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DESTAQUES DA SEMANA 
MÚSICA, EXPOSIÇÕES, TEATRO, LIVROS E CINEMA. 

O DIFÍCIL ESTÁ MESMO NA ESCOLHA 

CONCERTO 
Tributo aos 
Pink Floyd 

BANDA HOMENAGEIA 
OS PINK FLOYD 

Formados em 2007 
na cidade de Setú-
bal, os The Crazy 
Diamonds homena-
geiam e recriam os 
clássicos mais in-
fluentes da banda 
britânica. O espetá-
culo de hoje à noite, 
21h30, assenta nos 
temas mais rele-
vantes de 'The Dark 
Side of the Moon; 
'WiSh You Were He-
re' e 'The Wall: entre 
outros. A sonorida-
de e o aspeto visual 
são duas compo-
nentes de igual im-
portância.• 
Local Centro Cultural da 
Malaposta, Olival Basto 
Telefone 219 320 940 
Preço 10 

EXPOSIÇÃO 

Pequenas 
histórias 
'Photo-Metragens', 
a exposição agora 
inaugurada em Lis-
boa. agrupa catorze 
'short stories; todas 
elas independentes 
entre si, que podem 
ser vistas como 
quem lê um livro de 
contos. "Uma certa  

vagabundagem do 
olhar, mas, tam-
bém, da escrita fic-
cionada a partir do 
real, procurando 
dar sentido a mo-
mentos que, com 
facilidade, nos pas-
sariam despercebi-
dos". De João Mi-
guel Barros. ■ 
Local Museu Coleção 
Berardo, Lisboa 
Telefone 213 612 878 
Preço 5 

TEATRO 

'Macbeth' no 
Teatro São João 

PEÇA DE TEATRO 
REGRESSA AO PORTO 

'Macbeth' está de 
regresso ao palco 
do Teatro Nacional 
São João (TNSJ), 
onde se estreou em 
junho de 2017. O es-
petáculo assinala o 
reencontro de Nuno 
Carinhas, diretor ar-
tístico do TNSJ, 
com João Reis. O 
ator lidera um elen-
co a que se juntam 
nomes como Emília 
Silvestre, João Car-
doso, Paulo Calatré 
ou Sara Barros Lei-
tão. Para ver até 11 
de março. ■ 
Local Teatro Nacional 
São João. Porto 
Telefone 223 401900 
Preço Entre 7.50 e 16  

TEATRO 

Composição 
musical e texto 

'BANDA SONORA' 
PARA VER EM LISBOA 

'Banda Sonora'. 
uma criação de Ri-
cardo Neves-Neves 
e Filipe Raposo. es-
treia a 9 de março 
em Lisboa. A com-
posição musical 
desperta uma ideia 
de encenação/am-
biente e, por conse-
guinte, um texto. A 
existência da músi-
ca e as experiências 
quer com os músi-
cos quer com as 
vozes criam uma 
determinada at-
mosfera. O elenco 
conta com seis atri-
zes/cantoras. divi-
didas em três nai-
pes distintos. ■ 
Local São Luiz Teatro 
Municipal 
Telefone 213 25 7 640 
Preço médio 
Entre 12 e 15 C 

LIVRO 

Como manter 
a esperança 
'Um Muro no Meio 
do Caminho' é um 
livro de histórias 
que se cruzam num 
campo de refugia-
dos. Embora ficcio-
nados, são relatos  

que procuram 
transmitir a realida-
de e alertar para as 
dificuldades e injus-
tiças pelas quais es-
tas pessoas pas-
sam. Um livro de 
Julieta Monginho. 
que em 2016 esteve 
como voluntária no 
campo de refugia-
dos de Chios, na 
Grécia. ■ 
Editora Porto 
Páginas 248 
Preço 16.60 € 

LIVRO 

Os contos de 
Eça de Queiroz 
Esta é um edição di-
ferente dos contos 
de Eça de Queiroz. 
'Adão e Eva ,no Pa-
raíso seguido de O 
Senhor Diabo e ou-
tros contos' inclui os 
13 contos que o es-
critor deixou com-
pletos e publicou 
em vida em jornais 
e revistas. Edição 
conta com elemen-
tos complementa-
res que valorizam a 
obra, como um tex-
to sobre Eça-contis-
ta-jornalista/folheti-
nista. ■ 
Editora Guerra e Paz 
Páginas 256 
Preço 14,90 

ADÃO E EVA 
NO PARA lSO 

O SENHOR DIABO 
1,1 

Er> OC OUCROZ 

LIVRO CONTA COM 
13 CONTOS DE EÇA 


