Colóquio
Timor-Leste no espaço de encruzilhadas culturais
1 de Fevereiro de 2013
Biblioteca Espaço Por Timor de Lisboa
Das 10h00 às 18h00

Capa: Postal ilustrado, Timor c. 1966 (fonte, IICT)

Comissão Organizadora
Sabina da Fonseca (FCSH-UNL/UNTL)
Vicente Paulino (SOPCOM/FLUL)
Camilo Ximenes Almeida (ISCSP-UTL/ UNTL)

Apoios:

Local do colóquio
Biblioteca Espaço Por Timor, Rua S. Bento – A frente da Assembleia da República Portuguesa

Contacto dos organizadores
vlino78@yahoo.com, sabinadafonseca@gmail.com, camilosantos1975@gmail.com

Apresentação

Os debates sobre “Timor-Leste no espaço de encruzilhadas culturais” terão de ser focalizados em alguns conteúdos difusos e dispersos, tanto
no aspecto da língua, cultura, arte bem como no aspecto religioso/religiosidades que permite olhar criticamente ao conceito de “encruzilhadas
culturais”. Estes debates vão centralizar-se nas abordagens analíticas, contribuindo para compreender o “estado da arte” de ser “timorense”
na linha de “fronteiras científicas” e das diferentes tradições disciplinares.
O colóquio “Timor-Leste no espaço de encruzilhadas culturais” tem como proposta fundamental pensar a identidade de “timorização
timorense” e a sua interseção de olhares com o Outro através do reforço de uma interpretação, de saberes interdisciplinares e na ideia de que
a porosidade das “fronteiras científicas” pode favorece o “ser”, o “estar”, o “agir” timorenses nas encruzilhadas culturais.

Programa
10h00 – 10h30 Sessão de abertura
Representante da Embaixada de Timor-Leste em Lisboa
Organizadores e coordenadora da Biblioteca Espaço Por Timor
Painel 1 – moderador: Ernesto Rodrigues (FLUL)
10h30 – 12h00
Fernando Figueiredo (CEH/UNL), Aspectos da Vida Social em Timor: Desde a Reocupação Portuguesa à Invasão Indonésia (1945-1975).
Sabina da Fonseca (CHC/FCSH-UNL/UNTL), Sujeito, espaço e tempo nos versos de Fernando Sylvan e Xanana Gusmão
Camilo Ximenes Almeida (ISCSP-UTL/UNTL), A língua portuguesa em Timor-Leste numa perspectiva histórica e política
12h00 – 12h30 Debate
12h30 – 14:00 Almoço livre
Painel 2 – moderador: Camilo Ximenes Almeida (ISCSP-UTL/UNTL)
14h00 – 15h00
Lúcia Vidal Soares (ESEL) & Sabina da Fonseca (FCSH-UNL/UNTL), Ensinar a língua cruzando culturas
Ana da Silva (IPS), Mais-valias de um investimento na formação de animadores/as socioculturais em Timor Leste
15h00 – 15h30 Debate
15h30 – 16h00 Intervalo para café
Painel 3 – moderador: Ricardo Roque (ICS-UL/Univ. Sydney)
16h00 – 17h00
Vicente Paulino (SOPCOM/FLUL), A arte de ser timorense no espaço e no tempo: Formulações teóricas e práticas
Lúcio Sousa (Universidade Aberta/CEMRI/IELT), Encruzilhadas culturais austronésicas e não austronésicas nas montanhas centrais de

Timor-Leste
17h00 – 17h30 Debate
Encerramento

