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EPIGRAFE
“POZZO Será que chega? Sem dúvida. Mas eu sou generoso. Está na minha natureza. Esta noite. Pior
para mim. (Puxa a corda. Lucky olha para ele.) Porque vou sofrer, disso não tenho dúvidas. (Pega no
chicote.) O que é que vocês preferem? Que ele dance, que cante, que recite, que pense, que –
ESTRAGON Quem?
POZZO Quem! Vocês sabem pensar?!
VLADIMIR Ele pensa?
POZZO Claro que sim. Em voz alta. Ele até costumava pensar muito lindamente, eu era capaz de
passar horas a ouvi-lo. Agora... (Treme.) Pior para mim. Então, gostavam que ele pensasse um bocado
para nós?
ESTRAGON Eu cá preferia que ele dançasse, era mais divertido.”
in “À espera de Godot”, de Samuel Becket (tradução de José Maria Vieira Mendes)

EDITORIAL
O Este número da MATLITAGENDA traz a chamada para
“Literatura Expandida” e a notícia de abertura de candidaturas a mais uma edição do DML.
Publica-se uma seleção de
eventos, referências a investigadores afins (Fiormonte, Kirschenbaum, Rettberg, Pressman,
Torres), a objetos de estudo
(Afonso Cruz), sítios pessoais
(OMS) e recursos das MatLit.
Privilegia-se as leituras
mais demoradas em detrimento do mais imediato. Uma
agenda como esta, feita mensalmente, não pode rivalizar
com a velocidade (quase imediata) da informação na atual
era de rede social. Daí a sua
regularidade e formato, assim
como a sua chamada para contributos e processo colaborati-

vo, implicando que sejam oferecidas a elementos DML algumas tarefas de recolha, revisão e arranjo.
Este número, para lá da
mediatez (em termos de acesso e assunto), insiste num movimento centrípeto, em nomes
e referências. Isto visa, não a
novidade do novo, mas a novidade da reiteração, da redescoberta, como descobrir um
livro adquirido há muito, perdido na arrumação doméstica
(independemente de ser arrumação ou livro de caráter
físico ou digital). Daí os tópicos Reler (que sugere releituras ou atualizações) e Afinidades Materialistas, assim como
títulos (com as suas cotas,
para requisição) da “Coleção
Materialidades da Literatura”.

Aponta-se para leituras em
acesso livre, como exemplifica
a extensa entrevista (em viva
voz) a Alberto Pimenta, a referida “Coleção Materialidades da
Literatura”, o texto de OMS ou
a video-entrevista a Domenico
Fiormonte, que sublinha um
olhar crítico perante uma presente hegemonia epistemológica. As publicações e sugestões,
por isso mesmo, foram também
pensadas de um modo abrangente, que procurasse afirmar
línguas (e humanidades) para
além do expresso em inglês.
Resta dizer que este número
usa (com adaptações) o template concebido e revisto por Patrícia Reina, a quem agradeço,
como aos vários contribuidores.
Nuno Meireles
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Aﬁnidades Materialistas

a) Submissão até 10 de março: um tema para
o episódio e um responsável pelo seu desenvolvimento (em português).
(edição técnica da candidatura de N Meireles, com arbitragem de M Portela)
b) Se a candidatura conjunta for aprovada, a
fase seguinte será a submissão de um guião
para três minutos de vídeo.
c) Gravação numa mesma data, possivelmente em julho (para divulgar em setembro e
outubro).

VER / OUVIR / LER / RELER
LER
[Da Coleção “Materialidades da Literatura”]
FIORMONTE, Domenico (2018). Per una critica del testo digitale: letteratura, filologia e
rete. Roma: Bulzoni Editore. [cota 9-4-39]
KIRSCHENBAUM, Matthew G. (2016). Track
Changes: A Literary History of Word Processing. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press. [cota
8-5-15]

NOVIDADES DML
Candidaturas abertas a mais uma edição do DML
(ano letivo 2020/2021)
6 vagas na 1ª Fase, de 10 de fevereiro a 31 de março
de 2020

HAYLES, N. Katherine, Pressman, Jessica
(orgs.) (2013) Comparative textual media :
transforming the humanities in the postprint
era. Minneapolis: University of Minnesota
Press. [cota 8-7-22]

3 vagas na 2ª Fase, 01 de abril a 15 de julho de 2020

LER

1 vaga mais sobrantes na 3ª Fase, 17 a 31 de agosto
de 2020.

[SÍTIO PESSOAL] Dois amigos: Lucas &
Manuel

O edital referente aqui. Mais informações no blog.

“Tínhamos chegado a casa, após a viagem
desde a vivenda do Manuel e da Piocha na
Atalaia, quando o telemóvel tocou. Era o Manuel, perguntando pela viagem, mas na verdade excitado e ansioso por contar uma história. Tinha a ver com o Lucas, que como
sempre correra atrás do nosso carro à saída,
bem para lá do portão da casa, até que acelerei para ele desistir e deixámos de o ver. […]”

Chamada MatLit “Literatura Expandida“
Expansão da série "MATLIT em 90 segundos" para
3 minutos (aprox.) mas usando exemplos práticos
ilustrativos, em que cada episódio se foca numa
dimensão em particular - usando o universo de
artefactos de cada investigação.
Nesta fase solicita-se a submissão de propostas
dos/as interessados/as, formalizadas somente
num tema (título) para o episódio e num responsável pelo seu desenvolvimento.
2

http://www.osvaldomanuelsilvestre.com/
2020/02/08/dois-amigos-lucas-manuel/
#more-2893
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[COLÓQUIO] I Colóquio "Caminhos da
Investigação em Literaturas de Língua
Portuguesa"

Março de 2020

[AULA MAGISTRAL]

16 e 17 de março de 2020/ FLUC
Iniciativa de um grupo de estudantes da Pósgraduação em Literatura de Língua Portuguesa. Conta com o apoio da coordenação
do Mestrado e do Doutoramento, bem como
do CLP, e que pretende ser o primeiro de
vários encontros científicos semelhantes a
realizar nos próximos anos.
I Colóquio em Caminhos da Investigação em
Literaturas de Língua Portuguesa – Agenda UC

OUVIR
[PODCAST] Alberto Pimenta*: “Tenho
sido um grande contrabandista de ideias
e palavras”
Expresso - A Beleza das Pequenas Coisas
*Ao minuto 44, menção ao TEUC, Paulo
Quintela e Gil Vicente

Streaming: https://humanidadesdigitais.com/boaventura-de-sousa-santos-aulasmagistrais-2020/
[EXPOSIÇÃO] Lendo Resolve-se: Álvaro Lapa e a
Literatura | Culturgest
18 JAN - 19 ABR 2020

RELER/REOUVIR

CFP

[De MatLlit no iTunes]
[videocast] Rui Torres descreve a criação de
obras digitais

[ENCONTRO] III Encontro de Jovens
Investigadores em Literatura Comparada

https://podcasts.apple.com/us/podcast/
rui-torres-poesia-hiperm%C3%A9dia/
id452714847?i=1000411155411

Organizado pela Associação Portuguesa de Literatura Comparada (APLC) numa parceria com o Centro de Línguas, Literaturas e
Culturas (CLLC), terá lugar na Universidade de
Aveiro, nos dias 9 e10 Julho 2020.

[VÍDEO] Speciale PandoraTV - Interviste
del “Centro di Gravità” [a Domenico Fiormonte]: Geopolitica della Conoscenza
Speciale PandoraTV - Interviste del “Centro
di Gravità”: Geopolitica della Conoscenza

Chamada de Comunicações
Prazo limite: 30 de Abril de 2020
http://www.ejicomp.com/chamada.html
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Aconteceu em Janeiro
[Afonso Cruz] LIVROS no MIRA (Porto)
propôs para a tertúlia de fevereiro o livro de
Afonso Cruz ” O macaco bêbado foi à ópera”.
http://miragalerias.net/mira-forum/evento/
livros-no-mira-_-afonso-cruz-escritor-convocado/

PRÓXIMO NÚMERO MATLITAGENDA
Até 31 de março de 2020, um parágrafo (no
máximo) por item [eventos/iniciativas em
que estejam/tenham estado envolvidos no
passado/corrente mês + sugestões do que
ver/ouvir/ler + calls for papers/arts recente]

[Scott Rettberg]

PROJETOS
Pós-graduação "Investigação Criativa: Artes,
Saúde e Tecnologia" abre candidaturas.
Fruto de projeto de investigação de Diogo
Marques na Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa.
https://www.ufp.pt/inicio/estudar-e-investigar/pos-graduacoes/investigacao-criativaartes-saude-e-tecnologia/

PRODUÇÃO
[CRIAÇÃO] Meia década de resistência
tipográfica e editorial — 2014-2019 @ Lisboa
[participação de Patrícia Reina]
[COMUNICAÇÃO] Novos Estudos Pessoanos
- Ponto de Situação @ Lisboa [participação
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de dois investigadores do Centro de Literatura Portuguesa (CLP) que trabalham com o
Arquivo Digital LdoD, Ana Marques e Diego
Giménez.]
[TRADUÇÃO/CONVERSA] Teatro Municipal Joaquim Benite/Companhia de Teatro
de Almada. Respeitante ao espectáculo
Viagem de Inverno (Texto de Elfriede Jelinek | encenação de Nuno Carinhas).
António Sousa Ribeiro, tradutor da peça,
conversa com o público sobre o desafio de
verter em português uma obra que a própria autora suspeitava ser «intraduzível»
noutras línguas.
https://ctalmada.pt/conversas-com-o-publicoultima-etapa-da-viagem-de-invernocom-antonio-sousa-ribeiro/

