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Melech Mechaya atuam no CCB 
Depois de terem atingido mais de meio milhão 

de visualizações no YouTube e com 250 concertos em 

dez países, os Melech Mechaya atuam no Centro Cultural 

de Belém (CCB). O quinteto português apresenta o quarto

álbum da carreira, “Gente Estranha”, editado pela 

Ponto Zurca no mercado interno e pela Felmay no exterior. 

O primeiro single, “Gente Estranha”, conta com a colaboração

de Pedro da Silva Martins, dos Deolinda, na letra, 

e de Jazzafari na voz. Com este álbum os Melech Mechaya

chegaram ao top 3 da categoria World Music do iTunes 

e ao 17.º lugar no top geral.

Data: 23 e 24 de janeiro, às 21h00

Pura Cal acolhe Brígida Ribeiros 
A marca portuguesa Pura Cal, que abriu recentemente 

uma loja na Lx Factory, em Lisboa, aposta numa programação

com exposições de vários criativos portugueses que se 

dedicam à tapeçaria contemporânea. A primeira destas

mostras inaugura já hoje, dia 23, e intitula-se “Wallwear 

de La P’tite by Brígida Ribeiros”. A criadora Brígida Ribeiros

apresenta Panos de Armar, tapeçaria mural em patchwork,

onde trabalha as diferentes geometrias de um mesmo 

módulo-base e a sua repetição em jogos de proporções 

e cores. Com entrada de livre.

Data: 23 de janeiro a 1 de março

Poesia no Museu da Música
A terceira edição do ciclo “Poesia no Museu”, que decorre 

no Museu da Música, em Lisboa, começa na próxima 

quarta-feira, dia 28, com o professor universitário e escritor

Miguel Tamen a fazer a sessão de abertura. Nesta primeira 

conferência do ciclo, o diretor do Programa em Teoria da

Literatura da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

vai falar sobre os poemas que sabemos de cor. Em debate

estarão questões como “Quem recita um poema está a ler esse

poema?”, “Que posso eu fazer com poemas que sei de cor?”. 

O ciclo prossegue nos dias 25 de fevereiro, 11 de março, 

25 de março, 22 de abril, 20 de maio e a 17 de junho, com 

outros temas e outros oradores. As conferências têm sempre

lugar à quarta-feira, às 19h00, e são de entrada livre.

Data: 28 de janeiro

Nadia Kaabi-Linke expõe na Cristina Guerra
A Cristina Guerra Contemporary Art, em Lisboa, inaugurou 

esta semana a exposição “No Frills”, da artista russo-tunisiana

Nadia Kaabi-Linke. Depois de em maio de 2014 ter exposto 

pela primeira vez em Portugal no Centro de Arte Moderna da

Fundação Calouste Gulbenkian, Kaabi-Linke apresenta, agora,

em “No Frills” um conjunto de imagens, desenhos, gravuras 

e uma escultura que têm uma estreita relação com o tempo, 

contrapondo o singular e o universal, sob uma perspetiva

inscrita no seu processo de investigação.

Data: Até 11 de março

“Kilimanjaro” regressa 
ao Teatro Municipal Joaquim Benite
A peça “Kilimanjaro”, inspirada no conto “As Neves do

Kilimanjaro”, de Hemingway, está de volta à Sala Principal do

Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada. Com dramaturgia

e encenação de Rodrigo Francisco, o espetáculo baseia-se 

na adaptação de vários contos de Ernest Hemingway, numa

coprodução da Companhia de Teatro de Almada com o Teatro

Nacional D. Maria II. Através da personagem principal do conto

“As Neves do Kilimanjaro”, que percorre outros contos e cartas

do escritor americano, o espectador acompanha Harry Morgan

da adolescência à idade adulta, entre histórias, guerras 

e romances falhados, num périplo que atravessa África, 

EUA, Itália e Espanha, numa viagem de busca existencial.

Data: 23 de janeiro a 8 de fevereiro


