
Na Cidade

ISTO É COISA DE CRIANÇAS

Grandes ideias para gente pequena

No farol, no palco
e na cozinha

Concerto com faróis - Concerto no jardim
Em mais uma actividade da Fábrica das Artes no Centro Cultural

de Belém, reserve sábado ou domingo para uma tarde ao ar

livre no Jardim das Oliveiras - é um concerto com faróis sonoros,

instrumentos musica isea vozde Rui Rebelo. Nesta sessão

todos os sonsservem para fazermúsica.epara esta actividade

em particular foi feita uma recolha de sons alusivos ao mar, das

praias aos barcos, passando pelas gaivotas e pelos faróisjunta-

-setudoemistura-secomcordas.sopros, percussões e vozes.

Uma receita marítima para entreter os putos no fim-de-semana.

-» CCB - Jaidlm das Oliveiras. Sáb-dom 17.00. Entrada livre.

D Quixott; rie La Mancha e o seu amigo
Sancho Pança

A Byfu rcaçãoTeatro voltou afazer das suase leva ao jardim
do Museu Nacional de História Natural e da Ciência a peça

D. Quixote de La Mancha e o Seu Amigo Sancho Pança.Urna

recreação da obra de Cerva ntesà medida do imaginário

cavalgante dos miúdos, encenando a história do fidalgo da triste

figura e do seu digno corcel - Rocinante -,do escudeiro fiel mas

não tão submisso - Sancho Pança - e da sua inatingível amada
- Dulcineia delToboso. -> Museu Nacional de História Natural e da

Ciência. Rua da Escola Politécnica, 56-58. Dom 1 1.30 e16.00. 8€.

Míhi Pizzaíolos infames
Tem em casa daqueles miúdos que adoram estar na cozinha

consigo enquanto prepara o jantar? Que gostam de meter

as mãos na massa? 0 Bairro Intendente em Festa tem

planeado para este sábado um ateliê de gastronomia para

crianças, o Mini Pizzaiolos Infames. Nesta sessão organizada

pelo restaurante Infame, dá-se a conhecer o ambiente vivido

numa cozinha, desde as normas de segurança e higiene,

passando pelo contacto com as matérias-primas e pela

confecção de uma receita especial que vai acabarna barriga
de todos os participantes.

-^Restaurante Infame. Largo do Intendente Pina Uanlque,4.

Sáb 15.30. Entrada livre.


