
Colóquio Internacional  

“Heitor Villa-Lobos e a Europa, nos 60 anos da sua morte”  

6-7 de dezembro de 2019 – Universidade NOVA de Lisboa 

O Núcleo Caravelas em parceria com o grupo “Música no período moderno” 

do Centro de Estudos de História da Música (CESEM), convida todos os 

interessados para o Colóquio Internacional “Heitor Villa-Lobos e a 

Europa, nos 60 anos da sua morte”, que se realizará a 6 e 7 de dezembro 

de 2019 na Universidade NOVA de Lisboa.  

 

Envio de propostas de comunicação até sexta-feira dia 16 de agosto 
 

Os objetivos 

 
Aproveitando a efeméride dos 60 anos da sua morte, este evento propõe refletir sobre a vida e 

obra de Heitor Villa-Lobos, no que diz respeito à sua relação com a Europa.  

As temáticas 

 

As temáticas a desenvolver incluem:  

As visitas de Villa-Lobos à Europa 

Europa e a música europeia como fonte de inspiração na sua música 

Os europeus com que Villa-Lobos teve contactos  

A receção da sua música na Europa 

Intérpretes europeus da sua música 

Outras (desde que exista uma ligação entre Villa-Lobos e a Europa) 

 

Estrutura do evento 

 

Este colóquio é um evento de proporções modestas, com o objetivo de focar uma área 

específica num ambiente de partilha entre colegas. O palestrante principal convidado é 

Paulo de Tarso Salles (Universidade de São Paulo). Outras sessões serão únicas e não 

em paralelo, de modo a encorajar a troca de impressões entre todos os participantes. 

 

Coordenação Geral 

 

David Cranmer 

 

Comissão Científica 

 

Alberto José Vieira Pacheco  

David Cranmer 



Loque Arcanjo Júnior  

Manoel Aranha Corrêa do Lago 

Paulo de Tarso Salles 

Rodrigo Teodoro de Paula 

 

Comissão Organizadora 

 

Alberto José Vieira Pacheco 

Rodrigo Teodoro de Paula 

Alejandro Reyes Lucero 

 

Envio de propostas 

As propostas de comunicação devem incluir:  

1. nome, instituição e correio eletrônico para contato;  

2. resumo de, no máximo, 300 palavras, acrescido de bibliografia de referência 

sempre que pertinente; 

3. área temática à qual deseja vincular-se; 

4. breve currículo de até 150 palavras. 

Serão consideradas propostas em português, francês ou inglês.  

Devem ser enviadas diretamente para o e-mail do Colóquio 

(villalobos.caravelas@gmail.com) até sexta-feira dia 16 de agosto. 

A divulgação das propostas aceites será publicada até 3 de setembro. A inscrição para 

participantes é de €60 Euros (€30 Euros para estudantes até 25 anos).  

Maiores informações, na devida altura, no site do Núcleo Caravelas – 

www.caravelas.com.pt – ou  por e-mail: villalobos.caravelas@gmail.com.  
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