
AOrquestraMetropolita-
nade Lisboadá, este fim-
de-semana, dois concer-
tos,no CentroCulturalde
Belém, sob a direcção do
maestro Michael Zilm.
No sábado à noite, o des-

taque da orquestra vai para a interpretação da Se-
gundaSinfoniadeBeethoven.O repertórioabrange
ainda a terceira suite orquestral de Johann Sebas-
tianBach,assimcomopeçasdecompositoresdosé-
culo XX. É o caso da estreia nacional da interpreta-
ção da “Pequena Sinfonia” do compositor alemão
Hans Pfitzner. Nessa noite, a orquestra interpreta-
rá ainda a abertura para cordas de Witold Lutosla-
wski.Nodomingo,aOrquestraMetropolitanadeLis-
boarealça, no seu programa, a“SinfoniaIncomple-
ta”,deSchubert.Opoemasinfónico“Prelúdioàses-
tadeumfauno”,deClaudeDebussy,assimcomo“O
Festim da Aranha”, de Albert Roussel são as outras
duas peças que serão tocadas pelaorquestra.

Ver

“ChamaDupla” é o título da exposição de Paulo Brighenti que
inaugurou esta semana na Galeria Baginski (Rua Capitão Leitão 51-
53, ao Beato). Brighenti, um lisboeta que expõe regularmente
desde meados da década de 90, ocupa as duas grandes salas da
galeria com trabalhos onde explora a natureza da cor e a maneira
como as suas variações podem afectar a evocação das paisagens
que retrata. A técnica que utiliza privilegia a referência à memória,
em detrimento da reprodução da realidade e, como se vê nas
pequenas aguarelas que são o estudo das pinturas, o método
é seguido desde o início da concepção de cada obra. O resultado
é emocionante, e esta capacidade de transmitir sentimentos
é o ponto marcante desta nova exposição na Baginski.

Arco da Velha

António José Seguro diz que “grande
parte dos políticos portugueses está
concentrada na trica e na intriga”.

Provar

As cafetarias são uma espécie de pastelarias modernas,
um pouco mais básicas, mas com os seus encantos. Perto
do Saldanha, a um escasso quarteirão da Versailles, nasceu
a Choupana Caffe, um conceito engraçado que junta uma
cafetaria, padaria, pastelaria de fabrico próprio, um balcão de
iogurtes e aquilo a que, com imaginação, chamam mercearia.
Entre as sete da manhã e as oito da noite, todos os dias da
semana, podemos ali petiscar – e aos fins-de-semana, os seus
brunch estão a ganhar boa reputação. Durante a semana, ao
almoço, é vulgar ver-se gente à espera de uma mesa. Um dia
destes provei lá um honestíssimo bagel com queijo philadelphia,
alcaparras e rúcula, precedido de uma boa sopa de espinafres –
acompanhado por água e finalizado por um café e um pastel de
nata – a coisa andou pelos dez euros. Os scones, os croissants,
as panquecas com nutella ou os iogurtes biológicos com cereais,
frutos secos e mel são já êxitos da casa. Espero que, com
o tempo, o serviço melhore – não é por falta de empregados,
andam é todos a correr de um lado para o outro e a fazer as
mesmas coisas. No espaço, logo à entrada, existe uma zona
de venda de produtos, desde vinhos a azeites, passando por
compotas (há uma de figo que ainda hei-de provar...) e biscoitos
a peso – a tal mercearia. A Choupana fica na Avenida
da República 25 A e o telefone é o 213 570 140.

Clássica
no CCB

M ú si c a

Astro l o gi a
Os astros dizem que a República
vai entrar num novo ciclo.

Ru i Card o so M arti n s
“A decadência do interior
é insuportável”, expressa
o jornalista e argumentista.

E xp o si ção
“Cartazes de propaganda chinesa.
A arte ao serviço da política.”
Está no Museu do Oriente.

Maria João e Mário Laginha dão um espectáculo,
amanhã, em Viseu, no Teatro Viriato. Será apresentado
o novo álbum, “Iridescente”, uma encomenda da
Fundação Gulbenkian, integrada no ciclo “Músicas
do Mundo”. Eduardo Raon, João Frade e Alexandre
Frazão são os músicos que acompanham a dupla.

Música
Maria João e Mário Laginha

Quatro anos depois de
“Chocolate”, os dois
músicos juntaram-se para
editar um novo trabalho.

Para celebrar os 160 anos do nascimento de José Martí,
a Casa da América Latina apresenta uma exposição
dedicada ao artista cubano. A mostra conta com
obras de Ervando Cabrera Moreno (Havana, 1923-1981),
Mariano Rodríguez (La Habana, 1912-1990)
e René Portocarrero (La Habana, 1912-1985).

Exposição
Martí en la plástica cubana

A exposição está na Casa
da América Latina a partir
de terça-feira. Fica até dia
28 de Março.

Os Amor Electro invadem, sábado à noite, o terreno
de jogo do Casino de Espinho para tocar os maiores
sucessos da sua curta –, mas de ascensão meteórica
– carreira, como “A Máquina (Acordou)” ou “Rosa
Sangue”. A entrada custa 25 euros (inclui uma bebida),
subindo para 50 euros com jantar no Baccará.

Música
Amor Electro joga em Espinho

Os Amor Electro foram
considerados a banda
revelação de 2011 e
somam dois globos de ouro.

O Teatro Mosca coloca em cena, na Casa de Teatro de
Sintra, “A Paixão do Jovem Werther”, peça baseada
na obra clássica do escritor alemão. A adaptação
é da autoria de Tiago Patrício e a peça conta com
a direcção artística de Mário Trigo. O espectáculo
estará em exibição até dia 3 de Fevereiro.

Teatro
Peça de Goethe em Sintra

O preço do bilhete
individual para assistir
à peça é de 10 euros.

Preguiça

www.twitter.com/mfalcao

mfalcao@gmail.com
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Folhear

A edição de Fevereiro da revista “Wallpaper”, já disponível,
é dedicada aos prémios de design que a publicação atribui
anualmente. Apesar de ser indiscutivelmente interessante
ver os premiados nas diversas categorias (livrarias, objectos,
rebranding, lojas, utensílios e ideias diversas), o ponto alto da
revista é um especial de duas dezenas de páginas dedicado à obra
de Oscar Niemeyer – uma presença repetida nas páginas da
“Wallpaper” ao longo dos anos. Não se trata de uma homenagem
vulgar – é um portefólio de fotografias da obra do arquitecto,
feitas por Todd Eberle, um fotógrafo de arquitectura que seguiu
com persistência e sensibilidade a obra de Niemeyer. Além de uma
conversa com Eberle, a revista publica dezenas de fotografias,
a maioria das quais inéditas, que são um documento precioso. Só
por isso vale a pena dar os nove euros que custa a “Wallpaper”.


