EVENTOS
Formação com José Luis Grosso, esta terça e quarta, no IELT
Temos connosco, vindo da Argentina, o antropólogo José Luis Grosso que se
disponibilizou para dar aos membros do IELT um seminário sobre a temática do Corpo.
Nos dias 22 e 23 de Maio (terça e quarta), das 18h às 20h30, todos os IELTsistas
interessados poderão frequentar esta formação, que fará uma síntese do programa do
Curso Livre “Discurso dos corpos, contra-narrativas populares e estruturas do sentir.
lntrodução à semiopraxis”.
---

O Pobre Tolo, do IELTsista Inacio Vilariño, em Ourense
O Pobre Tolo, BD de Inacio e Iván Suárez que relata o exílio de Castelao en Badajoz
(Demo/Komic), será apresentada esta sexta, dia 25 de Maio, às 18h, na livraria Sindicato
del Comic, de Ourense, e no sábado, 26, às 20h, na Fundación Vicente Risco de Allariz,
com a presenza do músico Benxa Otero. Na Fundación terá lugar, às 21h, o concerto da
caboverdiana Aline Frazão.
Trailer: www.youtube.com/watch?v=aOa6pJvi7Mg
---

Lançamento do Guia das Aves de Aquilino Ribeiro, de Ana Isabel Queiroz
As passagens da obra aquiliniana nas quais se descrevem aves selvagens, seus habitats e
relação com o homem, assunto de doutoramento da IELTsista Ana Isabel Queiroz, deu
agora origem ao audiolivro Guia das Aves de Aquilino Ribeiro (Boca). Em texto
introdutório, a autora traça o percurso da descrição de aves desde os primeiros
“bestiários” até à literatura científica de hoje, passando pela cultura clássica grega, pela
tradição popular e pela literatura portuguesa, na qual Aquilino se destaca como
verdadeiro naturalista amador.
A edição tem ilustração do biólogo e artista plástico Maico (Carlos Pimenta), música
original de José Eduardo Rocha (JER), leitura de Fernando Alves e gravações-de-campo
de algumas das aves referidas (cedidas pelo projecto “Paisagens Acústicas Naturais de
Portugal”). E, entre outros apoios, também o do IELT.
A apresentação será feita na Casa-Museu Aquilino Ribeiro, em Soutosa, no dia 26 de
Maio, às 16h, e será precedida de passeio ornitológico na Serra de Leomil e almoço
“Aquiliniano”, gentilezas da Fundação Aquilino Ribeiro:
– passeio ornitológico na Serra Leomil - ponto de encontro às 8h, junto aos Paços do
Concelho de Moimenta da Beira.
– almoço inspirado na “gastronomia Aquiliniana”, com lançamento do vinho “Demo de
Honra”
O transporte para a serra e o almoço serão assegurados pela organização; Aconselha-se
calçado adequado para caminhar, àgua e binóculos; Para quem não possa fazer os
percursos a pé haverá um transporte alternativo; Solicita-se inscrição no passeio e almoço
até ao dia 24 de Maio através do email: boca@boca.pt.
No dia 2 de Junho, às 15h, será a vez de apresentação em Lisboa, no Museu Nacional de
História Natural, na sala da exposição “PIU, um despertar para os sons da Natureza”,
que os participantes poderão depois visitar gratuitamente. Solicita-se igualmente inscrição,

através do email: boca@boca.pt, até ao dia 31 e Maio.

CURSOS:
Mestrado em Tradução do ISCAP
Até 29 de Junho, estão abertas as candidaturas para o Mestrado em Tradução e
Interpretação Especializadas do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do
Porto (ISCAP). Mais informações sobre o Mestrado em:
http://www.iscap.ipp.pt/site/php/mestrados.php?curs=6
E no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP)
Telf. + 351 229 050 000; Fax. + 351 229 025 899 ~ E-mail: dir-curso.mtrad@iscap.ipp.pt
Facebook: Mestrado em Tradução Iscap

RECORTES DE IMPRENSA
Para acabar de vez com as burrices que se dizem sobre os burros...
a Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres, promoveu uma
série de conferências nas quais participou a IELTsista Teresa Nóvoa. A iniciativa chegou
aos jornal SOL.

