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GRÁTIS NA CIDADE 
As melhores coisas para fazer sem gastar um tostão 

souv lens 
que j'a vais honre : en ai- jt moins jou i pour 
cela ? Et maintenant ma propre honre me 
repugne moins dans mon souvenir, d'au-
rant moins que jc me vois telle que j'ai pu 
plaire à res individus... isPeue 

ARTE EUTERAIIIRA 

VOID: Júlio Pomar 
e Julião Sarmento 
Pomar recuperou pinturas 
e desenhos dos anos 60. 
Sarmento preencheu os 
espaços vazios com obras 
carregadas de referências 
literárias. Esta é mais urna 
exposição do ciclo que cruza 
o artista da casa com outros 
talentos e pode ser vista até 
29 de Janeiro no Atelier-
-Museu Júlio Pomar. 

Rua do Vale. 7. Ter-Dom 10.00-13.00 / 14.00-18.00. 
Pág 39. 
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PONHA-SE NA FILA 
Open Day Lx Factory 
O evento que abre as portas desta 
fábrica de ideias acontece duas 
vezes por ano e esta sexta-feira, 
dia 4, as casas de banho voltam 
a ser alvo das intervenções 
do projecto Water Closet. Os 
mercados também saem à rua 
com os habitués LX Rural e LX 

, Market, acompanhadosde uma 
estreia: o Organi i Eco Market. 
4 Rua Rodrigues Faria. Sex 10.00. Pág 32. 

CONCERTO COM VISTA 
BalconyTv Sessions 
Começaram em Dublin em 2006 e 
comemoram ci ncoanos de vida em 
Portugal. Esta gigante plataforma 
online promove concertosem 
terraços por todo o mundo e no 
sábadotem a câmara virada para 
o doThis is Lisbon Hostel. Por all 
vão passar Bloom e Um Corpo 
Estranho, entre outros, com Lisboa 
C01110 Cenário. 4 Rua da Costa do Castelo, 
63. Sáb 13.00. Pág 35 

APRENDER COM VITRINES 
The NewArt Fest 
Iras lojas sem gastar um tostão 
e sair de lá mais rico. Não com 
dinheiro no bolso, mas com uma 
mente mais aberta para novas 
formas de arte. Lisboa tem um novo 
evento em que se explora uma nova 
vaga que junta arte e tecnologia te 
artistas com cientistas e biólogos). 
Esta semana nas montras do 
Chiado. Rua Damasceno Monteina.12. 
Sex 19.00. Pág 42 

MÚSICA GOURIVIET 
Schubert e Shostakovich 
O EI Corte I nglés leva o conceito 
degourmet muito a sério. 
mesmo quando estamos a falar 
de música. E não cobra nada por 
isso. Esta semana os Solistas 
da Orquestra Metropolitana de 
Lisboa encontram pontos em 
comum destes dois compositores 
separados por mais de cem anos 
de história. 4 Avenida António Augusto 

Aguiar. Que 19.00. Pág 63. 


