NEWSLETTER N.º 22/2013
4.Setembro.2013
________________________________________________________
Eventos do CIDEHUS:
1) Residência Cisterciense em S. Bento de Cástris – O Silêncio
Local: Mosteiro de S. Bento de Cástris
Data: 19 a 21.Setembro.2013
Link: http://www.residenciacisterciense.pt.vu/

Eventos:
1) Conferência sobre a conclusão do projecto Radio-Past, no âmbito das “Conferências da
Ammaia, Professor José Mattoso”
“Ammaia, seis anos de investigação. A criação de um laboratório de campo europeu
para a pesquisa arqueológica não-destrutiva.”
Professores Cristina Corsi e Frank Vermeulen,
Local: Casa da Cultura de Marvão
Data: 6.setembro.2013, 17h00
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2) XV Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Local: San Millán de la Cogolla, La Rioja
Data: 8 a 14.Setembro.2013
Link: http://www.ahlm.es/
3) Portugal Europeu. E agora? 2º ENCONTRO PRESENTE NO FUTURO
Local: Liceu Pedro Nunes, Lisboa
Data: 13 e 14.setembro.2013
Link: http://www.presentenofuturo.pt/portugal-europeu/home
4) Sítio web 1º Seminário de Preservação Comum de Património Digital
Local: Arquivo Nacional da Torre do Tombo
Data: 19 a 20.setembro.2013
Link: http://1seminariopreservacaopatrimoniodigital.dgarq.gov.pt/

5) Conferência Horizons for Social Sciences and Humanities (O SSH no H2020)
Local: Vilnius, Lituânia
Data: 23 e 24.Setembro.2013
Link: http://horizons.mruni.eu/consultation/
6) III Simposio Internacional de Estudios Medievales
Local: Santiago de Chile, Universidad Gabriela Mistral
Data: 25 a 27.Setembro.2013
Link: http://www.ugm.cl/instituto/centro-de-estudios-medievales/simposio/
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Call for papers:
1) 49th International Congress on Medieval Studies - Kalamazoo 2014
Data: 8 a 11.Maio.2014
Prazo limite: 15.Setembro.2013
Link: http://www.wmich.edu/medieval/files/call-for-papers-2014.pdf
2) International Medieval Congress - Leeds 2014
Data: 7 a 10.Julho.2014
Prazo limite: 30.Setembro.2013
Link: http://www.leeds.ac.uk/ims/imc/imc2014_call.html
3) 12th International Conference on Urban History: Cities in Europe, Cities in the World
Data: 3 a 6.Setembro.2014
Prazo limite: 15.Outubro.2013
Link:
http://www.eauh2014.fcsh.unl.pt/index.php?conference=conference&schedConf=ind
ex&page=pages&op=view&path%5B%5D=7

Atividades Culturais
1) Visita guiada
O CECHAP associa-se às Festas de Nossa Senhora da Piedade e do Senhor Jesus da
Piedade - Capuchos 2013, a grande festa da vila que é sede da Associação, Vila Viçosa.
As festas, organizadas pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, decorrem este ano de 6 a
15 de Setembro e celebram os seus 150 anos.
Com a colaboração de duas empresas de conservação e restauro - Ana Campanilho
Barradas e Paulo Oliveira Pinto e Luso Restauro (Castelo Branco) - o CECHAP vai guiar
uma visita pelas Igrejas do Senhor Jesus da Piedade, de São Tiago e capela de São
Luís, no Largo dos Capuchos, e terminar com a visita a uma oficina de conservação e
restauro. Esta visita vai apresentar as várias áreas de intervenção ao nível da
conservação e restauro, alguns danos e patologias que os bens culturais apresentam e
os materiais e utensílios utilizados na área da conservação e restauro. Pretendemos,
assim, sensibilizar para a necessidade de cuidar do património histórico, religioso,
arquitectónico e artístico português.
As visitas acontecem nos dias 7 e 8 de Setembro, sábado e domingo, com o seguinte
horário:
15:30 - Visita à Igreja do Senhor Jesus da Piedade (Capuchos)
16:00 - Visita à Igreja de São Tiago (Largo dos Capuchos)
16:15 - Visita à Capela de São Luís (Largo dos Capuchos)
16:30 - Visita à oficina de conservação e restauro (sala anexa à capela de São Luís)

Bolsas / Estágios / Emprego Científico:
1) Bolsa de Investigação na carreira (FP7-PEOPLE-2013-CIG)
Candidaturas: 18.Setembro.2013
Link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=YRPj
SlJCzXwXF1R6CTR1tGxY4K0h2dGnzxDsDGlJWCbr9f5gfyKG!51455273?callIdentifier=FP
7-PEOPLE-2013-CIG#wlp_call_FP7
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2) Bolsas FLAD
Encontra-se aberto um concurso para a atribuição de bolsas de docência e
investigação nos EUA.
Candidaturas: 30.Setembro.2013
Link: http://www.flad.pt/?no=2120001762
3) Programa Alumni Eugénio de Almeida
Bolsa de Excelência Académica
Candidaturas: 2 a 30.setembro.2013
“Em cumprimento dos seus fins de promoção social, cultural e educativa da região de
Évora, a Fundação Eugénio de Almeida criou o Programa Alumni Eugénio de Almeida Bolsa de Excelência Académica.”
(Artigo n.º 1 do Regulamento da Bolsa de Excelência Académica)
Está aberto, de 2 a 30 de setembro, o prazo para a apresentação de candidaturas à
atribuição da Bolsa de Excelência Académica para o ano letivo 2013/2014.
Este Programa pretende:
a) Premiar o Mérito e a Excelência dos estudantes universitários da Região de Évora
que revelem um extraordinário potencial académico, comprovadamente reconhecido,
e que pretendam frequentar instituições de ensino superior na sua área de
especialização, no país ou no estrangeiro;
b) Apoiar a produção de conhecimento que possa vir a causar impactos positivos neste
território.
A Bolsa é dirigida a alunos do Ensino Superior, naturais ou residentes na região de
Évora, que tenham obtido aproveitamento escolar no ano letivo anterior, com média
aritmética igual ou superior a 17,00 valores.
Não são aceites candidaturas de alunos que frequentem o 1.º Ano do 1.º Ciclo do
Ensino Superior.
Os interessados poderão obter mais informações na sede da Fundação Eugénio de
Almeida (Páteo de S. Miguel, Apartado 2001, 7001-901 Évora).
REGULAMENTO
Link: http://www.fundacaoeugeniodealmeida.pt/bolsa-excelencia-academica/30.htm

Candidaturas a projetos:
COST- Open Call: Submit Your Proposal
COST invites researchers throughout Europe to submit proposals for research networks and use this unique
opportunity to exchange knowledge and to embark on new European perspectives. A continuous Open Call
for Proposals is used to attract the best proposals for new COST Actions.
COST follows different evaluation procedures for Proposals submitted in one of the nine COST Domains or,
when highly interdisciplinary and spanning several COST Domains, as Trans-Domain Proposals (TDP).
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Proposals submitted in one COST Domain
Proposals submitted in one of the nine COST Domains follow a two-stage process whereby proposers,
after registering, submit a Preliminary Proposal by a set collection date. This Preliminary Proposal provides an
overview of the proposed Action's goal and its foreseen impact. After evaluation, approximately 120 of the
top-ranked Preliminary Proposals are invited to submit a Full Proposal.
After assessment by external experts, the top-ranked Full Proposals are presented orally to the Domain
Committee (DC Hearing). A final list is proposed for approval by the Committee of Senior Official (CSO).

Trans-Domain Proposals (TDP)
Broad, interdisciplinary proposals known as 'Trans-Domain Proposals' (TDP) follow a TDP Pilot Evaluation and
Selection Procedure with a proposal registration via the proposer’s e-COST profile as of 15 February 2013. The
TDP Pilot requires one single proposal submission, with the proposal evaluated remotely in two steps
preceding TDP Panel Hearings.
More information about the TDP Pilot can be found onhttp://www.cost.eu/domains_actions/TDP.

What does COST fund?
The support will cover the costs of networking activities such as meetings (e.g. travel, subsistence, local
organiser support), conferences, workshops, short-term scientific exchanges, training schools, publications
and dissemination activities. COST does not fund the research itself.
The FAQ section also answers Open Call specific questions.

Next collection date
Each collection date is announced in the Official Journal of the European Union a few months before the
deadline. The latest announcement is dated 11 June 2013.

Mais inf._: http://www.gppq.fct.pt/_7pq/newsletter/2013_09/destaques.html
•
•

For submissions in one of the nine COST Domains: 27 September 2013 at 17:00 Brussels time (GMT+1).
For Trans-Domain Proposal (TDP) submissions there is first a proposal registration deadline on 27
September 2013 at 17:00 Brussels time (GMT+1), followed by a proposal submission deadline on 8
November 2013, 17:00 Brussels time (GMT+1). Please note that the proposal registration will have to be
made via your e-COST profile.

Prémios Científicos:
1) Prémio União Europeia para o Património Cultural - Europa Nostra 2014
Prazo limite: 9.Setembro.2013
Link: http://www.igespar.pt/pt/news/6/2935/

Horizonte 2020:
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo foi incumbida de
preparar regionalmente (NUT II), para o período 2014/2020, a programação do novo ciclo de
fundos comunitários.
O Plano de Acção Regional - Alentejo 2020 deverá constituir-se como o Documento de
Orientação Estratégica para o Desenvolvimento do Alentejo no horizonte 2020 e ser entendido
como um quadro de referência para:
(i) A identificação de prioridades estratégicas de intervenção por parte dos actores
regionais (públicos, associativos e privados)
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(ii) A integração regionalmente estruturada de opções estratégicas de intervenção subregionais
(iii) O acesso orientado a recursos de financiamento com origem nos fundos estruturais da
Política de Coesão e dos outros Fundos Europeus de Investimento
(iv) A coordenação regional das diferentes políticas públicas de natureza sectorial ou
territorial
É a proposta de Plano de Acção Regional – Alentejo 2020 que agora fica em consulta publica
até ao próximo dia 6 de Setembro, com o fim de assegurar mais uma vez a participação dos
actores regionais e dos cidadãos na consolidação da proposta regional de alocação de fundos
comunitários ao Alentejo.
O Plano de Acção Regional resultante deste processo, será ainda objecto de análise pelo
Conselho Regional da CCDR Alentejo e posterior apresentação ao Sr. Secretário de Estado do
Desenvolvimento Regional, como documento de enquadramento e suporte à programação
dos fundos comunitários no Alentejo para o período 2014/2020.
Os contributos tidos por convenientes podem ser apresentados pelo site da CCDR ou
remetidos para o e-mail: alentejo2020@ccdr-a.gov.pt, até ao fim do prazo da presente
consulta pública.
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo
Av. Eng. Arantes e Oliveira, 193 - 7004-514 ÉVORA
Tel.: + 351 266 740 300 - Fax.: + 351 266 706
562
www.ccdr-a.gov.pt email: expediente@ccdra.gov.pt
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