XII Congresso
da Associação Internacional
de Lusitanistas
Segunda Circular
Desde 1 de Julho de 2016, estão abertas as inscrições para o XII Congresso da Associação
Internacional de Lusitanistas, que se realizará em Macau (China), no Instituto Politécnico
de Macau (IPM), de 23 a 29 de Julho de 2017, sob a responsabilidade do mesmo IPM.
Esta segunda circular tem como objetivo fornecer informações mais pormenorizadas
sobre o alojamento em Macau e os percursos de viagem das pessoas que se deslocarão
principalmente da ou via Europa, Américas, África, para participar no XII Congresso da
Associação Internacional de Lusitanistas e bem assim sobre os apoios já assegurados aos
participantes ou em vias de ser assegurados. Igualmente serão passadas em revista
algumas informações úteis já publicadas na 1ª circular (envio das comunicações, inscrições
e modo de pagamento). À medida que se forem revelando necessárias, outras
informações serão colocadas na página web do Congresso (www.ipm.edu.mo/lusitanistas),
na página da AIL (www.lusitanistasail.org), e na Plataforma9 (plataforma9.com).

Informações disponibilizadas na Página Web
A página web do Congresso é o canal privilegiado de comunicação pelo que ela deverá ser
visitada com alguma regularidade. Para além das informações acerca das comunicações
(admissão, inscrições, modo de pagamento, publicações, etc), damos conta das seguintes
novidades:

Informações úteis sobre viagem e respetivos apoios
Os congressistas deverão preferencialmente escolher como destino de chegada o
Aeroporto Internacional de Hong Kong, de onde se deslocarão diretamente de jetfoil para
o terminal marítimo de Macau. A recepção dos congressistas, que possivelmente chegarão
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em grupos — principalmente no dia 23 de Julho (domingo) — será garantida pela
Comissão Executiva. Ainda que Macau tenha um aeroporto internacional, as ligações
são bem menos práticas e fiáveis, a não ser para quem se desloque a partir da Ásia.
Em geral, não é necessário visto para entrar em Macau.
A AIL estabeleceu um protocolo com a companhia aérea Fly Emirates, de acordo com o
qual todos os participantes terão direito a um desconto de 10 % sobre o preço da
passagem que tiverem escolhido. Os participantes poderão obter esse desconto para
viajar de qualquer destino no mundo para Hong Kong (via Dubai) de 18 de julho a 03 de
agosto de 2017, por ocasião do XII Congresso Internacional da AIL. Todos os participantes
— com ou sem comunicação — poderão pedir o código de desconto de 10% à secretaria
da AIL: secretaria@lusitanistasail.org.
Além disso, aos participantes que apresentarem comunicação, a AIL, em razão dos
subsídios já obtidos ou ainda esperados (Fundação Calouste Gulbenkian e Instituto
Camões, entre outros), prevê fortemente a possibilidade de vir a oferecer, a título de
subsídio, um reeembolso parcial das despesas de viagem ainda não quantifi cável,
distinguindo obviamente as pessoas provenientes do Brasil e de África da os demais.
Desta forma se reduzirá o peso das despesas de viagem.

Informações úteis sobre alojamento e vantagens já asseguradas
O alojamento em Macau, para quem assim o desejar, será no Hotel Rio, um hotel de 4
estrelas, situado bem próximo do IPM (www.riomacau.com/en/ ). A organização reservou
cento e dez quartos duplos; devido ao preço especial feito pelo hotel e ao subsídio
concedido pela Fundação Macau, o custo a pagar por cada quarto, com dormida e
pequeno almoço, será de menos de 250 euros para o total das cinco noites, ou seja,
francamente baixo face aos valores normais de mercado, tanto no Oriente, como no
Ocidente. Este preço será pago diretamente por cada participante ao balcão. Deve notarse que estas condições serão válidas para o período entre 23 e 28 de Julho. As noites
excedentes, antes ou depois, deverão ser reservadas e pagas na totalidade por cada
pessoa.
As reservas devem ser feitas através da Comissão Executiva:
xiicongressoail.cpclp@ipm.edu.mo.
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A organização reservou, ainda, 30 quartos na residência do IPM, no mesmo local do
congresso. São algo modestos e pequenos, podem ter utilização dupla ou individual (mas
não pares mistos) e possuem casa de banho privativa. O preço é tendencialmente gratuito
(é provável que seja mesmo gratuito). Nestes quartos, será dada prioridade a jovens
investigadores oriundos de universidades chinesas. Os restantes quartos disponíveis
serão atribuídos a congressistas com menos de 40 anos e por ordem de inscrição.
Assim, se considerarmos que os quartos do Hotel Rio podem acolher duas pessoas (para
quem assim aceitar — o que se agradece — e com a consequente partilha de custo),
digamos que está assegurado o alojamento para cerca de 250 congressistas, a preços
módicos.

Informações úteis sobre estadia e refeições
Os custos de estadia em Macau são razoavelmente baixos: quem desejar almoçar e jantar
no restaurante (cantina) do IPM terá direito a refeições a preços módicos (na ordem dos
3/4 euros); quem preferir restaurantes há, como é usual, preços para todos os gostos e
bolsas.
A Cantina do IPM serve 3 refeições (em modalidade self service) por dia. O custo é de 3
euros por refeição. A organização do Congresso pedirá que haja pratos ocidentais em uma
ou mais das refeições diárias.
No primeiro dia do Congresso, na segunda-feira 24 de Julho, depois da Sessão de
Abertura, o almoço será oferecido por uma das entidades patrocinadoras. Haverá, ainda,
um jantar de honra oferecido pela Fundação Macau.
A AIL oferece, também, aos congressistas o jantar na última noite do Congresso, isto é, na
quinta-feira (dia 27 de Julho), num restaurante a definir.
Tentar-se-á que, destas três refeições, uma seja chinesa, a outra macaense e a terceira
portuguesa. A seu tempo, a organização do Congresso disponibilizará uma lista dos
restaurantes de várias tipologias e de várias cozinhas existentes em Macau.
Está programada uma tarde para uma visita turística e cultural à cidade de Macau e ilha da
Taipa (Ruínas de São Paulo, Casas-Museu da Taipa, etc. e, claro, a nova cidade de Macau,
com os seus enormes espaços de lazer, consumo e casinos).
O IPM vai disponibilizar a rede Internet durante todos os dias do Congresso.
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Comissões
Entre as novidades, consta também a constituição da Comissão Organizadora, da
Comissão Executiva e da Comissão Científica.
A Comissão Organizadora é composta por:
•
•
•
•
•

Roberto Vecchi (Università di Bologna) — Presidente AIL
Cláudia Pazos-Alonso (Universidade de Oxford) — 1º Vice-Presidente
Elias Torres Feijó (Universidade de Santiago de Compostela) — 2º Vice-Presidente
Vincenzo Russo (Università degli Studi di Milano) — Secretário-Geral e Tesoureiro
Carlos Ascenso André (Instituto Politécnico de Macau) — Membro do Conselho
Assessor

A Comissão Executiva é composta por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Ascenso André (Instituto Politécnico de Macau, IPM) — Membro do
Conselho Assessor
Isabel Poço Lopes (Instituto Politécnico de Macau, IPM)
Leonor Ornelas (Instituto Politécnico de Macau, IPM)
Roberto Vecchi (Università di Bologna) — Presidente AIL
Vincenzo Russo (Università degli Studi di Milano) — Secretário-Geral e Tesoureiro
AIL
Dina Martins (IPM)
Leonor Ornelas (IPM)
Ma Tak Ian, Vivian (IPM)
Olívia Madeira (IPM)

A Comissão Científica, ainda por integrar, é composta por:
•
•
•
•
•
•
•

Cláudia Pazos-Alonso (Universidade de Oxford, Coordenadora)
Benjamin Abdala Junior (Universidade de São Paulo)
Cândido Oliveira Martins (Universidade Católica Portuguesa)
Carlos Ascenso André (Instituto Politécnico de Macau)
Ettore Finazzi-Agrò (Universidade de Roma “La Sapienza”)
Isabel Poço Lopes (Instituto Politécnico de Macau)
Manuel Brito- Semedo (Universidade de Cabo Verde)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuel Ferro (Universidade de Coimbra)
Maria Aldina Bessa Ferreira Rodrigues Marques (Universidade do Minho)
Natalia Czopek (Universidade Jaguelónica de Cracóvia)
Regina Zilberman (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Roberto Mulinacci (Universidade de Bolonha)
Roberto Vecchi (Universidade de Bolonha)
Roger Friedlein (Ruhr-Universität Bochum)
Sabrina Sedlmayer (Universidade Federal de Minas Gerais)
Teresa Pinheiro (Technische Universität Chemnitz)
Vincenzo Russo (Universidade de Milão)

Haverá uma Comissão de Honra, atualmente em fase de constituição.

Normas gerais para inscrição
Admissão de Comunicações
O XII Congresso da AIL contempla um processo de avaliação por pares anónimos prévio e
precetivo para a aceitação das propostas submetidas. Neste sentido, o conferencista terá
previamente que se registar aqui:
https://www.conftool.net/congresso-ail-2017.
Ao registar-se, deve enviar um resumo inédito da comunicação, isto é, abstract analítico de
400 palavras (2800 carateres) e 550 palavras (3800 carateres) com espaços).
As comunicações poderão ser individuais ou parte de painéis temáticos de 3 participantes
propostos por um coordenador que enviará uma justificativa temática (30 linhas) para o
sistema de submissão acessível em:
https://www.conftool.net/congresso-ail-2017.
No prazo de um mês desde a receção da proposta de comunicação, será enviada a
resposta da Comissão Científica do Congresso quanto à admissão, eventual modificação
ou não aceitação da proposta. Se a proposta for admitida, poderá ser paga a inscrição, de
acordo com as quotas (que não incluem as taxas de eventuais transferências bancárias) e
os prazos da tabela em baixo, utilizando o pagamento em linha no site
www.conftool.net/congresso-ail-2017 ou na página da AIL www.lusitanistasail.org (cartão
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de crédito através de PayPal), ou mediante transferência bancária para a conta da
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LUSITANISTAS (AIL) indicando como conceito «inscrição
XII Congresso AIL»:
Morada: FACULDADE DE LETRAS, UNIVERSIDADE DE COIMBRA, LARGO DA PORTA FÉRREA
Cidade: COIMBRA | Código postal: 3004-530 | País: PORTUGAL (U.E.)
Banco (nome do banco): MILLENNIUM. BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS | Cidade: COIMBRA
Agência: COIMBRA MONTES CLAROS, PRAÇA FAUSTO CORREIA (CELAS) 7, 3000-253, COIMBRA
Conta do beneficiário: IBAN: PT50003300000004654264969 | SWIFT/BIC: BCOMPTPL
O texto definitivo da comunicação não ultrapassará as 4.000 palavras e deverá ser enviado
até 10 de junho de 2017 para o email do congresso. Este texto deverá acompanhar as
normas para a apresentação de artigos originais acessíveis no site www.lusitanistasail.org.
O prazo de envio de resumos e inscrição já está aberto desde o dia 1 de julho de 2016.
Aceitam-se propostas de comunicação ou painéis até ao dia 30 de abril de 2017, havendo
prazos intermédios segundo período de inscrição.
Datas: 1 julho de 2016 – 31 de janeiro de 2017; 1 de fevereiro – 30 de abril de 2017.
Modalidades de Inscrição
I. De 01 de julho de 2016
até 31 de janeiro de 2017
com comunicação
SÓCIOS/AS
sem comunicação

com comunicação
NÃO SÓCIOS/AS*
sem comunicação

II. De 01 de fevereiro de 2017
até 30 de abril de 2017

90 euros **

140 euros

[100 dólares] [361 reais]
[804 patacas de Macau (Mop)]

[155 dólares] [562 reais]
[1250 patacas de Macau (Mop)

100 euros

150 euros

[111 dólares] [402 reais]
[893 patacas de Macau (Mop)]

[167 dólares] [603 reais]
[1340 patacas de Macau (Mop)]

210 euros

260 euros

[233 dólares] [844 reais]
[1876 patacas de Macau (Mop)]

[289 dólares] [1045 reais]
[2322 patacas de Macau (Mop)]

220 euros

270 euros

[244 dólares] [884 reais]
[1965 patacas de Macau (Mop)]

[300 dólares] [1085 reais]
[2412 patacas de Macau (Mop)]
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* Esta quota torna a pessoa sócia da AIL e tornar-lhe-á acessível a revista Veredas até à celebração da
Assembleia Geral da associação, a qual ocorrerá durante o Congresso.
** Os valores de referência são expressos em euros, os valores em outras moedas são meramente
orientativos.

Cada congressista poderá apresentar apenas uma comunicação através de uma única
assinatura. Para obter certificado de participação e publicação da comunicação nos
volumes da AIL, será obrigatório assistir ao Congresso.
Estudantes de graduação e pós-graduação devidamente acreditados pagarão metade das
quotas fixadas.
As comunicações, cujo resumo estará disponível previamente para os participantes na
web do Congresso, serão agrupadas pela Comissão Científica segundo afinidades
temáticas e/ou metodológicas, e organizadas para a sua apresentação e debate posterior
em sessões de três participantes, com duração máxima de 60 minutos (i.e., 15 minutos
para cada apresentação e 15 minutos para debate). Cada presidente de mesa dará um
máximo de 15 minutos por congressista para apresentar uma síntese da comunicação,
passando depois ao debate.
O Congresso contempla a apresentação de projetos em curso e/ou de equipas de
investigação. Reservará igualmente um espaço para debater o estado da arte de
metodologias relacionadas com qualquer das áreas do seu âmbito científico.
Podem ser enviadas propostas de lançamento de livros durante o Congresso; a solicitação
por parte do autor ou autores do livro deve ser remetida para o sistema de submissão
acessível em:
https://www.conftool.net/congresso-ail-2017.
Publicações das comunicações
A AIL não publica, tradicionalmente, Atas. Edita, no entanto, os trabalhos, reelaborados de
acordo com os debates ocorridos no Congresso, e que serão submetidos a avaliação dupla
por pares anónimos. A publicação será realizada em livros temáticos com ISBN próprio.
A Comissão Científica pretende que estes livros temáticos possam ser editados tão breve
quanto possível, para assim corresponder à atualidade científica precisa dos contributos.
Para isso, os autores das comunicações devem enviar o texto final até 15 de Setembro de
2017, impreterivelmente.
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Contactos
Informações complementares sobre envio das comunicações, inscrições e modo de
pagamento podem ser obtidas:
• por email: xiicongresso@lusitanistasail.org;
Informações complementares sobre viagens, alojamentos, e logística podem ser obtidas
• por email: xiicongressoail.cpclp@ipm.edu.mo;
Informações gerais sobre o Congresso podem ser obtidas também
• por correio, para o seguinte endereço:
Prof. Doutor Roberto Vecchi, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne,
Via Cartoleria 5, 40124 Bolonha (Itália).

Contamos com uma forte presença e participação nesta nossa primeira ida a Ásia —
como é tradição da AIL — para afirmar a nossa vitalidade e pluralidade. Inscreva-se!
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