Congresso Internacional “José Saramago: 20 anos com o Prémio
Nobel”
Segunda circular
Conforme tem sido amplamente difundido, realiza-se a 8, 9 e 10 de outubro próximo o Congresso Internacional “José Saramago: 20 Anos com o Prémio Nobel”, que
terá lugar no Convento São Francisco, em Coimbra.
Decorreu já a primeira fase de inscrições, tendo-se registado, até agora, um número elevado de propostas de comunicações. Do mesmo modo, estão confirmadas as
presenças de diversos especialistas na obra saramaguiana, que intervirão em conferências e em mesas redondas plenárias.
Está agora em curso a segunda fase de apresentação de propostas de comunicações, que se encerrará a 31 de julho. O temário estabelecido é o seguinte:










Representações da História em José Saramago
A personagem saramaguiana: figuração e sobrevida
Alegorias saramaguianas
A poesia de José Saramago
O teatro de José Saramago
Representações transmediáticas da obra saramaguiana
José Saramago polemista e doutrinador literário
José Saramago cronista e jornalista
A fortuna crítica de José Saramago

O preço estabelecido para as inscrições, nesta segunda fase, é o seguinte:




€ 35.00: participantes sem comunicação
€ 45.00: participantes com comunicação
€ 15.00: estudantes

As fichas de inscrição e propostas de comunicação (máximo: 300 palavras) devem ser enviadas para congressosaramago@gmail.com. O resultado da arbitragem das
propostas apresentadas na segunda fase será comunicado até 31 de agosto. Pagamento
de inscrições através da Loja Virtual da UC.

Foi atribuída acreditação ao Congresso pelo Conselho Científico-Pedagógico de
Formação Contínua (grupos: 200 Português e Estudos Sociais/História; 210 Português
e Francês; 220 Português e Inglês; 300 Português). Estão também a ser preparadas
atividades paralelas, a saber:



Concurso de ensaios destinado a estudantes do Ensino Secundário, com
apoio da Porto Editora (ver aqui o regulamento).
Apresentação d’O Ano da Morte de Ricardo Reis (adaptação por Filomena
Oliveira e Miguel Real), por ÉTER – Produção Cultural (a confirmar).

O Congresso Internacional “José Saramago: 20 Anos com o Prémio Nobel” é coorganizado pelo Centro de Literatura Portuguesa e pela Câmara Municipal de Coimbra. Apoios: Reitoria da Universidade de Coimbra; Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; Fundação José Saramago; Porto Editora.

