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-

Início
| Centro
História
Estrutura
Estatutos
Áreas de Investigação
Investigadores

-

| Formação
1.º Ciclo
2.º Ciclo
3.º Ciclo
Seminários
Cursos Livres
Bolsas

-

| Instrumenta
Biblioteca do CEC
Sala de Investigação
Acesso a Bases de Dados
Luís da Cruz Digital
Outras Ligações

-

| Investigação
Projectos Nacionais
Projectos Internacionais
Redes de Investigação
Outros Projectos

-

| Publicações
Euphrosyne
Biblioteca Euphrosyne
Livros
Volumes Colectivos
Classica Digitalia
Santos e Milagres
Outras publicações
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-

| Actividades
Colóquios e Congressos
Seminários e Jornadas
Conferências
Provas Académicas
Outras Actividades

-

| Contactos

V COLÓQUIO INTERNACIONAL

A LITERATURA CLÁSSICA OU OS CLÁSSICOS NA
LITERATURA

PRESENÇAS CLÁSSICAS NAS LITERATURAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA
2-4 de Dezembro de 2019 | Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

call for papers

Afirmando o estudo da tradição clássica no espaço lusófono como tema de investigação
nuclear, o Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
promove a reflexão crítica em torno da recepção da Antiguidade Greco-Latina nas Literaturas
Portuguesa, Brasileira e dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Assim, na quinta
edição do colóquio A Literatura Clássica ou os Clássicos na Literatura: Presenças Clássicas
nas Literaturas de Língua Portuguesa
— a decorrer na Faculdade de
Letras nos dias 2, 3 e 4 de Dezembro de 2019 —, é nosso propósito discutir e confrontar ideias
acerca da reconfiguração temática, dos valores, do imaginário e das obras clássicas, bem
como das personagens, cultura literária e poética, história e ficção gregas e latinas, atendendo
a diversas cronologias e diferentes lugares onde se escreve português..

Envio de propostas

Os investigadores interessados em participar podem apresentar as suas propostas de
comunicação até ao dia 28 de Julho de 2019. As propostas, sujeitas a avaliação pela
Comissão Científica, devem incluir os seguintes elementos:
- título (claro e informativo) da comunicação;
- resumo (até 300 palavras);

2/4

V Colóquio 'A Literatura Clássica ou os Clássicos na Literatura'
Actualizado em Quinta, 07 Fevereiro 2019 16:20

- nome do(s) autor(es);
- afiliação institucional;
- endereço postal e electrónico;
- currículo académico abreviado (até 300 palavras).
esclarecimentos adicionais:
assica@letras.ulisboa.pt
.

Contacto para envio de propostas e
literaturacl

As comunicações têm a duração de 20 minutos.
Notificação de aceitação das propostas: 9 de Setembro.

Inscrições

Conferencistas: 100€. Estudantes de mestrado e doutoramento com comunicação: 70€
A inscrição confere direito a volume de ensaios, além de certificado.
Interessados em assistir ao colóquio sem apresentar comunicação podem formalizar a
inscrição, a fim de que lhes sejam fornecidos um certificado de participação e materiais de
apoio:
• inscrição sem comunicação com acreditação (professores): 40,00 €
• inscrição sem comunicação: 20,00 €
• inscrição de estudantes sem comunicação: 10,00 € A inscrição será feita preferencialmente
por email ou na mesa de acolhimento de participantes nos dias do colóquio. A inscrição só será
considerada efectiva após o envio da ficha e da confirmação de pagamento (em numerário na
tesouraria da Faculdade de Letras, contra a apresentação de cópia legível de recibo, ou por
transferência bancária, contra a apresentação de cópia legível de comprovativo de
transferência bancária).
Descarregar
ficha
Obser
vações: Todos os participantes deverão tratar pessoalmente da sua viagem e reserva de hotel.
Consultar informações sobre transporte na cidade de Lisboa,
aqui
.

Comissão Científica

Arnaldo do Espírito Santo
Cristina Pimentel José Augusto Cardoso Bernardes José Ribeiro Ferreira
Paolo Fedeli
Paula Morão
Sérgio Nazar David
Thomas Earle Comissão Organizadora
Coordenação: Cristina Pimentel e Paula Morão Alice Costa Maria Luísa Resende Ricardo
Nobre
Rui Carlos Fonseca Informações

3/4

V Colóquio 'A Literatura Clássica ou os Clássicos na Literatura'
Actualizado em Quinta, 07 Fevereiro 2019 16:20

email de contacto: literaturaclassica@letras.ulisboa.pt

informações úteis sobre transportes
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