
Grande Alface

As melhores coisas para fazer sem gastar um tostão

CINEMA GERACIONAL

Olhares sobre
Angola
A quarta edição desta mostra
anual de cinema e audiovisual
vai olhar para o trabalho da

produtora angolana Geração
80, entre videoclips, videoarte,

making ofs e longas-metragens.
A primeira é Independência, na

quarta-feira, filme realizado por
Fradique e vencedor em Angola
do Prémio Nacional de Cultura
2015. Uma obra que olha para o

passado e propõe uma reflexão
sobre as memórias que restam

após 40 anos de independência.
-> Hangar- Rua Damasceno Monteiro, 12 (Graça).

Qua-Qui 19.00 e 21.00

DE PORTAS ABERTAS
Dia das Belas Artes
A Faculdade de Belas Artes
faz anos e uma capicua. Para

comemoraras 181 primaveras
desde a sua fundação, há

actividades até domingo. Entre
elas uma mostra de filmes (que
inclui Cruzeiro Seixas -As Cartas
doßei Artur), exposições e visitas

guiadas. -> Largo da Academia Nacional de

Belas-Artes. Qua-Dom. Programação:

www.belasartes.ulisboa.pt

VER PARA CRER
Ignição Gerador
Casas particulares, lojas

abandonadas, tascas e

garagens têmsidoopalcodcsta
performance cultural surpresa

que tanto pode ser teatro, dança,
música ou storytelling. Esta
semana o palco são as catacumbas
do Liceu Camões, que vão receber
duas performances para jáno
segredodos deuses. -» Liceu Camões -

Praça José Fontana. Sáb 18.00

PODERÁ PALAVRA

PortugalSLAM
"Arte e Resistência" é o tema
da quarta edição deste festival
dedicado à poesia e performance.
Além de competições poéticas,

váriosespaçosdeLisboavão
receber debates literários, arte

urbana, performances ou música,
num ano em que o PortugalSLAM
quer reforçar o conceito de fusão

artística, -ovários locais. Qui-Sáb a partir

das 15.00. Pág. 34.

DIRECTOR PINTOR
Em Paralelo
É uma oportunidade única para
ver o trabalho do artista plástico
António Cardoso, director do

MuseuAmadeodeSouza-Cardoso.

Depois de passarem pelo Porto,

em Maio e Junho, chegam a Lisboa

as composições geométricas das

séries "Colagens e Reciclagens"
e"Anatomia da Paisagem".-) Galeria

de Sâo Mamede- R. da Escola Politécnica, 167.

SegSexll.oo-20.00,5áb 11.00-19.00


