Congresso Internacional
“José Saramago: 20 anos com o Prémio Nobel”
Primeira circular

A 8 de outubro, cumprem-se 20 anos sobre o anúncio da atribuição do Prémio
Nobel da Literatura a José Saramago. A 10 de dezembro de 1998, José Saramago recebia
em Estocolmo o Prémio Nobel da Literatura.
Lembrando a efeméride, terão lugar diversas iniciativas que constituirão também
uma oportunidade privilegiada para se reler e estudar a obra saramaguiana, bem como a
trajetória cívica e cultural do seu autor.
Entende-se, por isso, ser pertinente organizar uma reunião científica com a
projeção que as circunstâncias justificam. Assim, terá lugar em Coimbra, de 8 a 10 de
outubro do corrente ano, no Convento São Francisco, o Congresso Internacional “José
Saramago: 20 Anos com o Prémio Nobel”. O congresso incluirá conferências, mesasredondas e comunicações subordinadas ao seguinte temário:










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

Convida-se a comunidade científica a apresentar propostas de comunicações
subordinadas aos temas referidos, bem como a formular inscrição, de acordo com o
seguinte calendário e preços:


Primeira fase: até 15 de abril
o € 25.00: participantes sem comunicação
o € 35.00: participantes com comunicação



Segunda fase: até 31 de julho
o € 35.00: participantes sem comunicação
o € 45.00: participantes com comunicação
o € 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 será comunicado até 31 de julho (primeira fase) e até 31 de agosto
(segunda fase). Pagamento de inscrições através da Loja Virtual da UC.
Como atividade paralela ao Congresso, será lançado um concurso de ensaios
destinado a estudantes do Ensino Secundário e incidindo sobre os romances Memorial do
Convento e O Ano da Morte de Ricardo Reis.
O Congresso Internacional “José Saramago: 20 Anos com o Prémio Nobel” é
organizado pelo Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, em
coorganização com a Câmara Municipal de Coimbra. Apoios: Reitoria da Universidade de
Coimbra; Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; Fundação José Saramago;
Porto Editora.

