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                                    NEWSLETTER N.º 27/2013  

                 9.Outubro.2013 

________________________________________________________ 

Eventos do CIDEHUS: 
1) Património (I)material como Oportunidade de Desenvolvimento 

Local: Universidade de Évora, Palácio do Vimioso, Sala 205 
Data: 11.Outubro.2013 
Link: http://www.cidehus.uevora.pt/centro/arquivo/arq13/patimaterial_out13.pdf  
 

2) Conferência de Abertura do PIUDHist Ano Lectivo 2013-14 
Francisco Bethencourt "The Western Debate on Inequality: from Rousseau to Marx" 
Local: ICS 
Data: 11.Outubro.2013, 17h30 
 

 
 

3) Palestra “Fouille subaquatique et renflouage du chaland gallo-romain Arles-Rhône 3” 
(France, Arles) 
David Djaoui 
Local: Universidade de Évora, Palácio do Vimioso, Sala 115 
Data: 14.Outubro.2013, 15h00 
Link: http://www.cidehus.uevora.pt/  

 
4) Colóquio Memórias de Mármore (arte) 

Local: Vila Viçosa 
Data: 26.Outubro.2013 
Link:http://www.cidehus.uevora.pt/centro/arquivo/arq13/cechap_memarmore_out1
3-pro.pdf  
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Regressamos a Vila Viçosa para avivar a nossa memória colectiva. No dia 26 de Outubro, no 
Cine-Bolso do Teatro Florbela Espanca, vamos relembrar o que já sabemos sobre a arte de 
talhar o mármore, essa nobre pedra que define a identidade desta região alentejana.     
O colóquio Memórias de Mármore (arte) é uma organização do CECHAP e conta com a 
participação do Instituto Superior Técnico, do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e 
Sociedades da Universidade de Évora (CIDEHUS) e da Arquidiocese de Évora e ainda das 
Câmaras Municipais de Borba, Estremoz, Vila Viçosa, Alandroal e Sousel. No final do dia, não 
podemos deixar de visitar uma pedreira. 
 A participação no colóquio requer inscrição obrigatória através do e-

mail cechap.associacao@gmail.com.  
 

 
 

Eventos: 
1) Colóquio “Culturas Económicas/ Culturas Religiosas” 

Local: Sala de Atos, Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho 
Data: 10.Outubro.2013, 15h00 
Link: www.cics.uminho.pt 
 

2) CICLO DE CONFERÊNCIAS NA CASA AMARELA 
Portugal Islâmico e o Mediterrâneo: da curiosidade à paixão 
1ª Conferência “1167-1266. Tavira entre muçulmanos e cristãos.” – Sandra Cavaco 
Local: Casa Amarela - Mértola 
Data: 12.Outubro.2013, 15h30 
Link: www.camertola.pt 
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3) Conferência O Imaginário Infantil na Cibercultura (Ariovaldo Folino Junior) 
Local: ICS-UL, Sala 1 
Data: 15.Outubro.2013, 17h30 
Link: http://www.ics.ul.pt  

4) 1º Encontro de bibliotecas escolares do concelho de Almada 
Local: Auditório Fernando Lopes-Graça, Almada 
Data: 17 a 18.Outubro.2013 
Link: www.m-almada.pt/almadabe  
 

 
 

5) Conferência "Escola e Igualdade de Oportunidades", Lisboa 19 de Outubro de 2013 
Local: Goethe-Institut, Campo dos Mártires da Pátria, 37 
Data: 19.Outubro.2013 
Link: http://www.goethe.de/ins/pt/lis/ver/pt11654325v.htm  
 

6) Colóquio Internacional «Mobilidade Social e Formação de Hierarquias: subsídios para a 
história da população» 
Local: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Brasil 
Data: 28 a 30.Outubro.2013 
Link: http://www.unisinos.br/eventos/mobilidade-hierarquia/  
 

7) III Encontro do CITCEM «PAISAGEM – (I)Materialidade» 
Local: Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
Data: 21 a 24.Novembro.2013 
Link: http://www.citcem.org/3encontro/index.html 
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Call for articles: 
Ya está funcionando la Plataforma Digital Ibero-Americana para la Difusión de Trabajos 
Científicos <http://www.geocritiq.com/>. Como podrás ver, en ella aparece Cidehus , en la 
relación de Revistas y centros Asociadas. 
Nos gustaría publicar un artículo periodístico cada cinco días. Y que antes de Navidad 
apareciera en la Plataforma uno procedente de vuestro centro. 
En las tres revistas que publicamos (Scripta Nova, Biblio 3W y Ar@cne) hemos incorporado en 
las “Normas para la presentación de originales” (<http://www.ub.edu/geocrit/sn-norm.htm>), 
el siguiente párrafo: 
  
__________________ 

Artículo periodístico 

GeocritiQ es una Plataforma Digital Ibero-Americana para la difusión de los trabajos científicos 
que se publican en Scripta Nova, con el fin de hacerlos llegar al público general. 

Todos los autores de los artículos que, tras superar las sucesivas evaluaciones, sean 
seleccionados para su publicación en la revista, recibirán una notificación acerca de ello, y 
deberán enviar en el plazo de tres o cuatro semanas un artículo periodístico de, como máximo, 
5.000 caracteres, con vistas a la publicación simultánea en el citado portal. Se procurará que 
coincidan la edición científica y la periodística. Está previsto que los lectores puedan hacer 
comentarios a las noticias publicadas, y el autor, si lo desea, podrá contestar a las que haya en 
un plazo razonable. 

Los artículos se redactarán de acuerdo a las “Normas para la redacción de un artículo 
periodístico” ( www.ub.edu/geocrit/GQnormas.htm). 
_________________________ 
  
Tal vez vosotros podríais hacer algo similar en la información sobre la presentación de 
originales, de forma que asegure que todos los alibros y rtículos científicos nuevos que se 
vayan publicando en ella en el futuro se conviertan también en artículos periodísticos en la 
Plataforma, para divulgar su contenido. 
  
En una segunda fase, podríamos ir pidiendo a todos los autores que han publicado artículo o 
libros en años anteriores que los conviertan igualmente en artículos periodísticos, haciendo 
alusión en él, si es posible, a algún problema de actualidad. 
  
Durante el primero o segundo trimestre de 2014 haríamos un balance de la marcha del 
proyecto, e iríamos incorporando a nuevas revistas y centros de investigación, hasta alcanzar 
una treintena de ellas (españolas, portuguesas, de países iberoamericanos y, tal vez, de Italia, 
con lenguas que podemos entender fácilmente en todo nuestro ámbito cultural sin haberlas 
estudiado).  
  
Ese sería el momento de pasar a una nueva fase, y estudiar las posibilidades de pasar a una 
publicación regular en un plazo razonable. Entonces podríamos pensar seriamente si es posible 
poner en marcha colectivamente un periódico para convertir los artículos científicos que 
publicamos en un instrumento de difusión de información, de debate y de creación de opinión 
pública. 
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Call for papers: 
1) I Congresso Internacional de Jovens Investigadores «"Conectando" el Mundo Atlántico: 

redes, barreras e intercambio (1492-1830)»  
Local: Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
Data: 2 a 4.Abril.2014 
Prazo limite: 30.Novembro.2013 
Link: http://cma2014uam.com/call-for-papers/  
 

2) Workshop de Estudos Medievais 
Local: Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
Data: 3 a 4.Abril.2014 
Prazo limite: 15.Dezembro.2013 
Link: http://www.gihmedieval.com/ 
 

3) 15th annual meeting of European Academic Heritage Network UNIVERSEUM  
Local: University of Hamburg, Germany 
Data: 12 a 14.Junho.2014 
Prazo limite: 28.Fevereiro.2014 
Link: http://www.hs.uni-hamburg.de/DE/GNT/events/universeum-hh-2014.php 

 
Atividades Culturais 

1) Visita guiada “Baixa Pombalina: sob o olhar da simbólica” 
Local: no Arco da Rua Augusta 
Data: 13.Outubro.2013, 10h00 
Informações: cursosreligioes.pmp@gmail.com  

  

Bolsas / Estágios / Emprego Científico: 
1) Bolsa de Investigação para Licenciado, no âmbito do Projeto CREATIVE MED, com 

referência 1CAP - MED 12-10, pelo período de 12 meses 
Prazo limite: 22.Outubro.2013 
Link: http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=39329 
 
 

2) PROGRAMA TRANSVERSAL - COOPERAÇÃO POLÍTICA E INOVAÇÃO 
VISITAS DE ESTUDO 2013-2014 
ÚLTIMO CONVITE À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

  (BOLSAS PARA MOBILIDADE INDIVIDUAL) 
 
Está aberta a 2ª fase de submissão de candidaturas às Visitas de Estudo do Programa 
Transversal até ao próximo dia 15 DE OUTUBRO DE 2013 para atividades a decorrer entre 
Março de 2014 e Junho de 2014. 
 
As Visitas de Estudo são uma atividade de curta duração (3-5 dias úteis) que decorre num país 
pertencente ao PALV e que possibilita o encontro de um grupo de 10-15 decisores políticos 
e/ou especialistas dos sectores da educação e da formação profissional, de diferentes países, 
para debaterem ou examinarem aspetos específicos da aprendizagem ao longo da vida. 
 
Estas Visitas de Estudo são fóruns de discussão que visam promover a qualidade e a 
transparência dos sistemas de Educação e Formação Profissional dos Estados-membros, 
através do intercâmbio e da implementação de medidas de política e/ou de gestão. Tais 
medidas pressupõem mudanças ao nível institucional e político nos sistemas educativo e de 
formação profissional nacionais, com vista a alcançarem os objetivos identificados para a ação, 
nomeadamente: 



6 
 

 
   * Apoiar a definição de políticas e a cooperação a nível europeu no domínio da 
aprendizagem ao longo da vida, designadamente no contexto da Estratégia de Lisboa e de 
Copenhaga e do Programa de Trabalho "Educação e Formação 2020", bem como do Processo 
de Bolonha e seus sucessores. 
   * Facilitar o intercâmbio de informação e de experiências entre responsáveis e 
especialistas dos sectores da educação e da formação profissional; 
   * Tomar conhecimento de abordagens adoptadas noutros países sobre o sector da 
educação e da formação profissional; 
   * Proporcionar aos responsáveis dos sectores da educação e da formação profissional 
informações fiáveis e actualizadas sobre ambos os sistemas a nível europeu. 
 
Sendo as Visitas de Estudo um elemento de suporte à cooperação e definição de políticas a 
nível europeu, o papel a desempenhar pelas instituições ligadas aos sectores da Educação e da 
Formação Profissional reveste-se da maior importância nomeadamente na exploração de 
temas como: 
 
   * ENCORAJAR A COOPERAO ENTRE OS MUNDOS DA EDUCAO, DA FORMAO 
PROFISSIONAL E DO TRABALHO; 
   * SUPORTE FORMAÇÂO INICIAL E CONTNUA DE PROFESSORES, FORMADORES E 
DIRETORES DE INSTITUIES DE ENSINO E FORMAO PROFISSIONAL; 
   * PROMOVER A AQUISIO DE COMPETNCIAS-CHAVE ATRAVS DOS SISTEMAS DE 
EDUCAO E FORMAO PROFISSIONAL; 
   * PROMOVER A INCLUSO SOCIAL E IGUALDADE DE GNERO NA EDUCAO E NA FORMAO 
PROFISSIONAL, INCLUINDO A INTEGRAO DE POPULAES MIGRANTES; 
   * DESENVOLVIMENTO DE ESTRATGIAS PARA A APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA E 
MOBILIDADE. 
 
O Público-alvo 
 
O presente convite destina-se aos decisores e aos especialistas em matéria de educação e 
formação profissional, designadamente: 
 
   * DIRETORES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, FORMAO E ORIENTAO 
PROFISSIONAIS; 
   * DIRETORES DE SERVIOS DE ACREDITAO (RVCC E CNO); 
   * INSPETORES; 
   * GESTORES DE PME 
   * GESTORES DE RECURSOS HUMANOS E DE FORMAO; 
   * COORDENADORES DE DEPARTAMENTOS; 
   * FORMADORES DE PROFESSORES; 
   * CONSELHEIROS PEDAGGICOS E DE ORIENTAO PROFISSIONAL; 
   * REPRESENTANTES DE AUTORIDADES LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS; 
   * REPRESENTANTES DE CMARAS DE COMRCIO / INDSTRIA / ARTESANATO; 
   * REPRESENTANTES DE ORGANIZAES PATRONAIS; 
   * REPRESENTANTES DE ORGANIZAES SINDICAIS; 
   * REPRESENTANTES DE REDES E DE ASSOCIAES DE EDUCAO E FORMAO PROFISSIONAL; 
   * INVESTIGADORES. 
 
Como escolher uma VISITA DE ESTUDO? 
 
As visitas de estudo são escolhidas através de um Catálogo e devem estar sempre relacionadas 
com a actividade profissional do candidato. 
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O QUE É UM CATLOGO DE VISITAS DE ESTUDO? 
 
O Catálogo é uma compilação de visitas de estudo, organizadas por instituições provenientes 
dos diversos Estados-Membros, que decorrem de Setembro a Junho e exploram temas através 
de três perspectivas 
diferentes: 
 
   * Educação geral (General Education type) 
   * Educação e formação vocacional (VET type) 
   * Aprendizagem ao longo da vida (Mixed type) 
 
O Catálogo foi desenhado de forma a adequar-se aos diversos interesses profissionais e 
calendários do público-alvo. 
 
Para aceder ao catálogo com as visitas disponíveis poderá consultar o anexo em versão PDF ou 
consultar os seguintes endereços: 
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ [2] e www.proalv.pt [3] 
 
A submissão da candidatura 
 
A candidatura deverá respeitar os critérios definidos no Convite Nacional [4] e ser submetida 
_online, _AT AO MEIO-DIA HORA CENTRAL EUROPEIA (11 HORAS DA MANH, HORA LOCAL), 
através da página do CEDEFOP em http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ [5] . 
 
Uma vez validada, a candidatura deverá ser IMPRESSA, ASSINADA (pelo candidato e 
representante legal da instituição) e ENVIADA para a seguinte morada dentro do prazo legal de 
submissão: 
 
Agência Nacional para o Programa Aprendizagem ao Longo da Vida 
Praça de Alvalade, N.º 12 
1749-070 Lisboa 
 
Todas as regras de submissão de candidaturas encontram-se disponíveis para consulta em 
http://www.proalv.pt/Enterprise%20Portals/SystemFiles/Downloads/CONVITE_NACIONAL_PA
LV_2013_revisao-16-01-2013_V1.pdf 
 

 
Horizonte 2020: 
O HORIZONTE 2020 será o maior instrumento de financiamento europeu de investigação e 
inovação, com um orçamento global de 77 mil milhões de euros, para o período entre 2014-
2020. Este programa europeu será o sucessor do 7.º Programa-Quadro de Investigação e do 
Programa Competitividade e Inovação (CIP) mas com uma nova abordagem inovadora, 
abrangendo todo o ciclo de inovação desde a ideia até à entrada do produto no mercado. As 
três prioridades estabelecidas no Horizonte 2020 são a «Excelência Científica», «Liderança 
Industrial» e «Desafios Societais». 
 
As primeiras calls do concurso Horizonte 2020 estão previstas serem lançadas no dia 11 de 
Dezembro de 2013. 
 
Neste contexto, e de forma a alertar e preparar a comunidade de nacional para o lançamento 
dos primeiros concursos do Horizonte 2020, a UNIVERSIDADE DE ÉVORA E O GABINETE DE 
PROMOÇÃO DO PROGRAMA-QUADRO 
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(GPPQ) organizam no próximo dia 24 DE OUTUBRO DE 2013, uma sessão de informação na 
qual serão apresentadas algumas destas temáticas (Ações Marie Curie, European Research 
Council, Nanotecnologias, Materiais Avançados, Biotecnologia e Processos de Fabrico 
Avançados, Energia e Transportes) e as respetivas oportunidades de financiamento do 
Horizonte 2020. 
 
EXCELÊNCIA CIENTÍFICA: 
*Ações Marie Curie 
*Conselho Europeu de Investigação (ERC) 
 
Liderança em Tecnologias Facilitadoras e Industriais (LEIT): 
*Nanotecnologias 
*Materiais Avançados 
*Biotecnologia 
*Processos de Fabrico Avançados 
 
Desafios Societais: 
*Energia segura, não poluente e eficiente (DS 3) *Transportes inteligentes, ecológicos e 
integrados (DS4) 
 
Esta sessão é orientada para empresas e entidades do sistema científico e tecnológico que 
procurem financiamento para o desenvolvimento das suas ideias inovadoras através da 
investigação e desenvolvimento tecnológico. 
Link: http://www.gppq.fct.pt/_7pq/eventos.php?id=1183  

 
Lançamento de Livros / Revistas / Índices de Periódicos / Protocolos: 

1) Apresentação do livro "Sócio-antropologia rural e urbana. Fragmentos da sociedade 
portuguesa (1960-2010)" 
Autoria de Manuel Carlos Silva 
Local: Livraria «Centésima Página» em Braga 
Data: 9.Outubro.2013, 18h30 
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2) Apresentação do livro “Património(S) de Arraiolos” 

Autoria de Leonor Rocha, Ivo Santos e Gertrudes Branco 
Local: Biblioteca Municipal de Arraiolos 
Data: 11.Outubro.2013, 18h00 
 

 
 
 

3) Apresentação do Livro THE PORTUGUESE IN MALABAR: A SOCIAL HISTORY OF LUSO 
INDIANS - Com a presença do autor Charles Dias 
Local: Sala C1.01, Edifício II – ISCTE-IUL 
Data: 11.Outubro.2013, 18h00 
 

 
 

4) STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA acaba de publicar su último número en 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/Studia_Historica. 
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Prémios Científicos: 
Aldair Carlos Rodrigues, que em 2008 esteve no CIDEHUS como investigador visitante (na 
qualidade de doutorando da Universidade de São Paulo), acaba de ver a sua tese de 
doutoramento distinguida com o prémio CAPES de História/2013. Atualmente, Aldair Carlos 
Rodrigues é pós-doutorando da Unicamp e hoje faz parte da equipa de um projeto da FCT 
sediado no CIDEHUS. 
A referida dissertação intitula-se: Poder eclesiástico e Inquisição no século XVIII luso-brasileiro: 

agentes, carreiras e mecanismos de promoção social. Teve como orientadora a Professora 
Doutora Laura de Mello e Sousa. 
 
Eis aqui o resumo da tese, que pode ser consultada em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-27092012-114557/pt-br.ph 
«A problemática central deste trabalho é a multifacetada relação estabelecida entre as 
estruturas eclesiásticas da América portuguesa e o Santo Ofício por intermédio do clero (e de 
suas carreiras) no decorrer do século XVIII. Elucidamos aspectos ainda pouco conhecidos dos 
instrumentos e estratégias que tornaram possível a presença inquisitorial no Brasil, território 
que nunca sediou um tribunal da Inquisição. Tal ausência hipertrofiava as conexões entre a 
esfera eclesiástica local e a esfera inquisitorial. Investigamos também o impacto destes 
aparatos institucionais na sociedade colonial, evidenciando principalmente seus papéis na 
estruturação das hierarquias sociais.  

Palavras-chaves: Inquisição – estruturas eclesiásticas – clero – hierarquias sociais.» 

Programa FLAD / CAORC: 
A Fundação Luso-Americana (FLAD) e o Council of American Overseas Research Centers 
(CAORC) estabeleceram um programa que visa estimular os estudos lusófonos nos 
meios académicos norte-americanos, viabilizando o intercâmbio e a mobilidade de 
docentes e investigadores. 
A FLAD tem vindo a trabalhar na constituição de uma rede de centros de investigação 
nas áreas das ciências sociais e humanas e lançou em 2013 o concurso Bolsas para 

Docência e Investigação nos E.U.A. (http://www.flad.pt/?no=2120001762) destinado 
a atribuir bolsas a docentes integrados nas universidades e centros de investigação 
portugueses, permitindo experiências de leccionação nas universidades norte-
americanas, por períodos de um a quatro meses. 
Simultaneamente, o CAORC oferece o programa CLR (Center for Lusophone Research) 

/CAORC Grants for Short-Term Research in Portugal and/or Lusophone Africa 

(http://caorc.org/fellowships/clr/), que promove a mobilidade de investigadores 
norte-americanos para desenvolverem os seus projectos de investigação em estudos 
lusófonos nas universidades e centros de investigação portugueses. 
O Programa FLAD/CAORC será publicamente apresentado na manhã do próximo dia 
30 de Outubro nas instalações da Fundação Luso-Americana, de acordo com o 
programa que anexamos. 
Será um prazer contar com a vossa presença nesta iniciativa e desde já gradecemos a 
confirmação da participação até ao próximo dia 24 de Outubro, através dos emails 
teresa.cruz@flad.pt ou fatima.fonseca@flad.pt, ou ainda do telefone 213 935 800 
 


