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A (minha) rua é isto

A P O I O S

Impresso em Cocoon Offset, branco brilhante, 80 grs. 
Papel certificado FSC 100% RECICLADO (TT-COC-003060). 
Fabricado pelo grupo ArjoWiggins, líder europeu no fabrico 
de papéis eco-responsáveis. Distribuído por Antalis.
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Quando o palco é na calçada, normalmente, abre-se um círculo. Deste círculo, além da arte, emerge um gosto de demo-
cracia. Na rua, há a possibilidade de transformação, a calçada vira palco, o muro vira tela e do asfalto surge o picadeiro. A 
cidade transforma-se num grande centro cultural. Diversas artes brotam no meio de cruzamentos, entre carros e pessoas, 
entre encontros e despedidas. A rua é livre, mas mais livre é a arte. No mundo, fervilham diversas cidades-pólos geradoras 
destas producções, como Londres, Berlim, São Paulo e outras metrópoles. Em Lisboa, há artistas e organizações que pro-
movem a arte na rua. Um exemplo é o Festival Todos - Caminhada de Culturas, que, em 2009, dinamizou a zona em redor 
do Martim Moniz. Este ano, ele volta à cidade, entre 16 e 19 de Setembro .António Pedro Vasques é um destes artistas que 
aproveitam a rua como palco e como ferramenta para fazer arte. No ano passado, no “Todos”, apresentou com a sua Com-
panhia Caótica o projecto “Deambula Som”, que consistia em levar o público a passear, entre o Martim Moniz e os Anjos, 
de olhos vendados. O objetivo era incentivar uma outra percepção da rua. O artista classifica o projecto  como algo“no 
domínio da sound-art”. Procurou valorizar os sons e as sensações provocadas por eles. Com a ajuda de guias, o processo 
se transformou numa estrutura composicional. “No ano passado, contámos com uma recepção incrível, esgotámos rapi-
damente. As pessoas estavam muito tocadas pela experiência. Este ano, vamos aumentar os guias de 10 para 30 e, desta 
vez, utilizaremos pessoas do bairro, as quais vamos formar”, afirma António. Além deste projecto, António já teve outras 
experiências na rua, uma delas foi a Bigodes Band (foto), um projecto que apresentava músicas de Nino Rota, compositor 
para os filmes de Frederico Fellini. Esta experiência fez com que António percebesse a rua como um espaço privilegiado de 
contacto directo com as pessoas. A rua possibilita o encontro da realidade com a arte, é o espaço fundamental para a de-
mocratização das produções culturais e para a criação de novos públicos. Por isso, ao pisar na rua, além de peão, torne-se 
público ou, quem sabe, artista.�

� >�Marcelo�Valadares

Festival Todos – Caminhada de Culturas
16 a 19 de Setembro

QuANdO 
A RuA 
é dO POvO 
e dA ARTe
António Pedro 
vasques 
| Criador de rua
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Nasreen Mohamedi “Reflexoões sobre o 
Modernismo Indiano”
Culturgest | Exposição
Até 29 de Agosto
Preço: 2¤

escravo doutros II 
de Luís Castro | Teatro
Julho 2010, Sex, Sab, Dom 22h
Galeria Monumental
Campo Mártires da Pátria 101

Brel, Como num Sonho
Instituto Franco Português | Dança
27 a 31 Julho, 21h30
Preço: 7¤ (5¤ estudantes)

Bob da Rage Sense
Music Box | Música
17 de Julho, 22 horas

Long distance Hotel
Teatro Maria Matos | Teatro
22 a 24, 26 a 30 Jul: 21h30
Preço: 12¤

Na minha rua há um café que me permitiu juntar à minha colecção privada de cúmulos mais este: o cúmulo do bom atendi-
mento ao cliente no ramo da hotelaria. Porque num dos vidros tem um papel afixado que diz: “Não há serviço de esplanada. 
Pré-pagamento”. Tudo isto escrito à mão numa letra feia e torta com um marcador de feltro muito usado. Dessa minha 
colecção, a maior parte dos cúmulos foram todos criados a partir da observação de situações na rua, comprovando a sua 
potencialidade enquanto alavanca criadora e criativa.
- Começo a sentir calor, umas gotas de suor a cair pela espinha, desmaio, volto à vida e depois chupo tudo o que estiver à 
minha volta…
Leia-se esta frase, captada à porta de minha casa, acompanhada de um: Vrrruummm emitido por uma Honda CBF1000 que 
acabou de passar em alta velocidade.
Voltando aos cúmulos. Partilho alguns na categoria: cúmulos no espaço público. 1. Cúmulo do acidente estúpido: bater 
num Smart. 2. Cúmulo do atropelamento: ser atropelado por uma ambulância do INEM. 3. Cúmulo paradoxal e chocante do 
taxista ecológico: ficar contente com as mortes na estrada por não poluírem mais o ambiente. 4. Cúmulo da Eco-loja: não 
fazer diferenciação entre lixo com contentores de reciclagem à frente da loja.
Na minha rua existe uma mercearia, onde sou cliente habitual pela qualidade da fruta e dos legumes, mas sobretudo pela 
verve humorística dos trabalhadores. Passo a exemplificar com duas situações, acreditando que, dessa forma, se atestará 
o seu refinamento e a minha profunda admiração.
Situação 1 Trabalhador 1: - E o Sr. Adérito?
Mulher-cliente (a propósito do seu marido que estava na rua a escolher um molhe de grelos) - Ele está ali agarrado ao 

grelo.
Trabalhador 2: - Deixe-o estar que, enquanto estiver assim, já não há nada mau.
Trabalhador 3: - É pouco bom é! Salgadinho... Eu gosto muito...
Mulher-cliente (rindo estridentemente): - Vocês são demais...
(...)
Situação 2 (Na televisão, estava a dar uma notícia sobre a separação de Sam Mendes e da 
Kate Winslet)
Mulher-cliente - Esta gente é toda doida. Casam-se e descasam-se e depois é isto...
Trabalhador 1: - Eu sou a favor dos divórcios dos outros. Mais sobre e eu sou o rei dos restos. 
Raspo tudo.
Trabalhador 2: - Raspador é o teu nome do meio, não é?
(...)
Na minha rua há dois grafitti que dizem: “Se queres usar saltos altos arranca a calçada”. E 
antes do segundo, recomendo o recurso à momentânea suspensão voluntária da increduli-
dade: “Conselho nr.1 para pessoas ecológicas: Deixa que te lambam o cu, pois assim já não 
precisas de papel higiénico.”
Na minha rua há três para-
gens de autocarros e uma 
praça de táxis. Nelas, já vi 
pessoas que gostava de co-
nhecer e com quem gostava 
conversar e até já acon-
teceu ter voltado atrás, 
cheio de coragem, mas em 
nenhuma das vezes essas 
pessoas estavam lá. A (mi-
nha) rua é isto.
 > Nelson Guerreiro

CML/DMC/DPDC/www.agendalx.pt

 A Bigodes Band leva para a rua o imaginário de Fellini, atarvés da música de Nino Rota

Horários, preços e mais informações em 
www.forumdanca.pt

O Forum Dança é subsidiado por MC / DGARTES e pertence à rede 
Départs / Comissão Europeia (Programa Cultura 2007-2013)

Curso de Gestão/Produção 
das Artes do Espectáculo
Nov. 2010/Out. 2011

Destinado a interessados que 
pretendam desenvolver o seu 
trabalho na área de Gestão/
Produção das Artes do 
Espectáculo.

Cursos 2010/2011

Rua Rodrigues Faria, 103, LX Factory. 
1300-501 Lisboa
T. 0351 21 342 8985 T. 0351 91 9636350 
forumdanca@forumdanca.pt

Curso de Dança na 
Comunidade
Out. 2010/Jun. 2011

Destinado a bailarinos, 
coreógrafos e professores de 
áreas que envolvam o corpo e 
as expressões artísticas.
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Para todos os que ficaram em Lisboa 
e não querem deixar de viver a cidade 
nestes meses de Verão e para os que 
escolheram Lisboa como meta das 
próprias férias... Para vocês todos, a 
equipa do Migalhas desceu à rua para 
encontrar uma mistura de receitas re-
frescantes, rigorosamente cozinhadas 
ao ar livre. Aproveitem os sabores do 
Verão preparados nas ruas de Lisboa. 
Mas, também, parem, relaxem, fechem 
os olhos, respirem fundo...é tempo de 
férias. Bom apetite! 
 > Giulia Battaglini

FICHA TéCNICA. Coordenação Giulia Batta-
glini, Cláudio Duarte da Costa edição Sa-
muel Alemão design Fernando Mendes Web 
site Pedro Geraldes Tiragem 50.000

1. Destacável
 

2. Recreio
 

3. Degustação
> Anjos/Arroios

4. Digestivo 5. Codland
 

Este é o individual que está a ler...

VEJA TAMBÉM A FOLHA eXTRA CCB
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Papel certificado FSC 100% RECICLADO (TT-COC-003060). 
Fabricado pelo grupo ArjoWiggins, líder europeu no fabrico 
de papéis eco-responsáveis. Distribuído por Antalis.www.coworklisboa.pt
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Vem servir à mesa connosco. O Migalhas quer estar mais perto de ti. 
Junta-te a nós, enviando o teu trabalho para migalhas@migalhas.org. 
Pode ser texto ou fotografia ou ainda algo de original, talvez escondido 
no fundo do armário, que queiras aquecer no “fogão” do Migalhas.

[ � E s p a ç o � I n t E r a c t I V o � ]

Mostra Antológica de vítor Rua
Perve CeutArt | Exposição
Até 31 de Julho
Entrada livre

Para o cego no quarto escuro à procura 
do gato preto que não está lá
Culturgest | Exposição
Até 29 de Agosto
Preço: 2¤

...And then again...
Museu da Cidade | Exposição gravura
Até 5 de Setembro
Preço: 2,76¤

A Casa dos Anjos
Teatro Aberto | Teatro
Até 11 de Julho
Qua a Sáb: 21h30 | Dom: 16h
Preço: 15¤ ( 12¤ >65; 7,5¤ <25)

Luiz Gabriel Lopes
Onda Jazz | Música
8, 15, 22 e 29 de Julho, 22 horas
Entrada livre

A energia da infância aumenta com a chegada do Verão e, em Lisboa, existem propostas para 
todos. Aqui ficam algumas sugestões, que levam as artes ao tempo das férias, com descober-
tas, construções, desconstruções e, claro está, tempo para brincar. O nosso roteiro começa nos 
jardins da Fundação Calouste Gulbenkian, onde pais em dias de folga e filhos com tempo livre 
podem descobrir, juntos, os pequenos recantos das plantações de rosas e dos caminhos de água 
com folhas de árvore perdidas. Mais adiante, no Centro de Arte Moderna, e mesmo ao lado duma 
família de patos, encontramos um conjunto de oficinas desenhadas a pensar no calor de Julho 
e Agosto. As obras do Centro são um ponto de partida para a criação de oficinas de fotogra-
fia, artes plásticas e movimento. Descobrem-se assim jardins sonoros, palavras que dançam e 
herbários de luz. Para os mais atrevidos, experimentam-se outros modos de habitar, por exem-
plo, ser como a tartaruga que caminha sempre de casa às costas. A segunda parte deste roteiro 
desagua na Associação Lavoisier, com actividades para meninos que têm gosto por desenho e 
também para os que não gostam, para os que adoram histórias e para os que as detestam. Aqui 
descobre-se como ler um mapa, encontrar uma couve num campo de girassóis, regar um jardim 
ou cozinhar uma refeição para a família. Por último, sugerimos o contacto com a natureza e a 
descoberta dos espaços verdes de Lisboa. Os ateliês são conduzidos pela Associação Camaleão, 
que nos transporta – a nós, gente de cidade - para o universo das mais variadas espécies. Um 
jardim de Lisboa pode ser o mote para um percurso de descobertas de expressões artísticas, 
ligadas ao movimento e às artes plásticas. Como podem ver, a todos os pais, tios, avós e edu-
cadores, que estão a ler esta migalha de texto, muitas são as opções para os mais novos, nestes 
meses quentes. A única regra é mesmo sair do sofá, seguir o canto dos pássaros e das rãs, e 
caminhar até ao encontro das artes com o ar livre.
 >�tânia�cardoso

de casa às costas 
pelos jardins 
de Lisboa
Ateliês de Verão | Crianças
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Pequenos Herbários de Luz - OFICINA de CIANOTIPIA e FOTOGRAFIA
4 aos 6 e dos 7 aos 11 anos - Concepção e Orientação: Mário Rainha Campos, Patrícia Tiago; 

Preço 38¤

5 sessões de 3 horas (existe a possibilidade de acompanhamento à hora do almoço) 
De 19 de Julho a 23 de Julho, das 10h00 às 13h 
De 30 de Agosto a 3 de Setembro, das 10h00 às 13h
de Casa às Costas - OFICINA de ARTeS PLÁSTICAS e CARTOGRAFIA SOBRdISMO e HABITAÇÃO
4 aos 6 e dos 7 aos 11 anos – Concepção e Orientação: Miguel Horta, Vera Alvelos; Preço 38¤

5 sessões de 3 horas (possibilidade de acompanhamento à hora do almoço) 
De 5 de Julho a 9 de Julho, das 14h30 às 17h30 
De 2 de Agosto a 6 de Agosto, das 14h30 às 17h30
Mais informação na Agenda Descobrir - Especial Verão: http://descobrir.gulbenkian.pt

Centro de Arte Moderna Rua Dr. Nicolau de Bettencourt - 1050–078 Lisboa ; tel. 21 782 3800

COLÓNIA de veRÃO ASSOCIAÇÃO LAvOISIeR
A partir dos 5 anos

5 a 9 de Julho; das 9 às 17h; Conjunto de dias 175¤; preço/dia 50¤ / Almoço incluído

Local: Convento dos Santos-o-Novo; Santa Apolónia; tel. 916 428911

Camaleão  – Actividades Lúdicas
Locais – espaços verdes em Lisboa (Tapada das Necessidades, Quinta das Conchas, Parque 

florestal Monsanto, Parque Botânico do MN do Traje) ou outros locais à escolha

Datas / Horário – Sob Pré-Marcação (para individuais ou para grupos organizados)

Marcação e informação: 213430993, 919396688 www.camaleao.de
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“Tu és da minha!”
Legenda: Um rapaz, encos-
tado a uma baliza, vê como 
os mais velhos escolhem as 
equipas para mais um jogo 
no intervalo. A incerteza de 
ser escolhido contrasta com 
a certeza de que, daqui a 
um ou dois anos, vai ser ele 
a escolher.

Apresentação: Esta foto-
grafia foi tirada no inter-
valo da manhã na Escola 
nº6 - Campo de Ourique 
– onde muitos dos alunos 
são provenientes da Rua 
Maria Pia e da Meia Laran-
ja, zonas (ainda) bastante 
problemáticas de Lisboa. As 
sociabilidades adquiridas 
por estes alunos na rua, nas 
suas comunidades de per-
tença, revelam-se bastante 
úteis nestes momentos em 

que o formal é deixado dentro da sala de aula com os livros, os cadernos, as mesas riscadas 
e o pó de giz. Lá fora, o espaço informal é dominado por outras linguagens.
Trabalho em escolas há cerca de 9 anos, quase tantos quantos vim de Setúbal para Lisboa. 
Formei-me em Antropologia, e foi sempre em contextos educativos que me senti verdadei-
ramente bem, trabalhando e observando nos vários espaços existentes na escola. A foto-
grafia foi, é e será, mais do que simples auxílio, mais do que captação de recordações. É 
também um espaço de linguagem.

>�Hugo�cruz��Marques

I J

K L

os�artistas�à�mesa�
do�café

Como são os olhos da pessoa 
que está sentada na mesa à 

sua frente? E o nariz? Qual será 
a sua profissão? Tem coragem 
de a desenhar na moldura, em 
jeito de caricatura e sem que 
ela perceba, claro está, como 

faziam os artistas Lisboetas no 
início do séc. XX?

E…aceita agora o desafio de 
oferecer esse desenho a quem o 

inspirou?
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Rui Catalão, “dentro das Palavras”
Negócio (ZDB) | Dança + performance
De 15 a 24 de Julho | 5as, 6 as e 
sábados, às 21h30
Preço: 7,5¤

Omar Souleyman
Lux | Concerto
15 de Julho, 22h30

O jogo da política moderna
Paços do Concelho Lisboa | Exposição 
caricaturas
Até 26 de Setembro
Entrada livre

As Segundas Imagens , Stratos Ntontis 
Fabrica do Braço de Prata / Fotografia
Até 1 de Agosto
entrada livre

Os Gémeos
Museu Colecção Berardo/ Fotografia 
graffiti
Até 18 Setembro
Entrada Livre

Um espaço cultural e de expressão artística à medida de cada um, num bairro com aparência tão discreta quanto a da-
queles que o habitam. Sem pretensões maiores do que as de levar as pessoas a aprenderem uma linguagem e participarem 
através da intervenção estética, a associação Sou – Movimento e Arte é já uma certeza nas vidas de quem mora e frequenta 
a freguesia dos Anjos. "Isto pretende ser uma casa de portas abertas e dar uma resposta ao local onde estamos inseridos", 
diz Marta Silva, 31 anos, a directora artística desta entidade independente que faz agora dois anos que está no nº73 da 
Rua Maria. A grande porta vermelha dá acesso a uma escadaria até lá baixo, onde o que antes era uma cave cheia de nada se 
revela um sítio caloroso, parte escola artística, parte sala de espectáculos e parte local de convívio, com café e esplanada. 
Nascida há sete anos pela mão de Vanda Melo, no espaço de uma antiga loja na Rua Maria Andrade, como um sítio onde 
se davam aulas de dança e se ensaiava, o Sou rapidamente ganhou uma força que a comunidade daquela área da cidade 
soube acolher.
Durante os dias da semana, funciona como escola de formação artística, com uma centena de alunos em cursos livres de 
áreas como teatro, dança, guitarra, voz e canto, mas também com nove alunos num curso geral de artes performativas, 
que tem a duração de dez meses. Esta turma partilha com os restantes alunos as aulas das diversas disciplinas, como a 
dança contemporânea, a interpretação ou o curso intensivo de teatro. Uma academia com uma clientela heterogénea, 

que  a frequenta tanto como possível início de carreira 
artística, ou apenas como um hóbi. O maior sucesso 
são, porém, as aulas de dança criativa para crianças, 
que não páram de receber inscrições. Afinal, este é 
"um bairro que está a ficar muito jovem e, nos últimos 
anos, se tem renovado em termos de população", sa-
lienta Marta. No primeiro sábado de cada mês, existe 
um muito concorrido mercado urbano, onde tudo se 
vende, compra e troca. Tendo uma programação cor-
rente de espectáculos ao fim-de-semana, o Sou vai 
dinamizar o Festival ao Gosto, durante todos os dias 
da segunda semana de Agosto, para agitar a habitu-
al pasmaceira estival. "Haverá um pouco de tudo", 
promete-se.
 >�samuel�alemão

Sou – Movimento e Arte

Rua Maria, 73 (à Rua Forno do Tijolo) | Metro: Anjos

Tel: 211 547 790 | www.sou.pt

Não vamos tratar do assunto como se fosse mais um segredo de Lisboa, porque não o é. Pelo contrário, o Clube Estefânia 
é um dos clubes de bairro mais conhecidos da capital, recebendo na sua sala de espectáculos, desde a sua fundação, em 
1980, grandes nomes do teatro português, como a actriz Eunice Muñoz. O clube deixou, contudo, de ter actividade teatral, 
durante um período, limitando-se a programar aulas de dança, capoeira e outras. Mas, em Janeiro deste ano, a programa-
ção teatral do Clube estefânia foi retomada por Isabel Medina e Fernanda Lapa, fundadoras da “Escola de Mulheres” - uma 
companhia de teatro que tem como objectivo desfazer o “sentimento de subalternidade da mulher no teatro português”, 
dando um grande destaque à dramaturgia de temática e escrita femininas. Para já, pode passar no espaço, beber um café 
e até assistir a uma peça, no Festival de Monólogos “Cabeças Falantes”, que decorre até ao fim do ano. De 15 a 18 de Julho, 
há “Carta com Resposta”, de Inês Pedrosa, e, de 22 a 25, “Son(h)o”, de Paulo Diegues. Em Agosto, poderemos ver “Mistério 
Cómico”, de Dário Fo, de 5 a 8, e “Janis e a Tartaruga”, de Pedro Pinto e Filipe Pinto, de 12 a 15.
 >�cláudia�silva

Clube estefânia

R. Alexandre Braga, 24-A.

Tel: 213542249

Informações e reservas: 915039568

Da identidade do indivíduo faz parte não só o presente, 
mas também o passado. Da identidade dos objectos re-
temos a sua época e, na história do design, há momentos 
memoráveis. Por que não nos rodeamos hoje de design re-
tro? O mobiliário, a roupa e os adereços dos anos 50, 60 e 
70 ocupam a Geraldine. Quem vai lá opta por comprar ou 
alugar as peças expostas ou, simplesmente, por passar um 
bom momento, ao descobrir ao vivo um novo projecto mu-
sical, por exemplo. A recolha de antiguidades em conjunto 
com a vontade de receber pessoas resultaram na criação 
da Geraldine, em 2008, por vontade de Eduardo Duarte e 
Liz Vahia. As propostas que recebem têm-se centrado na 
música, mas ambos sentem vontade de ver lá mais per-
formances e projecções de vídeo. Em breve, vai haver casa 
nova para a Geraldine, que se transferirá da zona de Ar-
roios, onde nasceu, para a Travessa da Glória, à Avenida 
da Liberdade. A sua antiga casa contará com actividades 
pontuais, agora mais dedicadas às artes visuais e à divul-
gação de projectos diversificados. >�pedro�pépe

GeRALdINe

Rua de Arroios, 56A | 1150-055 Lisboa

Tel: 211912608 | Telem: 969472980

uma casa aberta no coração dos Anjos
Sou – Movimento e Arte | Espaço cultural

Mulheres em acção na estefânia
Clube Estefânia – Escola de Mulheres | Teatro

Objectos com identidade
Geraldine | Loja e espaço cultural

©
 M

a
rc

o 
M

or
ei

ra

Iolanda Laranjeiro, em Son(h)o, de Paulo Diegues
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equipa do Migalhas desceu à rua para 
encontrar uma mistura de receitas re-
frescantes, rigorosamente cozinhadas 
ao ar livre. Aproveitem os sabores do 
Verão preparados nas ruas de Lisboa. 
Mas, também, parem, relaxem, fechem 
os olhos, respirem fundo...é tempo de 
férias. Bom apetite! 
 > Giulia Battaglini

FICHA TéCNICA. Coordenação Giulia Batta-
glini, Cláudio Duarte da Costa edição Sa-
muel Alemão design Fernando Mendes Web 
site Pedro Geraldes Tiragem 50.000
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Este é o individual que está a ler...

VEJA TAMBÉM A FOLHA eXTRA CCB
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Pedras d'Agua 2009 © Amaranta Krepschi

Podem citar-se diversos sons de Lisboa: O“trim trim” dos elétricos, os gritos das senhoras de Alfama, os fados ou 
___________________(fique à vontade para inserir mais). De entre todos eles, um estilo musical está a tornar-se cada vez 
mais constante aos ouvidos alfacinhas. Na Gulbenkian, como já é hábito no início de cada Agosto, os sons do jazz menos orto-
doxo voltam a misturar-se com os sons dos patos, pombos e outros pássaros do jardim, invadindo os auditórios da fundação. 
entre os dias 6 e 15, acontece o já consolidado festival Jazz em Agosto, sob o lema “o outro lado do Jazz”. O intuito é colocar 
os saxofones, baixos e baterias do avesso, tendo o diálgo entre jazz europeu e americano como mote, e discutindo, tocando e 
escutando as produções contemporâneas, aproximando-as das tradicionais. No cartaz estão nomes como Circulasione Totale 
Orchestra, John Surman, Jack DeJohnette, Red Trio e Open Speech Trio, entre outros. Também se destaca a homenagem que será 
prestada ao trombonista alemão Albert Mangelsdorff e a presença do crítico e teórico italiano Francesco Martinelli. Para ouvir 
de olhos fechados! >�Marcelo�Valadares

Jazz em Agosto 2010

6 a 15 de Agosto

www.musica.gulbenkian.pt/

Bilhetes entre 10 a 20¤

Pisamos a relva, deitamo-nos, sentamo-nos e le-
vantamo-nos. Sente-se a aragem e ouve-se jazz no 
jardim. São assim os concertos do Out Jazz, que che-
gam quando o tempo aquece na cidade e surge mú-
sica ao ar livre. Faz-se a digestão do tardio almoço 
de domingo, no caminho para o jardim. À chegada, 
escolhe-se sombra, sol ou banco de jardim. estende-
se o corpo, cruza-se a perna. Sentado à chinês, no 
relvado central do Parque Eduardo VII, ouvem-se, às 
17h, de 25 de Julho, as primeiras notas musicais do 
Groove 4tet. Constituído por Fred Martinho na gui-
tarra, Daniel Lima nas teclas, Pedro Pinto no contra-
baixo e Joca na bateria, apresenta aí o seu primeiro 
álbum, “Do the right thing”. Embora tenha começado 
por explorar temas de músicos como Herbie Hanco-
ck, Joshua Redman ou Stevie Wonder, o grupo aposta 
agora, sobretudo, em originais. Uma sonoridade, a 
juntar soul e jazz, que apela à dança. A dada altura, 
poderá sentir-se o mesmo que Peter Bastiaan, saxo-
fone alto e percurssões dos Yemanjazz. “Sombra é o 
que fazem as árvores, é como a música, impossível 
de agarrar”, atirou ao público, durante o concerto do 
grupo, na edição do ano passado do Out Jazz.

>�pedro�pepe

OutJazz Todos os domingos, pelas 17 horas

Julho: Parque Eduardo VII

Agosto: Jardim de Belém

Setembro: Jardim das Necessidades

É a bailar que vamos passar este Verão. Nem que seja subindo 
e descendo as colinas de Lisboa para usufruir dos “holofo-
tes” de luz laranja que nos iluminam em certos miradouros, 
fazendo-nos sentir estrelas. Assim, quem ainda não começou 
a mexer os pés e as pernas pode desfrutar dos micro-bailes 
Lisboa, iniciados em Abril e que vão até 16 de Julho. O con-
vite de sentir a cidade através da dança é tentador. Afinal, 
a ideia dos bailes móveis, organizados pelo C.E.M (centro em 
movimento), é descobrir “largos e ruas, saudando as pessoas 
às janelas, trazendo quem vem a passar para um pezinho de 
dança”. No dia 16 de Julho, entre as 18h e as 21h00, não per-
ca a oportunidade de experimentar Lisboa dançando, desde o 
Miradouro da Graça até à Rua dos Fanqueiros. Local onde se 
dará a abertura da quinta edição do Festival Pedras d’Água, 
também organizado pelo CEM e que, de 16 a 24 de Julho, en-
cherá muitos cantos de Lisboa de cultura inesperada, com 
instalações e conversas nos largos, performances, projecção 
de vídeos, conferências e passeios guiados pela equipa do 
festival. Tudo acontecerá na rua, estando também prometida 
uma corrida de carrinhos de rolamento, na Praça do Martim 
Moniz. Aproveita a corrida e apanha a boleia deste festival do 
espaço público.

>�cláudia�silva

Festival Pedras d’Água

16, 22, 23 e 24 de Julho

Mais informações: www.c-e-m.org

Telefone: 21 887 1917

Baila com Lisboa
Festival Pedras d’Água|Animação de rua

Sente-se no jardim
OutJazz 2010 | Música

O lado avesso do Jazz 
Jazz em Agosto 2010 | Música

O trombonista Albert Mangelsdorff

Groove 4tet actuam a 25 de Julho

VEJA TAMBÉM A FOLHA eXTRA CCB

Amor Cachorro, de Jordi Burch
Chapitô /Fotografia
de terça a domingo, 
das 22h às 02h (visitas guiadas 
mediante marcação)
Até 27 de Julho

Brel, Como num Sonho
Instituto Franco Português | Dança
27 a 31 Julho, 21h30
Preço: 7¤ (5¤ estudantes)

...And then again...
Museu da Cidade | Exposição gravura
Até 5 de Setembro
Preço: 2,76¤

Os Gémeos
Museu Colecção Berardo/ Fotografia 
graffiti
Até 18 Setembro
Entrada Livre

Long distance Hotel
Teatro Maria Matos | Teatro
22 a 24, 26 a 30 Jul: 21h30
Preço: 12¤
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For those of you who remain in Lisbon 
and want to keep enjoying the city in 
summertime and for those who have 
chosen Lisbon as a holiday desti-
nation...For all of you, our team at 
Migalhas went out on the streets in 
order to find a mix of refreshing reci-
pes, cooked entirely outdoors. Enjoy 
the summer flavours in the city streets 
but also take your time to stop a little, 
relax, close your eyes and take a deep 
breath...it is holiday time. Enjoy! 
 > Giulia Battaglini

edITION NOTICe. Team Giulia Battaglini, 
Cláudio Duarte da Costa editing Samuel Ale-
mão design Fernando Mendes Web site Pedro 
Geraldes Tiragem 50.000

Translated by Joana Pereira

CML/DMC/DPDC/www.agendalx.pt
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in environment-friendly paper. 
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The world to the rhythm of transamba
Caetano Veloso | Concert

It was in the 1960s that Brazilian ears first vibrated to the 
melodious chords of the song Um dia, written by an irreverent 
young man from Baía. He offered the body and soul of the vast 
musical heritage of the Baía region to his muse: Bossa Nova. 
Caetano veloso is a musician, a poet, a philosopher - an admi-
rer of Jean Paul Sartre - and a political activist, for which he 
has been imprisoned for several months and exiled to London 
in the past. Caetano is a medley of beliefs and ideologies, a 
delicious mixture of life’s aromas - the aim of every art form. 
On the 26 and 27 July, he will present his most recent album, 
which has received a Grammy and is the outcome of an ori-
ginal creative process. Combine loose ideas and unfinished 
songs, put them to the test in a blog entitled Work in Progress, 
and then take on board suggestions from the public - that is 
how Zii & Zie came to be. An album where samba is reinven-
ted, ‘born during a year of heavy rainfall in Rio, a year of thick 
clouds, without metaphors’, says the artist. Rio de Janeiro is 
the centre of the world, but the messages and the borders are 
universal. The regular slow rhythm of A Base de Guantanamo 
evoking the torture of prisoners is self-evident. This is a con-
cert to savour, and to let oneself be enraptured by the music. 
TrAnSLATEd by KEnnIS TrAnSLATIOnS  >�Joana�Lopes

Caetano veloso

Coliseu dos Recreios, Lisbon | 26 and 27 July

Tickets from 15¤ to 240¤

www.coliseulisboa.com

cHaLLEnGEs | Log Book
As you exit a café, feel brave enough to walk down the 
street with your eyes closed, thereby experiencing the 
sounds and smells of any given street in Lisbon. What 
do your senses tell you about this other kind of travel? 

What day is it? 
Since we have a tendency to leave our agendas at home 
in the Summer, here’s a little help:
“If yesterday’s tomorrow was Thursday, what day is the 
day after tomorrow’s yesterday?” 

TrAnSLATEd by JOAnA PErEIrA

We walk on the grass, lay on the lawn, sit down, and get up. We can feel the breeze while 
listening to jazz in the park. Such are the Out Jazz concerts, which arrive to the city with the 
warm temperatures and open air music festivals. The stroll down to the park helps us digest 
our late Sunday lunch. When we get there, we can choose a spot in the shade, under the sun 
or on a garden bench. We stretch our body, and cross our legs. Sitting in the Buddha position 
on the central lawn of the Eduardo VII Park, on the 25 July, 17:00, we can hear the first tones 
of the Groove 4tet. Composed of Fred Martinho (guitar), Daniel Lima (keyboards), Pedro 
Pinto (double bass) and Joca (drums), the band will be presenting their first album - «Do 
the right thing». After doing cover versions of themes by Herbie Hancock, Joshua Redman 
and Stevie Wonder, the band now performs mainly original songs. Combining elements of 
soul and jazz, their sound invites us to dance. Listening to their music, we may feel the 
same as Peter Bastiann, the Yemanjazz’s alto saxophone and percussions player, when he 
addressed the public during a concert of his band in last year’s Out Jazz edition: ‘Like the 
shade of the trees, so is the music - you can’t grab it’. TrAnSLATEd by KEnnIS TrAnSLATIOnS

>�pedro�pepe

OutJazz

Every Sunday, 17 h

July: Eduardo VII Park

August: Belém Gardens

September: Necessidades Gardens

Take your place 
in the garden
OutJazz 2010 | Music

PUB

Groove 4tet
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