by Martin Lawn, Thomas S. Popkewitz & Catarina Silva 
Martins, Anne Corbett, Vita Fortunati, and António Nóvoa). All of them seek to 
describe the educational problems facing Europe today and analyze the complex issues 
that underlie the European debate on education. We have also decided to include 
Francisco O. Ramirez’s revealing reflection on universities. Though it centres on an 
analysis of American universities, Ramirez’s essay nevertheless explains many of the 
developments that are taking place in European universities and in the European 
Higher Education Area. 
 
Table of Contents 
Editorial 
Jorge Ramos do Ó  
 
The European Educational Space: New Fabrications 
Martin Lawn, António Nóvoa 
 
The Understories of European Education: The Contemporary Life of Experts and 
Professionals  
Martin Lawn 
 
«Now We Are European!» How Does it Get That Way?  
Thomas S. Popkewitz, Catarina Silva Martins 
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Governing Education, Governing Europe? Strengths and Weaknesses of the Lisbon 
Model 
Anne Corbett 
 
The Interfacing Approach for Investigation Beyond Boundaries 
Vita Fortunati 
 
The Blindness of Europe: New Fabrications in the European Educational  
António Nóvoa 
 
World Society and the University as Formal Organization 
Francisco O. Ramirez 

 
We invite you to start reading it now:  http://revistas.rcaap.pt/sisyphus  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


