
                                             Apresentação da conferência
Por Armando Myre Dores, do Conselho Directivo da Associação Iúri Gagárin

Vamos hoje realizar a 6ª conferência do ciclo “A revolução russa e o século soviético” 
promovido pela Associação Iúri Gagárin durante este ano.
O tema de hoje é menos conhecido do grande público. Trata-se do trabalho de um dos 
impulsionadores da escola soviética de psicologia, Lev Vygotski.
Para apresentar este tema teremos a Drª Dulce Rebelo, membro da direcção da nossa 
associação.

Dulce Rebelo é licenciada em Filologia Clássica( pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa)
Diplomada em Ciências Pedagógicas (pela mesma faculdade)
É doutorada em Psicolinguística (Pela École des Hautes Études en sciences sociales, 
de Paris)
Foi leitora de Cultura Portuguesa na Universidade de Leeds, Reino Unido
Professora do Ensino Liceal oficial.
Investigadora na Fundação Calouste Gulbenkian (Psicolinguística, Língua 
Portuguesa,Psicologia Cognitiva,etc).
Professora convidada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e da 
Universidade Aberta para orientar cursos e seminários na área da sua especialidade.
Participou em numerosos Congressos, Colóquios e Seminários, nacionais e 
estrangeiros, com apresentação de comunicações, publicadas nas respectivas Actas.
É membro de numerosas instituições, nacionais e estrangeiras, como, a titulo de 
exemplo,Associação Portuguesa de Linguística, Instituto de Educação da Unesco, 
International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL).
É autora de artigos e estudos no âmbito da sua especialidade.

Actualmente

- Investigadora jubilada da Fundação Calouste Gulbenkian, continua a proferir 
conferências a convite de diversas universidades.
- Orienta teses de mestrado e doutoramento.
- É membro do Conselho Científico da Sociedade de Língua Portuguesa.
- É professora convidada da Universidade de Paris VIII.

Actividade social

Foi uma das fundadoras da Associação Portugal-URSS
Redigiu vários artigos na revista da associação”Paz e Amizade”
É vice-presidente do Conselho Geral da Associação Intervenção Democrática
Faz parte da Direcção Nacional e Conselho Nacional do Movimento Democrático de 
Mulheres
Membro do Conselho Consultivo da Fundação Internacional Racionalista e directora 
do respectivo Boletim “Razão Activa”.


