
Já não odeio
as seguncks-feiras

DAVTDE PINHEIRO

HOJE

CONFERÊNCIA
Mentes Digitais: Ficção
Científica ou Futuro
Próximo?
Onde: ISEL Quando: 1 4h00 Preço:
Livre Telefone: 21 831 7000
Online: https://www.isel.pV

¦ O que têm em comum os

computadores, as células e os

cérebros? Os computadores são

dispositivos eletrónicos concebi-
dos por humanos; as células são

entidades biológicas criadas

pela evolução; os cérebros são

os recipientes e criadores das

nossas mentes. Mas todos eles

são, de uma forma ou de outra,
aparelhos. Conferência do presi-
dente do IST, Arlindo Oliveira.

AMANHÃ

CINEMA MICHAELSNOW
Onde: Cutturgest Quando: 21 hl 5 Preço: 4€
Telefone: 21 790 5155 Online: www.culturgest.pt

¦ Como parte integrante da exposição "O Som da Neve" serão
apresentados no Pequeno Auditório quatro filmes de Michael Snow,
obras importantes no seu percurso e marcos fundamentais do cinema
experimental: desde o transformador "Wavelength" e a movimentação
de câmara de "Back and Forth", passando pelo enorme ensaio

cinematográfico que é "Rameau's Nephew..." até "So Is This"

(um filme que é, literalmente, um texto), é toda a relação do cinema
com a criação artística contemporânea que é reequacionada.

QUARTA

POESIA
TABACARIA: UM POEMA
COM 90 ANOS
Onde: Casa Fernando Pessoa
Quando: 21 hOO Preço: Livra
Telefone: 21 391 3270 Online:

casafemandopessoa.cm-lisboa.pt

¦ António Fonseca, ator que
decorou "Os Lusíadas",
juntou agora pessoas que
gostam de ler em conjunto
e em voz alta para celebrar
a "Tabacaria", 90 anos depois
de o poema ter sido assinado

por Álvaro de Campos,
no Dia Mundial da Poesia.

¦ Sem ele, a canção americana
do séc. xx não seria a mesma.
Há 20 anos, Bob Dylan renasceu
em "Time Out Of Mmd"
e arrancou para uma sequência
de álbuns que o fizeram renovar
gerações e públicos. Entretanto,
cantou Sinatra e ganhou
o Nobel da Literatura.

CONCERTO
808 DYLAN
Onde: Altice Arena
Quando: 21 hOO Preço: 39 a 240€
Telefone: 21 891 8409
Online: www.everythingisnew.pt

QUINTA


