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LU GA R D E L I T E R AT U R A

CONGRESSO
INTERNACIONAL

F ER NA N D O

PESSOA
Chamada de Trabalhos
Call for Papers

Datas e informações importantes:
Submissão de propostas de comunicação:
de 1 de Fevereiro 2021
até 30 de Abril de 2021

2021

Fundação Calouste Gulbenkian, Auditório 2

No seguimento das edições anteriores, a Casa Fernando
Pessoa está a preparar uma nova edição do Congresso
Internacional Fernando Pessoa para este ano.
Irá acontecer na Fundação Calouste Gulbenkian
(Auditório 2), nos dias 13, 14 e 15 de Outubro de 2021.

Envio de propostas:
a) Resumo (400-600 palavras)
b) Bibliografia (máximo 10 referências)
c) Indicação de instituição académica
a que se encontra associado/a
d) Breve nota biográfica (100 palavras)

Comunicação de aceitação:
31 de Maio de 2021

Com este Congresso procuramos abrir espaço para
apresentar propostas de investigação recentes e
inovadoras em torno da obra de Fernando Pessoa.
A Call for Papers destina-se a investigadores
recém-doutorados (que tenham obtido o grau depois
de Dezembro de 2018) e doutorandos no âmbito dos
Estudos Pessoanos ou relacionado, associados para esse
efeito a uma instituição académica.
Os interessados em participar deverão enviar a sua
proposta até 30 de Abril de 2021, para
congressointernacionalfp@casafernandopessoa.pt,
indicando no assunto do email:
Call for Papers – proposta.
As propostas serão avaliadas pela Comissão Organizadora
formada para esta edição do Congresso Internacional
Fernando Pessoa, composta por Antonio Cardiello,
Joana Matos Frias, Pedro Sepúlveda e Rita Patrício.
Serão avaliadas de forma anónima (“blind review”).
Por não termos a certeza de que em Outubro 2021 as
deslocações se façam sem restrições, este Congresso terá
um formato misto: os oradores residentes fora de Portugal
deverão participar a distância e os oradores que residam
em Portugal participarão presencialmente.
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Questões e contactos relativos ao Congresso devem ser
feitos através desta conta de email:
congressointernacionalfp@casafernandopessoa.pt

