
Agenda
de f im-de-semana

O rock paira sobre a Belavista, em Lisboa, as festas
da cidade também, mais os feriados e os festivais de
música pais fora. A agenda parece cheia mas é possível

que surja uma tarde ou final de dia por animar. Para isso

estamos cá nós: há Feira do Livro na capital, música

para aprender no Porto, dança contemporânea
em Guimarães e o resto falta ler. Atente aos textos

que se seguem
MAIS mais@ionline.pt

CAVEIRA+MARK MORGAN

GALERIA ZDB, LISBOA

22H00

PREÇO: 6€

O rock foi outro quando eles

apareceram, a explorar
dimensões extraterrenas,

daquelas que batem no osso

e por lá se demoram. Estamos

enfiados num corpo
português, por obra e graça
dos Caveira, que dividem a

noite no aquário com a

guitarra do norte-americano
Mark Morgan, porque a

dobrar, já se sabe, a festa é

sempre mais bonita.

THE ART INSIDE: A
TECNOLOGIA AO SERVIÇO
DA ARTE
RUA GARRETT, LISBOA

17H00

E se, um dia, os robôs

ganhassem vida e pudessem
até dançar? Projectamo-nos
para o futuro hoje mesmo
com a ajuda de Leonel Moura,

pioneiro na utilização de

inteligência artificial. Os seus

robôs, com sensores de som,
prometem reagir à música -
quanto a dançar, não estamos
certos, é daquelas situações
do ver para crer. Nada é ao

acaso e a música está à

responsabilidade de um

especialista, de Pedro
Carneiro (co-fundador,
director e maestro da

Orquestra de Câmara

Portuguesa) para garantir um

espectáculo peculiar. A
iniciativa é de um residente do
Chiado, a Nespresso.

CLÃ
TEATRO AVEIRENSE

22H00

DESDE I2€

O grupo que tem na voz de
Manuela Azevedo a líder para
as canções que contam
histórias regressou aos

palcos. "Corrente", novo

álbum, será o ponto de

partida do espectáculo. A

corrente que é continuação,

ligação, fluidez: o jogo de

palavras a que os Clã nos

habituaram com novas
sonoridades à medida.

RITOS E MITOS
ALMA MAGNA, LISBOA

21H00

3€

O Coro da Universidade de

Lisboa com a direcção de Luís

Almeida traz a música como
arte do povo e forma de

expressar as suas ânsias e

medos. No espectáculo,
obras corais portuguesas e

estrangeiras são recuperadas:
em comum têm a alusão a
mitos, seres imaginados ou do

misticismo, temas como a
morte e o além.

SALTO
CENTRO CULTURAL VILA FLOR,

GUIMARÃES

22H00

DESDE 5€

A palavra é usada no sentido
literal e metafórico para
pensar a força e a vontade.
Em palco, uma dupla. André

Mesquita é o pai do elogiado
espectáculo de dança.



MAR DE EMOÇÕES,
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI,

SETÚBAL

21 H

12€

É o último dia do Festival de

Música de Setúbal. Nesta
noite actua a Orquestra de
Câmara Portuguesa que, com

o maestro Pedro Carneiro, se

junta à soprano Susana

Gaspar para interpretarem
Beethoven, Berlioz, Haydn,
Mendelssohn e Mozart.

FREE MOBY DICK
CULTURGEST, LISBOA

21H30

PREÇO: 5€

Dinamarca, Lituânia e
Finlândia juntam-se numa
banda só, disposta a trazer
melodias ícone de outros

géneros ao jazz. Stefan

Pasborg, mentor da ideia, já

provou noutras ocasiões que
é possível pegar em Rolling
Stones, White Stripes ou El vis

Presley e recolocá-los no free

jazz.

MÚSICA DE BOLSO
CASA DA MÚSICA, PORTO

10H30

1 0€ (CRIANÇA + ADULTO)

Na Casa da Música o dia

mundial da criança celebra-se
com diferentes actividades.
Este workshop é uma delas e

propõe uma viagem ao
mundo da música tão prática
quanto imaginária, tão
divertida quanto didáctica.

Vou só ali ao
Parque ejá

venho

LÔÁ- FEIRA DO
LIVRO DE LISBOA
Uma Bíblia, a de

Lôá, naquela que é

a apresentação
dos dois primeiros
títulos da colecção
infanto-juvenil com
a chancela da Tinta
da China. As obras,
de Dulce Maria
Cardoso e Vera

Tavares, contam
com leituras de
Mónica Calle e de
José Miguel
Vitorino. Este é só

mais um pretexto
para um passeio
no Parque Eduardo

VII que agora
acolhe a 84. a Feira

do Livro de Lisboa.
A maior das
novidades talvez

seja a restauração,

que desta vez se
une aos livros para
que ninguém

precise de devorar
livros. Literalmente.

PARQUE
EDUARDO VII,
LISBOA
15H00
A FEIRA DO
LIVRO DECORRE
ATÉ 15 DE
JUNHO
ENTRADA LIVRE


