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MARKET 
LISBOA 

NOVO NO MERCADO 

À longa lista de croquetes da Croqueteria, que inclui criações 
tão épicas como o de alheira e grelos, bacalhau com 
chouriço ou tinta de choco. a equipa do chef Manei Castro 
Mendes acaba de acrescentar o croquete de salmão fumado 
e queijo creme. Saiu ode atum e tomate seco e entrou 
esta novidade, para que a quota de salgados de peixe não 
baixasse na lista. 4 Preço: 1,50C a unidade 

Croqueteria 
Croquete de 
salmão fumado 

O QUE É ISTO DO LIVE CODING? EXPUQUE-
NOS COMO SE FÔSSEMOS CRIANÇAS DE 
10 ANOS. 
Live Code é música eletrónica e 
imagem digital, processadas ao vivo 
e em tempo real. Um concerto, ou 
uma performance de Live Code é um 
espetáculo audiovisual realizado por 
artistas que dominam linguagens 
de programação computacional, 
usando-as de forma visível e em 
tempo real para criar um misto de 
sons e imagens. Frequentemente, 
as próprias linhas de código escritas 
pelos artistas à medida que os seus 
aparelhos eletrônicos produzem sons  

e imagens, aparecem projectadas em 
ecrãs, conferindo à música assim tocada 
uma aura poética muito particular, que 
centenas de milhar de programadores em 
todo o mundo conseguem intuir e sentir. 
Numa perspectiva mais ligada à história 
da música contemporânea, podemos 
entender uma sessão de música generativa, 
outro nome dado ao Live Code. como 
uma sessão de arte total ou parcialmente 
improvisada. 
O QUE SE PODE ESPERAR DAS ACTUAÇÕES 
DA ALEXANDRA CÁRDENAS E RYAN 
KIRKBRIDE? 
As performances de Alexandra Cárdenas 
e Ryan Kirkbride vão proporcionar um  

ambiente cheio de som, noise e imagens 
muito diferentes do que é habitual numa 
habitual sessão de D.' ou VJ. 
O QUE DIRIA A ALGUÉM QUE NUNCA ASSISTIU 
A UM CONCERTO DE UVE CODING PARA LHE 
DESPERTAR O INTERESSE? 
O mundo da música eletrônica conhece 
uma nova tendência e uma nova vanguarda. 
Chama-se Música Generativa e Live Coding. 
ALÉM DESTE CONCERM, QUE OUTRAS 
PROPOSTAS APRESENTA O THE NEW ART FEST? 
The New Art Fest'16 é o primeiro festival 
realizado em Lisboa dedicado ao mundo 
das artes onde a tecnologia e as redes sociais 
têm um lugar preponderante. Exemplos: a 
escultura digital 3D realizada por agentes 
computacionais inteligentes, universos 
electrónicos Interactivos, utilização de 
material biológico na produção artística, 
a internei e as redes sociais como nova 
base de criação artistica e partilha cultural 
(YouTube, Instagram, Twitter. etc.). 
ou mesmo um projecto orientado para 
a chamada Internet das Coisas, chave 
paradigmática da Quarta Revolução 
Industrial.■ 
4 Concerto de Live Codiegacoatece na sexta-Met. 4 de 
Novembro, às 21.30. Oe bilhetes custam 7£ e estão venda na 
»ateira do Mercado (piso O), fickedine e postos habite*, 

Música (feita) ao vivo 
Tecnologia e ciência podem ser arte. É isto que o The New Art 
Fest, que começa esta quinta e dura até dia 10, quer mostrar aos 
lisboetas. Na sexta, o Estúdio Time Out recebe o concerto Live 
Code, uma forma de perceber como se constrói essa relação, aqui 
explicada por António Cerveira Pinto, curador do Festival. 
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O QUE AÍ VEM 

Sábado, dia 5 
woRKsHop,16.00 
Cozinha para zeros 
à esquerda - 
Sobremesas infalíveis 
Nesta edição de Kitchen Skills 
vamos ensinar-lhe a fazer 
aquelas sobremesas que nunca 
o vão deixar mal e abrilhantam 
qualquer jantar. O desafio é 
que saia do nosso workshop a 
saber fazer uma sobremesa de 
colher e um bolo, dominando as 
técnicas e os truques para que, 
em qualquer situação, saiam 
sempre bem. —) Academia Time Out. 
Preço: 35€ (inclui workshop e dogustaçéo) 

WORKSHOR 20.00 

Masterclass: Bacalhau, o 
fiel amigo 
O bacalhau, símbolo máximo 
da nossa gastronomia, vai ser a 
estrela de uma Masterclass na 
Academia Time Out, conduzida 
por Rodrigo Meneses, um 
verdadeiro connaisseur da 
cozinha tradicional portuguesa. 
As histórias, os segredos e duas 
receitas tradicionais imperdíveis 
- a meia desfeita e o bacalhau 
á lagareiro -. reveladas num 
verdadeiro mestrado de bacalhau 
que não pode perder. -9 Academia 
Time Out. Preço: 35€ (Inclui workshoe, jantai' 
e bebidas) 

CONCERTO, 21.30 

Fingertips 
Os Fingertips estão de volta 
aos palcos. Passaram os dois 
últimos anos a viajar pelo 
mundo, entre a composição, 
os ensaios, as gravações e os 
concertos. Estiveram no Brasil, 
China, EUA, França, Holanda, 
Alemanha, Reino Unido, Canadá, 
Japão e Austrália e trouxeram, 
claro, novas músicas. E são elas 
que o público português vai ouvir 
em primeira mão. 4 Estúdio Time Out. 
Bilhetes' 171" 

Sexta, dia 11 
WORKSHOP, 20.00 
Masterclass: Tudo 
sobre arroz 
O arroz é um ingrediente versátil 
e com muitas possibilidades  

recentes e queridas figuras 
da televisão, conhecida pelos 
pratos deliciosos, práticos 
e com aqueles segredos 
que fazem a diferença, vem 
cozinhar à Academia Time 0ut. 
A promessa é de um jantar 
recheado de receitas únicas 
e truques que só a Tia Cátia 
conhece. 4 Academia Time Out. 

Preço: 35C (inclui workshop, jantar e 
bebidas) 

Domingo, 
dia 13 
WORKSHOP, 12.00 
Brunch de Domingo 
Um ritual já obrigatório dos 
fins-de-semana chega à 
Academia Time 0ut. Venha 
divertir-se connosco a 
aprender todos os truques 
para uma refeição cheia 
de receitas originais. No 
fim basta puxar do banco e 
desfrutar de um delicioso 
brunch cozinhado por si. 4 

Academia Time Out. Preço: 35£ (inclui 
workshop. brunch e bebidas) 

Sábado, 
dia 19 
WORKSHOP. 16.00 
O Melhor Pudim 
Abade de Priscos 
Em Novembro, venha 
aprender a fazer um dos 
maiores clássicos da doçaria 
portuguesa na Academia. 
Miguel Oliveira, vencedor 
da 3° edição do concurso 
de gastronomia tradicional 
portuguesa - A Mesa dos 
Portugueses - vem ensinar a 
fazer a receita que o ajudou a 
vencer a competição. Renda-
se à História e aos sabores 
deste pecado da nossa 
gastronomia tradicional e, 
no final, delicie-se com o doce. 
4 Academia Time Out. Preço: 25€ 

(inclui workshop e degustaçaol- 

4Bilhetes a venda na Ticketline e 
na bilheteira do mercado no Piso O. 
Informações workshops da Academia Time 
Out em academia4limeoutmarket.com  

de utilização que vão ser 
demonstradas neste workshop 
cheio de dicas e histórias. 
4 Academia Time Out. Preço: 35C (inclui 
workshop, jantar e bebidas) 

Sábado, 
dia 12 
CONCERTO, 15.00 
Palavra Cantada 
Repete domingo, 13 

A história da Palavra Cantada 
(dupla musical infantil) começou 
a ser escrita há cerca de 20 
anos no Brasil. Depois de fazer 
milhões de crianças felizes, 
nasceu em Portugal e vai 
agora apresentar-se ao vivo 
pela primeira vez. Todas as 
canções do CD/DVD que têm 
ocupado os primeiros lugares 

do top de vendas nacional nos 
últimos meses, com presença 
regular no Canal Panda, agora 
apresentadas ao vivo por 
Sandrinha e Paulinho. -3 Estúdio Time 
Out. Bilhetes: 15£ (grátis até 3 anos). 

WORKSHOP, 11.00 

Masterkids Cozinha 
Mexicana: Chili e Tacos 
Aromática, quente e cheia 
de sabor, assim é a cozinha 
mexicana. Se os seus mini-chefs 
não resistem aos encantos 
desta cozinha, traga-os até à 
Academia para que aprendam 
a fazer um menu de alma 
mexicana com tacos e chili à 
mistura. Academia Time Out. Preço: 25£ 
(1 adulto • 1 criança) • 10£ (1 pessoa extra). 

WORKSHOP, 20.00 
Jantar com a Tia Cátia 
Cátia Goarmon. uma das mais 


