
OJE Semanal   Tiragem: 8360

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 11,89 x 31,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58026811 20-02-2015
nãoperca

FESTIVAL RESCALDO DE REGRESSO
O Festival Rescaldo está de volta. Nesta oitava edição, 

à semelhança das anteriores, os espetáculos musicais 

decorrem na Culturgest e na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa. 

Os concertos inaugurais realizam-se esta sexta-feira, pelas

21h30, no Pequeno Auditório da Culturgest e estão a cargo de

Vicente & Marjamaki e da Nova Orquestra Futurista do Porto.

O festival (http://festival-rescaldo.info) nasceu com o intuito

de distinguir o que de mais significativo se produz na música

de vanguarda nacional nas áreas do jazz, eletrónica, rock 

ou improvisação. Em cada noite são apresentados 

dois concertos de géneros distintos.

Data: 20 a 28 de fevereiro      

“GÔDA” SOBE AO PALCO 
DO TEATRO DA TRINDADE
O Teatro da Trindade, em Lisboa, tem em cena “Gôda”, um

espetáculo sobre memórias construído a partir da linguagem

da máscara, numa composição cénica essencialmente sonora 

e visual, sem recorrer ao uso da palavra. A peça, encenada e

interpretada por Ana Lázaro, conta a história de uma “mulher

muito antiga” que, num aniversário, sozinha em frente ao seu

bolo, não sabia quantos anos contar. Parou de somar um dia

quando já tinha contado muitos, por se ter atrapalhado. 

Data: Até 8 de março de 2015

4.ª EDIÇÃO DA UIVO – MOSTRA DE ILUSTRAÇÃO 
A UIVO 4 – Mostra de Ilustração regressa à Maia para 

apresentar o trabalho de 20 novos ilustradores portugueses.

Angela Dalinger, Rui Santos, Cachetejack, Leonor Zamith, 

Tina Siuda, Ivo Hoogveld, Júlio Dolbeth, Ana Seixas, Tamara

Alves, Hélia Aluai, Joana Pinto, Laura Liedo, Esther Lara, 

Daniel Moreira, Mariana A Miserável, Lara Luís, David Penela,

Rafaela Rodrigues, Mariana Rio e Inma Lorente são 

os criadores em destaque nesta edição, com um núcleo 

de trabalhos que atestam a vitalidade e pluralidade 

da ilustração no país.

Data: 21 de fevereiro a 31 de março 

SÁBADOS DE “MERCADOS NO MUSEU”
Com a primavera a avizinhar-se e os sábados soalheiros 

a romperem, o “Mercados no Museu” volta a realizar-se no

Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa. 

O primeiro decorre já amanhã, sábado, e os seguintes têm 

lugar a 21 de março, 18 de abril, 16 de maio, 20 de junho 

(dia da Festa do Museu), 18 de julho, 15 de agosto, 

19 de setembro, 17 de outubro e 21 de novembro, 

sempre entre as 11h00 e as 18h00, e de entrada livre. 

Data: 21 de fevereiro a 21 de novembro

20 ANOS DE BLIND ZERO EM ACÚSTICO
Os portuenses Blind Zero estão de regresso aos concertos, 

com a digressão 20 Anos em Acústico, que passa este sábado,

às 22h00, pelo Teatro da Trindade, em Lisboa. A banda 

liderada por Miguel Guedes conta já com sete álbuns editados

e um DVD. Reconhecidos pelo espírito rock e pela sua energia

em palco, os Blind Zero desligam-se da tomada e revêm em

formato acústico algumas das canções que marcaram as 

últimas duas décadas. No concerto não faltarão canções como

“Recognize”, “Trace”, “Tree”, “Shine On” ou “Slow Time Love”. 

Data: 21 de fevereiro 
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