
 
Pleibéricos 

Apresentações online de livros de Estudos Ibéricos 
 

Quarta sessão: 
Segunda-feira, 19 de outubro de 2020 
19 horas CET (18 horas em Portugal) 

duração aprox. 1 hora 
YouTube 

   
 
Temos o prazer de anunciar a quarta sessão Pleibéricos no nosso canal YouTube (link direto para o 
evento: https://youtu.be/YI4fueKzdxw) no dia 19 de outubro às 19:00 h CET (18:00, horário português). 
 
Pleibéricos é uma iniciativa aberta a tod@s @s investigadores e leitores interessad@s em conhecer os 
mais recentes desenvolvimentos no campo dos Estudos Ibéricos (entendidos da maneira mais ampla 
possível, mas com atenção especial aos estudos culturais) publicados em qualquer idioma – incluindo 
todos os idiomas ibéricos. Trata-se de divulgar livros recentes (publicados nos últimos 12 meses) e que, 
dadas as circunstâncias em que vivemos neste 2020, não tenham sido dados a conhecer ao público 
mais vasto através de apresentações in loco. Ao mesmo tempo, esta iniciativa é uma oportunidade para 
promover o diálogo entre colegas de diferentes partes do mundo que estudam a Península Ibérica a 
partir de diferentes perspetivas e, assim, promover pontos de encontro e possíveis colaborações, 
enquanto divulgamos o nosso trabalho. 
 
Pretendemos divulgar novas publicações por meio de breves conversas com os seus autores 
exclusivamente em formato digital através do canal YouTube. As conversas são geradas com 
dinamismo, através de uma breve apresentação e uma pergunta d@s moderadores por cada livro e 
perguntas do público no final dirigidas a@s autores através do chat YouTube. 
 
Os colegas interessad@s em moderar uma das sessões (assumindo total responsabilidade pela 
organização), ou que tenham publicado um livro (como autor@/editor@) nos últimos 12 meses na área 

https://youtu.be/YI4fueKzdxw
https://youtu.be/YI4fueKzdxw


de Estudos Ibéricos e gostariam de apresentá-lo em algum dos eventos, podem contactar-nos por 
correio eletrónico (pleibericos@gmail.com), enviando-nos um link com informações sobre o livro em 
questão. Poderão também seguir-nos no Twitter @pleibericos ou no nosso blog 
www.pleibericos.wordpress.com, onde anunciaremos todos os eventos e de onde tod@s poderão 
participar diretamente nas sessões. 
 
 
 
Na quarta sessão de Pleibéricos (19 de outubro de 2020), com moderação de Ângela Fernandes (U 
Lisboa) e Teresa Pinheiro (TU Chemnitz), estarão em debate as seguintes publicações:  
 
Ramón Gómez de la Serna, Saudades de Portugal 
(Abysmo, 2019) 
Editores: Antonio Sáez Delgado e Pablo Javier Pérez López 
  
Tradução e edição de obras hispano-americanas em Portugal  
(Peter Lang, 2020) 
Autora: Isabel Araújo Branco 
 
Transnational Portuguese Studies 
(Liverpool University Press, 2020) 
Editoras: Hilary Owen e Claire Williams  
 
Le Cinéma Portugais, Histoire, Culture et Société 1963-2015 
(L’Harmattan, 2019) 
Autora: Ana Vera 
 
Dictatorship and the Electoral Vote. Francoism and the Portuguese New State Regime in Compar-
ative Perspective, 1945–1975 
(Sussex University Press, 2020) 
Autor: Carlos Domper Lasús 
 
 
Estaremos à vossa espera! Agradecemos ajuda na divulgação desta mensagem. 
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