
ApresentAção

Este encontro visa fazer um ponto da situação da 
edição contemporânea na Iberoamérica, a partir dum 
olhar multidisciplinar, assente na apresentação de co-
municações por especialistas nesta temática, provin-
dos de várias áreas disciplinares (História, Antropolo-
gia, Literatura, Estudos Culturais, Estudos Editoriais) 
e de quatro países deste espaço geográfico (Portugal, 
Argentina, Brasil, Espanha).

O conjunto das comunicações e dos debates propõe-
se fazer um balanço crítico e actualizado do estado 
da questão da edição no mundo contemporâneo, 
bem como apresentar estudos sobre a recepção de          
literaturas ibero-americanas dos (e nos) países em 
foco, entendida esta enquanto dimensão que contribui 
para a nossa compreensão sobre a construção dos 
espaços editoriais e da leitura.

Os autores convidados têm como característica 
comum procurarem conciliar a investigação com a 
sua divulgação junto do grande público e em varia-
dos suportes comunicacionais. Têm ainda intervindo 
na reflexão sobre políticas públicas para os sectores 
da leitura, do livro e da edição, envolvendo-se em 
iniciativas culturais e buscando dinamizar estruturas 
nacionais e internacionais sectoriais (no seio de or-
ganismos internacionais como o Centro Regional para 
o Fomento do Livro na América Latina e nas Caraíbas, 
patrocinado pela UNESCO, e a Organização dos Estados            
Iberoamericanos).
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20 de Junho (seGundA-feirA)

secção 1 | A edição contemporâneA nA iberoAméricA: 
confiGurAção, modelos dominAntes e intercâmbio

9h40-10h20 
GustAvo sorá (UniV. naCional De CÓrDoba, arGenTina)

«Utopía y guerra en la edición iberoamericana»

10h40-11h20 
João vAnderlei de morAes filho  (UniV. FeDeral Da baHia)

«É possível borrar fronteiras em nome da leitura? De-
calcando enlaces e des(a)fios federativos em políticas 
culturais para o livro na América Latina»

11h20-12h00 
DebaTe, MoDeraDo por dAniel melo (CHaM)

seCção 2 | CrUzaMenTos enTre ConTinenTes – eDição De exílio e 
leiTUras lUsas

14h00-14h40 
fernAndo lArrAz elorriAGA (UniV. De alCalÁ; Grexel- UniV. aUTÓnoMa De 

barCelona)

«El exilio español de 1939 y las relaciones editoriales 
transatlánticas (1945-75)»

14h40-15h20 
isAbel ArAúJo brAnco (CHaM)

«A recepção da literatura espanhola e hispano-americana 
em Portugal do boom à actualidade»

15h20-15h40 
DebaTe, MoDeraDo por luís AndrAde (CHaM)

diA 21 de Junho (terçA-feirA)

seCção 4 | a reCepção Da eDição e Da liTeraTUra 
porTUGUesas na iberoaMériCa: pessoa, saraMaGo & C.ª

9h40-10h20 
mAriA fernAndA Abreu (CHaM)
«Contos de Fernando Pessoa em Hispano-América e em 
Espanha: había una vez un poeta português»

10h40-11h20 
horácio costA (UniV. De são paUlo)
«Apontamentos sobre a recepção de José Saramago nas 
Américas, em Portugal e no Brasil, inclusive»

11h20-12h00 
debAte, moderAdo por isAbel ArAúJo brAnco (CHaM)

seCção 3 | a eDição na iberoaMériCa aCTUal: ConTribUTos para UMa 
Área De esTUDos eM ConsTrUção

15h40-16h20 
dAniel melo (CHaM)

«Edição na Iberoamérica desde o pós-II Guerra Mundial: alguns 
tópicos para problematização»

17h-17h40 
rui beJA (UniV. De aVeiro)

«O livro em Portugal na década de 70 do século XX: transições e 
desenvolvimento sociocultural»

17h40-18h10 
DebaTe, MoDeraDo por mAriA José mourA (ConselHo DireCTiVo naCional Da asso-

Ciação porTUGUesa De biblioTeCÁrios, arQUiVisTas e DoCUMenTalisTas)


