
DEZ COISAS PARA
APROVEITAR A PRIMAVERA
Tendo a primavera como pretexto, agarre as nossas sugestões e aproveite melhor este mês de março.

por MARGARIDA MENINO FERREIRA

Ponha as leituras em dia
Deixamos três sugestões: dois romances e uma biografia. O primeiro
é o novo livro de Kristin Hannah, A Grande Solidão, um romance
histórico que remete o leitor para uma grande história de amor, no
Alasca, no ano de 1974. Carta à Minha Filha, de Maya Angelou, é o
livro dedicado à filha que a autora nunca teve. Nele a autora conta o
seu percurso, na primeira pessoa, até alcançar uma vida boa e com
sentido. Por fim, para os amantes da série The Handmaid's Tale, o novo
livro de Christina Dalcher, VOX, transporta-nos para um país onde as
mulheres só têm direito a 100 palavras por dia. Consegue imaginar?

2Mais tempo em família
Procure experiências com diversão a dobrar - para os adultos e para os mais novos. Em

Lisboa, no Cinema São Jorge, no dia 10 de março, pode assistir ao concerto da banda
sonora do clássico O Feiticeiro de Oz. Se procura uma experiência mais interativa,
visite o Museu Nacional de História Natural e Ciência, que proporciona festas e

workshaps para os mais novos, e é o sitio ideal para saber mais sobre o reino animal.

3
À descoberta
Um brunch, um café saudável, ou um especialista em doces conventuais.
Temos sugestões para todos os gostos. O primeiro chama-se Manjerica,
e éjá conhecido pelos lisboetas como um dos melhores brunches da
cidade. A novidade é que agora, além do espaço no Saldanha, abriu
também na Baixa, junto à Praça da Figueira. Urbana é o nome do novo café
saudável do Porto. Tem brigadeiros sem açúcar e pratos vegan. Por fim,
APousadinha, que abriu no Cais do Sodré, traz várias especialidades da
zona de Tentúgal, como pastéis, barrigas de freira e queijadas.

4Assista a um (ou vários) concertos
Shawn Mendes, Calema, Mariza e Paulo Gonzo, estas são as nossas

dicas. O primeiro, regressa a Lisboa no dia 28 de março, para um concerto
no Altice Arena. No Casino Estoril, pode assistir, no dia 30 de março, ao

concerto dos Calema. Mais a Norte, no Coliseu Porto Ageas, vai atuar
Paulo Gonzo, no dia 24 de março, e Mariza, nos dias 17, 18 e 19 de março.



5Faça algo pela primeira vez
Nunca é tarde. Os mais radicais vão gostar de saber que, este

mês, podem fazer escalada em Sintra, no Quantum Park,
saltar de cabeça para o Tejo, com a Extremos Portugal, e fazer

parapente na Costa da Caparica, com a escola de voo Espiral.
Se não é dado a aventuras, aposte num curso de fotografia, ou

torne-se um especialista em vinhos, com a Enophilo.

6 Vá ao teatro
Estreia no dia 7 de março o novo musical de Filipe La Féria. Severa - O Musical,

transporta-nos para o Portugal do século XIX, contando, através da interpretação
de Anabela, a história da mulher considerada a fundadora do fado. Este mês

estreia também a peça Setfie, com o brasileiro Miguel Thiré ao lado do português
João Jesus, no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa.

7Uma exposição (ou duas)
A face escondida do sol é a exposição de fotografia resultante

de vários meses de deambulações da artista Manuela
Marques, no Palácio de Versalhes, e é agora apresentada pela

primeira vez ao público, no dia 3 de março. A Norte, no Museu
e Parque de Serralves, visite a exposição Vmyour mirror, de
Joana Vasconcelos, que chega agora a Portugal, depois de ter
estado em Bilbao, no Museu Guggenheim. A exposição reúne
mais de 30 peças da artista, datadas de 1997 até à atualidade.

8 Celebre a felicidade
No dia 20 de março celebra-se o Dia Internacional da Felicidade. Aproveite o mote

para ser feliz. Festeje este dia com um sorriso e com a alegria que a vida merece.

9Regresse às origens
Há quantos anos não visita o Mosteiro da Batalha, ou o Convento de Mafra?

Aproveite este mês para visitar os nossos monumentos históricos, como
se fosse a primeira vez. Fique atento: no primeiro domingo de cada mês,

muitos dos museus e monumentos têm entrada livre.

10 Reveja as resoluções
Entramos agora no terceiro mês do ano, e é tempo de rever todos os objetivos
a que se propôs, no início de 2019. Se não conseguiu ainda poupar dinheiro,
deixar de fumar ou regressar ao ginásio, não desista. Ainda vai a tempo. O


