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Revista
Língua-lugar: Literatura, História,
Estudos Culturais
Língua-lugar é a mais recente publicação do
Centre d’Études Lusophones da Université de
Genève em conjunto com a Universität Zürich
cujo objetivo é difundir as culturas e literaturas
em língua portuguesa.
Neste número inaugural inclui-se um dossiê temático
dedicado à reflexão sobre os discursos da Expo’98. Em
complemento são apresentados os desenhos de Ângelo
Ferreira de Sousa desconstruindo a mascote e os ideais
da mesma exposição. São ainda tema a língua
portuguesa vista na sua materialidade, marcada pelo
lugar onde é falada, no ensaio de Eduardo Jorge de
Oliveira, a linguagem e a contracultura brasileira no texto
de André Masseno, o espaço da memória na experiência
pós-imperial no artigo de Paulo de Medeiros recordando
a obra de Luandino Vieira em relação com a de Djaimilia
Pereira de Almeida. É dada a palavra a Lídia Jorge numa
longa entrevista sublinhando a importância da literatura
na res publica.

Dossiê Temático
A Expo’98 e o Portugal pós-imperial
em busca de uma narrativa nacional
O primeiro dossiê temático de Língua-lugar,
coordenado por Pedro Cerdeira, reúne artigos
de Pedro Martins, Marta Araújo, Nazaré Torrão e
Octavio Páez Granados e Catarina Duff Burnay.
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O dossiê revisita a Expo’98 e produtos culturais a ela
associados, designadamente a ópera Corvo Branco e a
telenovela Terra Mãe. Interrogando a forma como a
exposição se apropriou do período histórico da expansão
marítima, o dossiê pretende ser um contributo para o
entendimento do impacto de iniciativas comemorativas e
da construção da identidade nacional no Portugal
contemporâneo. Para tal, convoca diferentes disciplinas,
nomeadamente a história, as ciências da comunicação,
as ciências da educação e os estudos literários.

Lançamento & Acesso
29 Junho 2020 / 18 h - 19h (CET)

Convite
A Revista Língua-lugar convida todos a estarem
presentes para o lançamento online do primeiro
número, via vídeo-chamada.
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Apresentação por
Ana Maria Martinho (CHAM – FCSH/NOVA)
Acesso Revista e Informações sobre o Evento
oap.unige.ch/journals/lingua-lugar

Apoios
ASSH-Académie suisse des sciences humaines et sociales
Joint Seed Funding
Instituto Camões
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