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Corpo. Este foi o tema eleito, este mês, pela equipa do Migalhas, que continuou a 
trabalhar todo este ano com a esperança de crescer e se tornar maior, edição após 
edição. Entretanto, por causa de alguns factos, deixámos de ter vontade de vos 
explicar as razões da escolha deste tema e achamos mais importante despedir-
nos de vocês. Infelizmente, este ano, o Migalhas deixou de contar com muitos 
dos apoios públicos que tinha tido até agora. Apoios que lhe permitiram dar pas-
sos em frente e ganhar alguma consistência. Nesta condição, que aconteceu de 
forma violenta e repentina, não nos sentimos fortes o suficiente para continuar 
com este projecto. Este editorial quer ser uma despedida para todos os que nos 
acompanharam e nos leram até agora, quer ser uma despedida para os cafés/
restaurantes/tascas lisboetas que, durante ano e meio, serviram os seus pratos 
por cima do Migalhas e, sobretudo, para quem trabalhou generosamente de forma 
completamente voluntária para poder deixar a própria marca nesta cidade.
Não queremos deixar de fazer um apelo para quem quiser investir neste projecto 
para não o deixar morrer. Se existisse esta vontade da parte de alguém, estaremos 
abertos a discutir novas opções de vida.
Aproveitem estas Migalhas até o fim. Bom apetite! Giulia Battaglini

FIChA TéCnICA. 
Coordenação Giulia Battaglini
Edição Samuel Alemão 
Design COWORKLISBOA | Pedro Figueira 
Web site Pedro Geraldes 
Tiragem 50.000
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Estava com fome. Abri um iogurte e na contra-tampa de-
parei com a seguinte frase: “Uma colher cheia de afecto. 
Mais uma, e outra.” Reajo de imediato em voz alta: - Ado-
ro esta erótica lacticínia! É tão cremosa. De seguida, fixo 
um ponto e penso em corpos falantes, quero dizer órgãos, 
ossos e membros de um corpo que dizem coisas a outros 
órgãos, membros e ossos de outro corpo. A alta velocida-
de já estou dentro do meu corpo que se cruzou com ou-
tro corpo numa esquina da cidade preferida de ambas as 
pessoas. Desse acaso, ocorreu o seguinte diálogo:

Boca de A - O meu corpo está interessado em falar com 
o teu umbigo...
Boca de B – Sou todo umbigo. Escuto...
Umbigo de A – Falar quer dizer ouvir primeiro o que o teu 
umbigo tem para me dizer para depois reagir...
Umbigo de B - Estou disposto a ser visitado por um co-
tonete...
Fígado de A – A sério? É mesmo isso que ele tem para di-
zer...
Fígado de B – Lá estás tu com os teus maus fígados... Sim, 
não percebes que ele precisava de se sentir limpo para 
voltar a sentir o centro nevrálgico da minha personalida-
de... já não me olho ao espelho desde a semana passa-
da... e isso não é bom sinal...
Córtex cerebral de A – Nem vou comentar... Adiante que 
eu adoro limpar cavidades, sobretudo umbigos. Se pu-
desse seria limpa-umbigos...
Umbigo de B – Então aproveita...
Mão esquerda de A (com o indicador em riste) – Mal pos-
so esperar... posso? 

Still Difficult Duet, Pieter Ampe e 
Guilherme Garrido
Alkantara | Dança
20 Jun: 19h
Preço: 6¤

Linha de Montagem, de Miguel Palma
Centro de Arte Moderna Gulbenkian | 
Exposição
Até 3 de Julho
Preço: 4¤

André Fernandes
Alameda Keil do Amaral | Jazz
12 de Junho: 17 horas
Entrada livre

A irmã maior explica + O pesadelo do 
actor
Clube Estefânia | Teatro
Até 19 de Junho - Sex, Sáb: 21h30 | 
Dom: 16h
Preço: 5¤ a 10¤

Ryan Adams
Aula Magna | Concerto
16 de Junho: 21 horas
Preço: 33¤ a 40¤

Mão direita de A (sobrepondo-se) - Tengo, tengo, tengo… Tú 
no tienes nada…
Olhos de B – Desculpa…
Coração de A  – Relaxa…
Coração de B – Para quê, se nem me faço ouvir? Estou a bater 
tão certinho...
Mão direita de A – Eu, se pudesse, escolheria outro destino do 
teu corpo... 
Orelha esquerda de B – Agora? Estranho, acabei de ouvir o teu 
ombro a dizer: beija-me…
Boca de A – Mas quem é que te disse que não sou capaz de 
fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Fígado de B –  És tão... és imenso...
Estômago de A – Não me ouves... Estooooouuuuu com foooo-
me!
Pé direito de A para o pé direito de B - E o teu tornozelo?
Pé direito de B para o direito de A – Com a confusão que vai 
lá para cima não te consigo ouvir... falamos amanhã, preciso 
de uma meia quente e de umas Crocs com pêlo de borrego...
Pé direito de A para o pé direito de B – Tu e os teus acessos de 
conforto e design ergonómico germânico...
Cóxis de B – Já fazias um bocadinho de yoga, não?
Vagina de A (atabalhoada) – Assim, não vais lá...
Pénis de B (sorumbático) – O melhor é fazer xixi e cama...
Boca de A – És sempre a mesma coisa...
Corpo de B - ....
Cérebro de B(em modo onírico) – Quero-te tanto... 
Nããããoooooo!!!!!
To be continued...

> Nelson Guerreiro

Um amigo artista catalogava-se constantemente. Tirava-se fotos, desenha-
va-se, reflectia-se no espelho e, qual Narciso coevo, repetia-se em vídeo e 
em tela. A sua maior ferramenta era o seu próprio corpo, que usava até à 
exaustão. Também Rachel Korman usa o seu próprio corpo e, tal como Gilbert 
& George, e assim como Leigh Bowery, ela é a sua própria obra, corpo-objecto. 
O corpo é o seu veículo artístico, onde se adivinha a referência à artista Va-
nessa Beecroft e onde se encontra paralelo com as obras de Spencer Tunick e 
Nobuyoshi Araki (se bem que nestes de carácter cenográfico, que não é, de 
todo, o interesse principal na obra de Rachel). Poder-se-ia dizer, em jeito de 
inversão de responsabilidade criativa, que “o artista” são os pais de Rachel e 
que a patine natural do envelhecimento do corpo e a forma como o gere a seu 
gosto é o seu acabamento final. Rachel Korman é brasileira (é já preferível 
dizer lisboeta-brasileira) e instalou-se por cá, após passagens por várias ci-
dades e uma temporada de fôlego, de duas décadas, no Rio de Janeiro. Lisboa 
doou-lhe tempo para enveredar pelo trabalho artístico e mais: “Flânerie. Pe-
rambulo pela cidade, tiro fotografia, demoro-me, pego o 28 e sento-me junto 
à janela para ir vendo a cidade.” Dilata-se em colaborações – participações – 
e exposições, enquanto produz trabalho curatorial no Carpe Diem Arte & Pes-
quisa, à Rua de O Século. Expôs já na Torre do Tombo, na Plataforma Revólver 
e no espaço Maus Hábitos, no Porto, entre outros, e participou do projecto de 
ocupação interventiva Pensão Ibérica, no Martim Moniz (onde transformou 
um dos quartos da pensão num quarto dum “motel de amor”). Mas é fora do 
âmbito das colaborações e no seu universo artístico pessoal que mais usa o 
corpo. O corpo entra na sua obra e não é uma arte de género ou sequer femi-
nista, não ergue manifestos ou etiquetas quanto a tal. é sim arte identitária, 
de ocupação do espaço com a massa do corpo. Naturalmente, a análise da 
obra pelo seu próprio artista esbarra em dificuldades de verbalização (já o 
proclamava Sontag e bem o reconhecemos em Paula Rego). Rachel vê a sua 
arte como “um processo contínuo, integro-me na paisagem, deixo vestígios 
do meu corpo no chão, nos objectos, nas sombras.” O corpo é o objecto visível 
nas séries “Corpo na Paisagem” e “Shadow of my Being”, onde não existe pro-
vocação, mas sim humor e subtileza de desconforto. “Permeio o meu corpo 
com os elementos, eu sou a personagem da minha história.”
rachelkorman.com

> Rafael Vieira

[ PROKORn ] O corpo de Rachel Korman 
Artista brasileira estabelecida em Lisboa trabalha sobre si mesma

Tocar o silêncio
Hintegrada na colectiva noli me Tangere
na Casa-Museu Dr Anastácio Gonçalves,

 Av 5 Outubro 4-6
Até 18 de Setembro de 2011
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EXPRESSION
CABELEIREIROS

CALÇADA DO COMBRO, 55-57 ∙ TEL. 21 343 22 07
TER-QUI 10H-20H ∙ SEX 10H-21H ∙ SÁB 10H-18H

PUB
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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 ]

Dias para explorar as cores do corpo
c.e.m | Movimento para pais e filhos
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QUER ANUNCIAR NO PRÓXIMO MIGALHAS?
                                                                        967719598 | migalhas@migalhas.org

Os “dias de mim” e as “cores do corpo” são as propostas de movimento para famílias que acontecem em junho, na Rua dos 
Fanqueiros, na baixa pombalina. E porque o corpo é o tema do Migalhas deste mês, cabe-nos falar do c.e.m. - espaço que de-
senvolve um trabalho artístico multidisciplinar, centrado na dança e na pesquisa do movimento, para vários tipos de públicos. 
Em tempo de recreio, aqui ficam dois destaques: Dias de Mim, a 4 de junho, das 11h às 12h15, uma sessão de descoberta para 
pais, acompanhados dos seus filhos entre os 9 meses e os 3 anos. Aos pais pede-se que movimentem o corpo nas brincadeiras 
propostas, ajudando os pequenos na exploração física e sonora. no dia 12 de junho, das 11h às 12h, As Cores do Corpo invadem 
a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, para meninos dos 3 aos 5 anos e respectivos acompanhantes. Neste espaço cultural 
relaciona-se o corpo com elementos da natureza, materiais plásticos ou obras de arte. Duas propostas de movimento que tiram 
partido da relação estreita entre pais e filhos. Para não cair em esquecimento, quando terminar a refeição, dobre a folha do 
Migalhas e movimente-a dentro do bolso. Chegado a casa, desafie a sua família a participar e a movimentar-se.
> Tânia Cardoso

Centro Em Movimento (c.e.m.) 
Os dias de mim | 4 de Junho | das 11h às 12h15 | c.e.m | Rua dos Fanqueiros, 150 1º | inscrições e informações pelo 218871917

As Cores do Corpo | 12 de Junho | das 11h às 12h | Casa Museu - Dr. Anastácio Gonçalves | Av. 5 de Outubro 6-8 | inscrições e informações - 218871917

Numa supérflua introspecção relacio-
nada com o ideal de beleza feminino 
dos dias de hoje, facilmente podem 
ser encontradas qualidades que se 
baseiam no culto ao corpo excessi-
vamente magro em que o rosto é visto 
como algo prescindível. A obra preten-
de enaltecer os ideais antigos, quase 
classicistas, que valorizavam outra 
beleza: o rosto, os olhos, as feições. 
Ava Gardner é considerada uma das 
actrizes mais belas do cinema, sendo 
mesmo conhecida como o animal mais 
belo do mundo. Os brilhos exagerada-
mente colocados sugerem fragilidade, 
como uma boneca de porcelana, visto 
que os ideais emanados pela figura não 
estão sólidos na sociedade do século 
XXI. Simbolicamente, os olhos adqui-
rem o valor de espelho da alma e, por 
isso mesmo, merecem um maior desta-
que na composição da obra. No fundo, 
esta obra pretende relembrar a mulher 
enquanto ser belo que detém um rosto 
e não só um corpo. Acima de tudo, o 
respeito pelo género torna-se o tema 
central da obra.

Margarida Lopes
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Corpo. Este foi o tema eleito, este mês, pela equipa do Migalhas, que continuou a 
trabalhar todo este ano com a esperança de crescer e se tornar maior, edição após 
edição. Entretanto, por causa de alguns factos, deixámos de ter vontade de vos 
explicar as razões da escolha deste tema e achamos mais importante despedir-
nos de vocês. Infelizmente, este ano, o Migalhas deixou de contar com muitos 
dos apoios públicos que tinha tido até agora. Apoios que lhe permitiram dar pas-
sos em frente e ganhar alguma consistência. Nesta condição, que aconteceu de 
forma violenta e repentina, não nos sentimos fortes o suficiente para continuar 
com este projecto. Este editorial quer ser uma despedida para todos os que nos 
acompanharam e nos leram até agora, quer ser uma despedida para os cafés/
restaurantes/tascas lisboetas que, durante ano e meio, serviram os seus pratos 
por cima do Migalhas e, sobretudo, para quem trabalhou generosamente de forma 
completamente voluntária para poder deixar a própria marca nesta cidade.
Não queremos deixar de fazer um apelo para quem quiser investir neste projecto 
para não o deixar morrer. Se existisse esta vontade da parte de alguém, estaremos 
abertos a discutir novas opções de vida.
Aproveitem estas Migalhas até o fim. Bom apetite! Giulia Battaglini

FIChA TéCnICA. 
Coordenação Giulia Battaglini
Edição Samuel Alemão 
Design COWORKLISBOA | Pedro Figueira 
Web site Pedro Geraldes 
Tiragem 50.000
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FORUM DANÇA          www.forumdanca.pt

O Forum Dança é subsidiado por       	  

O visível entre a luz e a sombra, de 
Daniel Rocha
Prova de Artista (Picoas) | Exposição 
Fotografia
Até 20 de Junho
Entrada livre

QQYWQu’DDYLL’O’, de Luís Guerra
Teatro Maria Matos | Dança
15 a 18 de Junho : 21h30
Preço: 6¤ a 12¤

Os três capitães
Teatro Casa da Comédia | Teatro
2, 15, 23, 30 Junho: 22h
Preço: 6¤

La Belle Alliance, de Joseph Plateau
Plataforma Revólver | Pintura
Até 23 de Junho
Entrada livre

james Blackshaw + nancy Elizabeth
Teatro Maria Matos | Concerto
27 de Junho : 23 horas
Preço: 6¤ a 12¤
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Travessa da Ermida
Travessa do Marta Pinto, 21

Terça a Sexta-feira das 11:00 às 17:00 / Sábados e Domingos das 14:00 às 18:00 Encerra para almoço das 13:00 às 14:00
Encerrado às Segundas e Feriados

Tel: 21.3 637 700
www.travessadaermida.com

Cicloficina
Mais informações: http://cicloficina.wordpress.com/

Reuniões às quartas, na Rua Regueirão dos Anjos, n 69, Anjos
Horário: 19h00 às 23h00

Appleton Square
Rua Acácio Paiva, nº27 r/c

1700-004 
+351 210 993 660

www.appletonsquare.pt
Terça - Sábado, das 15h00 às 20h00

Rua que é palco de projecto cultural. Ermida do século XVIII transformada em galeria. 
Design, vinhos e atelier de joalharia. Tudo cabe nesta travessa, situada em Belém e que 
trocou os antigos transeuntes por apreciadores de vinho e de arte. O Projecto Travessa 
da Ermida surgiu em 2008, a partir de um sonho de Eduardo Fernandes, um médico of-
talmologista. A ideia passa por dinamizar uma travessa situada num dos espaços mais 
nobres da cidade e torná-la um pólo artístico e cultural de referência, através de inicia-
tivas regulares que envolvem todo o espaço físico da rua. Há intervenções de design nas 
paredes exteriores, há exposições de artistas contemporâneos, há vinho para ser provado 
à vontade do freguês e há um espaço de criação e comercialização de peças de joalha-
ria. Além das actividades desenvolvidas na Travessa do Marta Pinto, este projecto conta 
também com uma publicação bi-anual gratuita. A Efeméride, para além de servir de 
veículo de divulgação das iniciativas, tem como tema central a arte contemporânea.

> Inês Costa

À medida que nos aproximamos do número 69 da Rua Regueirão dos Anjos, a visão vai sendo 
preenchida por bicicletas invertidas, desmontadas e estendidas, todas devidamente pos-
tas sobre uma carpete azul, no passeio do lado esquerdo da rua. As ferramentas também 
compõem o cenário. Já mais próximos do destino, temos a certeza que é ali, em frente ao já 
conhecido espaço cultural RDA69, que se realizam as sessões semanais (às quartas-feiras, 
das 19h às 23h) da Cicloficina de Lisboa. Quando chegamos, Nathan Chapman, mecânico vo-
luntário da oficina, está a testar uma das bicicletas. Ele explica que o objectivo principal da 
Cicloficina - iniciativa informal composta por voluntários - é ensinar às pessoas como arran-
jar as próprias bicicletas. Andar sobre duas rodas é algo que nunca se esquece, no entanto, a 
sua mecânica nem sempre é conhecida. O serviço gratuito é uma assistência técnica alterna-
tiva, que se baseia no diálogo com o visitante, visando a troca de experiências. Quando per-
guntamos a nathan o que é preciso levar para uma das reuniões da Cicloficina, ele sorri e diz: 
“simplemente, traz uma bicicleta avariada”. Contudo, quem não tem uma, mas deseja ter, 
também poderá comparecer às reuniões para se familiarizar com o vocabulário e pedir dicas. 
Aparece por voltas das 20h, quando a RDA69 começa a servir o jantar. Aí, é só deliciares-te 
com bicicletas, ferramentas e garfadas…

> Cláudia Silva

Um espaço de pequena dimensão, branco e fechado, onde 
operam artistas. É uma descrição possível do white cube da 
Appleton Square. Localizado no bairro de Alvalade, já apre-
sentou cerca de 60 projectos artísticos, em quatro anos de 
existência. O projecto artístico e cultural nasceu a partir des-
sa sala, o espaço "ideal para mostrar arte contemporânea", 
diz-nos a directora, Vera Appleton. Já na sala de baixo, têm 
lugar, sobretudo, cursos e workshops de arte. Mas também 
acontecem aqui exposições de fotografia. Artistas "com al-
gum percurso" são normalmente os escolhidos para expor na 
Appleton Square, conta-nos Vera. Destaca-se o projecto de 
curadoria Empty Cube, onde é esperado que o artista, em pre-
sença, relacione a sua obra com o espaço e se confronte com 
o espectador, por uma noite, durante quatro ou cinco horas. 
Neste momento, pode ver obras do artista plástico João Louro, 

Travessa da Ermida | Espaço cultural

Para além do espaço
Appleton Square | Espaço cultural

As peúgas de Einstein
Teatro Cinearte – A Barraca | Teatro
Até 10 de Julho
Preço: de 5¤ a 12,5¤

SIM, de Sofia Areal
Cordoaria Nacional | Pintura e desenho
Até 26 de Junho Ter a Sex: 10h-19h, Sáb, 
Dom: 14h-19h
Entrada livre

Dead Combo
ZDB | Música
9 e 10 de Junho: 23 horas
Preço: 12¤ (10¤ venda antecipada)

The Old King, de Miguel Moreira
Teatro Camões | Dança
9, 11 Jun: 21h, 12 Jun: 16h
Preço: 5¤ a 15¤

Foge Foge Bandido
CCB | Concerto
25 de Junho : 21h
Preço: 15¤ a 27¤
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Corpo. Este foi o tema eleito, este mês, pela equipa do Migalhas, que continuou a 
trabalhar todo este ano com a esperança de crescer e se tornar maior, edição após 
edição. Entretanto, por causa de alguns factos, deixámos de ter vontade de vos 
explicar as razões da escolha deste tema e achamos mais importante despedir-
nos de vocês. Infelizmente, este ano, o Migalhas deixou de contar com muitos 
dos apoios públicos que tinha tido até agora. Apoios que lhe permitiram dar pas-
sos em frente e ganhar alguma consistência. Nesta condição, que aconteceu de 
forma violenta e repentina, não nos sentimos fortes o suficiente para continuar 
com este projecto. Este editorial quer ser uma despedida para todos os que nos 
acompanharam e nos leram até agora, quer ser uma despedida para os cafés/
restaurantes/tascas lisboetas que, durante ano e meio, serviram os seus pratos 
por cima do Migalhas e, sobretudo, para quem trabalhou generosamente de forma 
completamente voluntária para poder deixar a própria marca nesta cidade.
Não queremos deixar de fazer um apelo para quem quiser investir neste projecto 
para não o deixar morrer. Se existisse esta vontade da parte de alguém, estaremos 
abertos a discutir novas opções de vida.
Aproveitem estas Migalhas até o fim. Bom apetite! Giulia Battaglini

FIChA TéCnICA. 
Coordenação Giulia Battaglini
Edição Samuel Alemão 
Design COWORKLISBOA | Pedro Figueira 
Web site Pedro Geraldes 
Tiragem 50.000

até dia 18. A partir de dia 30, é a vez do arquitecto 
Manuel Mateus mostrar os seus trabalhos. No espaço 
de tempo "5às7", actua o Duo Harpa e Cello, dia 2, e 
há ainda conversas com Valerie Kabov, dia 23. O curso 
"De que falamos quando falamos de performance", 
por Mariana Brandão, iniciado em Maio, continua a 16 
e 18 de Junho.                  

> Pedro Pépe
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Aprender a bicicleta

Cicloficina | Bicicletas
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Santo António
Noite de 12 de Junho + 13 de Junho
Por toda a cidade

Com a chegada do Verão, Lisboa veste calções e sandá-
lias e torna-se mais descontraída. As tardes de sol fazem 
com que a cidade se encha de novas e diferentes iniciati-
vas. Para os amantes de arte contemporânea, a Galeria 3 
MAIS 1 organiza, pelo segundo ano consecutivo, o Summer 
Calling. É uma exposição que reúne trabalhos de vários 
artistas emergentes e ainda desconhecidos do grande pú-
blico. As obras são apresentadas em diferentes formatos, 
como o vídeo, a escultura, a fotografia ou a pintura. Esta 
é, desde a sua primeira edição, uma exposição original e 
inédita em Portugal, uma alternativa aos grandes e já co-
nhecidos museus. A galeria 3 MAIS 1, situada na Rua Antó-
nio Maria Cardoso, na zona do Chiado, foi fundada em 2007 
e pretende ser uma incubadora criativa e uma plataforma 
de divulgação de novos artistas que querem mostrar o seu 
potencial. Os trabalhos estarão expostos desde o dia 17 de 
Junho até 17 de Setembro, de segunda a sábado entre as 
14h e as 20h.

> Filipa Faria

Que Lisboa é das cidades mais bonitas do mundo já ninguém dúvida. Os alfacinhas clamam-no com orgulho, há muito, e os 
mais afamados guias turísticos garantem-no. Das sete colinas aos monumentos e à arquitectura, qualquer cantinho ou fa-
chada merece, pelo menos, um relance de atenção. Agora, e durante um mês inteirinho, Lisboa vai emprestar o papel de diva e 
abraçar outras imagens, tornando-se a mais bela moldura que poderiam ter. Ruas, praças e miradouros vão encher e abrir-se 
como páginas de um álbum a céu aberto. Lisboa 2011, a maior exposição fotográfica do mundo, vai trazer para a luz do dia o 
trabalho de fotógrafos, nacionais e internacionais, mais ou menos mediáticos. No torreão poente do Terreiro do Paço, poderá 
ver a exposição colectiva de Greg Marinovich, sobre uma tribo sul-africana, e de João Silva, o fotógrafo português recentemente 
ferido no Afeganistão. Para quem gosta de sentir o mar por perto, José Carlos Nascimento apresenta “Onde a Terra Acaba e o Mar 
Começa” e inunda Lisboa com os faróis da nossa costa, numa exposição patente no Jardim do Torel e no Miradouro de São Pedro 
de Alcântara. Saia da sua câmara escura e encontre uma Lisboa revelada.

> Joana Lopes

Do dia 12 para o dia 13, pega na tua imagem de San-
to António, coloca-a dentro do frigorífico e vai para 
a rua. Não, não é para encontrar marido ou mulher. 
Convertemos esta lenda popular e vamos à rua em 
busca da felicidade. O santo no frigorífico é para co-
laborar nesta busca. O importante é escolher o melhor 
percurso e isso não é uma tarefa difícil. Para começar, 
podes optar pelo tradicional, indo assistir às marchas 
da Avenida da Liberdade. Logo após o desfile, avança 
para uma subida a Alfama para comeres uma, duas 
ou quantas sardinhas te apetecerem. Lá, prepara-te 
para escutar o melhor da música pimba contemporâ-
nea e admirar um dos mais belos e aguardados mo-
mentos de Lisboa. Caso já não tenhas pachorra para 
entrar na confusão, podes optar por fazer um circuito 
mais alternativo. As escadas da Bica, onde o pim-
ba pouco existe, surgem como opção. A Mouraria e o 
Campo das Cebolas também se têm vindo a afirmar, ao 
longo dos anos, como apostas diferentes do circuito 
convencional. Deixa o santo e a crise a reflectirem, 
pega no teu manjerico e encontra-te com o melhor 
das ruas alfacinhas.

> Marcelo Valadares

Santo da casa
faz milagres
Santo António 
| Festa popular

À procura 
de novos artistas
SUMMER CALLING 
| Exposição de arte
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ná Ozzetti
Culturgest | Brazilian music
17th June : 21h30
Price: 18¤

Linha de Montagem, de Miguel Palma
Centro de Arte Moderna Gulbenkian 
| Exposição
Até 3 de Julho
Preço: 4¤

André Fernandes
Alameda Keil do Amaral | Jazz
12 de Junho: 17 horas
Entrada livre

A irmã maior explica + O pesadelo do 
actor
Clube Estefânia | Teatro
Até 19 de Junho - Sex, Sáb: 21h30 | 
Dom: 16h
Preço: 5¤ a 10¤

Ryan Adams
Aula Magna | Concerto
16 de Junho: 21 horas
Preço: 33¤ a 40¤

PUB

SuMMER CALLInG
17 de Junho – 17 de Setembro
Rua António Maria Cardoso, 31
Tel. 21 017 07 65
www. 3m1arte.com

LISBOA 2011
A Maior Exposição Fotográfica do Mundo

II edição, de 1 a 30 de Junho
Padrão dos Descobrimentos, Castelo de S. Jorge, Cinema S. Jorge, Terreiro do Paço, Rua Augusta, Jardim do Torel, Miradouro de S. Pedro de Alcântara, ISPA, 

Chiado, Galeria de Santa Clara, Livraria Ferin, Casino de Lisboa, Panteão Nacional, Estação de Santa Apolónia, Estações do Rossio e do Cais do Sodré 
www.expolisboa2011.com
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Corpo. Este foi o tema eleito, este mês, pela equipa do Migalhas, que continuou a 
trabalhar todo este ano com a esperança de crescer e se tornar maior, edição após 
edição. Entretanto, por causa de alguns factos, deixámos de ter vontade de vos 
explicar as razões da escolha deste tema e achamos mais importante despedir-
nos de vocês. Infelizmente, este ano, o Migalhas deixou de contar com muitos 
dos apoios públicos que tinha tido até agora. Apoios que lhe permitiram dar pas-
sos em frente e ganhar alguma consistência. Nesta condição, que aconteceu de 
forma violenta e repentina, não nos sentimos fortes o suficiente para continuar 
com este projecto. Este editorial quer ser uma despedida para todos os que nos 
acompanharam e nos leram até agora, quer ser uma despedida para os cafés/
restaurantes/tascas lisboetas que, durante ano e meio, serviram os seus pratos 
por cima do Migalhas e, sobretudo, para quem trabalhou generosamente de forma 
completamente voluntária para poder deixar a própria marca nesta cidade.
Não queremos deixar de fazer um apelo para quem quiser investir neste projecto 
para não o deixar morrer. Se existisse esta vontade da parte de alguém, estaremos 
abertos a discutir novas opções de vida.
Aproveitem estas Migalhas até o fim. Bom apetite! Giulia Battaglini

FIChA TéCnICA. 
Coordenação Giulia Battaglini
Edição Samuel Alemão 
Design COWORKLISBOA | Pedro Figueira 
Web site Pedro Geraldes 
Tiragem 50.000

Lisboa, parede imensa do mundo
Pela cidade | Exposição de Fotografia
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A P O I O S

1. Destacável
 

2. Recreio
 

3. Degustação 4.Digestivo 5. Codland
 Este é o individual que está a ler...

Lisbon, 
an immense wall 
of the world
Photo Exhibition

Silent bodies 
in the park

Nowadays, nobody is in any doubt that Lisbon is one of the 
world’s most beautiful cities. Lisboners have been proudly 
claiming it for a long time and the most famous tourist 
guides attest to it. From its seven hills to its monuments 
and architecture, every little corner or facade deserves 
at least a glance. Now, and for a whole month, Lisbon will 
be temporarily abandoning its diva status and embracing 
other images to become the most beautiful frame that ever 
existed. Streets, squares and miradouros will be filled with 
images and will open up like pages in an outdoor photo al-
bum. Lisboa 2011, the world’s largest photo exhibition, will 
bring into the daylight the work of national and internation-
al photographers, from the most renowned to the less well 
known. In the western turret of Terreiro do Paço, a South 
African tribe is the focus of a group exhibition featuring 
the work of Greg Marinovich and João Silva, the Portuguese 
photographer who was recently wounded in Afghanistan. For 
those who enjoy the close presence of the sea, José Carlos 
Nascimento presents Where the Land Ends and the Sea Be-
gins, an exhibition in Jardim do Torel and Miradouro de São 
Pedro de Alcântara in which he floods Lisbon with lighthous-
es from the Portuguese coastline. Get out of your darkroom 
and find a developed Lisbon.

> Joana Lopes

Spring is quickly mutating into summer and Lisbon is filled with bodies 
walking around, jumping on and off trams and buses, sweating, taking 
off unnecessary layers of clothes, trying to adapt their metabolism to 
this new warm season. But what about those silent bodies hidden in the 
city’s squares and gardens. I’m talking about Lisbon’s forgotten statues 
– and you can find some of them among the pleasant shade of the trees.
So summon up some energy and visit Parque Eduardo VII – the garden 
at the top of Avenida da Liberdade. Its entrance is guarded by one of 
Lisbon’s most famous landmarks – the bronze statue of the Marquês de 
Pombal looking out across Lisbon’s downtown with an antiquated au-
thoritarian gaze. But let’s forget the Marquês and venture into the gar-
den located to the right of the Parque Eduardo VII central avenue… and 
let’s try to find some secluded statues! On your left, as you ascend in 
the shade of the pine trees, you come across the statue of a reclined 
woman that has now been defaced and transformed by graffiti into a 
kind of grotesque figure of urban art. A few metres away, you can appre-
ciate the statue of a naked mother gazing at a distant sky, locked in her 
son’s embrace. Further up, on your right-hand side surrounded by a small 
car park, stands the Carlos Lopes Pavilion. Built in 1932, the building is 
in great need of renovation, but it is still impressive with its blue-tiled 
adorned façade and the two human figures representing the Arts and the 
Sciences which guard the front door with an ominous gaze. Further up, 
near an outdoor café, stone women are waiting for you – in the middle 
of a lake, an Amazonian woman rides a horse with the tail of a fish, and 
nearby a woman with a fawn gazes into the distance as if she were seeing 
the future that is about to arrive over Lisbon.
If you have some time left, cross the central avenue to the other side of 
the park and visit the newly renovated Estufa Fria (Cold Greenhouse) – 
and don’t worry, you won’t be alone among the luxurious vegetation: a 
few silent stone bodies also await you there!

©
 L

ili
a

na
 L

ou
re

nç
o

Still Difficult Duet, Pieter Ampe e 
Guilherme Garrido
Alkantara | Dance
20th June: 19h
Price: 6¤

Ryan Adams
Aula Magna | Concert
16th June: 21h
Price: 33¤ to 40¤

Five Rings, by Rui Cafes and Orla Barry
Berardo Museum | Exhibition
Till 21th August
Free entrance

Dead Combo
ZDB | Music
9 and 10 of June, 23h
Price: 12¤

ná Ozzetti
Culturgest | Brazilian music
17th June : 21h30
Price: 18¤

www.coworklisboa.pt

CML/DMC/DPDC/www.agendalx.pt
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The Body. This had been our chosen topic this month. All this year Migalhas had 
kept working, hoping to grow and become larger on every new editorial. Meanwhi-
le, taking into account some recente facts, we found that the most important was 
not so much explain why we had chosen this topic, but saying goodbye to all of 
you instead.  Sadly, Migalhas lost many of public financial support it had had so 
far. That financial support had allowed us to take some steps further and achie-
ve some consistency. Unfortunately, given our current situation, we do not feel 
strong enough to carry on with this project. This editorial is our way of saying goo-
dbye to all of you who have been at our side and have read Migalhas. We also say 
goodbye to all those Lisbon coffee shops/restaurants and tascas that have put 
Migalhas at their tables over the last 18 months. We would also like to thank those 
who have worked on as volunteers in order to leave their mark in this city.
 We would like to make a final appeal to anyone who would like to invest in this 
project. Please don’t let Migalhas die. If given an opportunity, we are willing to 
discuss new options to continue with the project. 
Enjoy Migalhas til the very end. Enjoy! Giulia Battaglini. 
Translated by Joana Pereira

EDITIOn nOTICE 
Team Management  Giulia Battaglini
Editing Samuel Alemão 
Design COWORKLISBOA | Pedro Figueira 
Web site Pedro Geraldes 
Print 50.000

LISBOA 2011 
A Maior Exposição Fotográfica do Mundo / The World’s Largest Photo Exhi-
bition
2nd edition, from 1 to 30 June
Padrão dos Descobrimentos, S. Jorge Castle, S. Jorge Cinema, Terreiro do 
Paço, Rua Augusta, Jardim do Torel, Miradouro de S. Pedro de Alcântara, 
ISPA, Chiado, Galeria de Santa Clara, Livraria Ferin, Casino de Lisboa, Pan-
teão Nacional, Santa Apolónia Train Station, Rossio Train Station and Cais 
do Sodré Train Station 
www.expolisboa2011.com
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