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Sugestões a não perder esta quinta-feira, 17 de outubro!
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Uma exposição inédita de Picasso em versão gráfica, almoço num novo restaurante para descobrir em Lisboa, o
Quermesse, fotografias a olhar para as árvores, jantar vínico com vista sobre a cidade e a estreia da peça As Orações de
Mansata  são as sugestões para preencher de animação, sabores e cultura esta quinta-feira!

Manhã
A exposição Picasso Gráfico é composta por 24 magníficas gravuras de grande formato do pintor espanhol. Esta é a
primeira apresentação mundial da mostra que está patente na Fundação D. Luís I - Centro Cultural de Cascais, até dia 2
de janeiro. A obra gráfica acompanhou quase desde o início a actividade artística de Picasso que se materializou
também na pintura, escultura e cerâmica. A frase “Eu não procuro, encontro”, é provavelmente uma das mais famosas
deste artista, e também aquela que exemplifica melhor o seu processo criativo. Picasso não partia nunca de uma teoria
pré-concebida para trabalhar, mas deixava que as suas pulsões mais íntimas aflorassem num gesto que se repetia todos
os dias, várias vezes ao dia, sem nunca se repetir exactamente. A gravura, apesar do complexo processo de produção
que exige, é talvez aquela disciplina que melhor demonstra este fazer que se cola ao próprio sopro vital. A não perder!

Almoço
Hoje ao almoço venha conhecer o novo Quermesse Restaurante, em Lisboa. Situado na histórica Rua da Glória, entre a
pacata Praça da Alegria e o movimentado Elevador da Glória, o Quermesse é um restaurante de ambiente
descontraído e comida portuguesa, a preços acessíveis. A ementa presta homenagem às culinárias mediterrânicas,
um jogo entre a boa comida portuguesa e algumas das melhores tradições gastronómicas de Espanha, França e Itália. A
Lasanha de Bacalhau e o Risoto de Pato são dois exemplos, apresentados diariamente pelas mãos do Chef Narciso.
Ao almoço há menus diferentes todos os dias para quem pretende comer bem e rápido num espaço acolhedor, relaxante
e com música ambiente. Bom apetite!

Tarde
Olhar Para As Árvores é a exposição de fotografia inaugurada esta tarde em Lisboa, a partir das 19h00. A mostra de
imagens de José Reis abre esta tarde ao público na  aAR|74 Galeria - Casa da Fotografia, em Lisboa, onde fica patente
até dia 16 de novembro. Depois da inauguração, pode ser vista às quintas e sextas-feiras das 17h00 às 20h00 e aos
sábados das 16h00 às 19h00. Mais informações sobre esta mostra na Página de Facebook.

Jantar
Esta noite, Hélio Loureiro organiza um jantar vínico para harmonizar sabores e aromas no VIP Lounge do Porto Palácio
Congress Hotel & SPA. Pelas 20h30, o Chef junta-se a José Silva - reconhecido crítico de vinhos e de gastronomia - para
sugerir um menu de degustação conjugado com uma seleção de vinhos verdes frescos, leves, frutados, provenientes da
inovadora casta alvarinho e ideais para conciliar com uma tertúlia agradável e intimista. O repasto - com uma soberba
vista sobre a cidade - começa com  Espumante Bruto de Ambrães, Giroflé 2012, Línguas de bacalhau panadas com
molho tártaro, Tártaro de novilho com tostas e Mousse de sapateira em choux’s. Nas entradas há Quinta do Ameal
Loureiro a acompanhar Filete de rodovalho com gambas arrepiadas sobre puré de espinafres e crocante de batata doce;
depois, Quinta do Serrado, Alvarinho e Quinta da Aveleda Alvarinho/Loureiro  harmonizam com Pequeno tornedó de
vitela de leite sobre risoto de cogumelos frescos com emulsão de azeite e sumo de lima fresca e, para finalizar, Pêra
Rocha cozinhada, em espumante rosé com cravinho e mel, laminada e  servida com sorvete de framboesas e cacho de
groselhas sobre pão de ló minhoto, com Miogo espumante rose. O jantar vínico, que tem inscrições limitadas (a fazer
através do Tel: 226 086 600 ou do email:sales@portopalaciohotel.pt), fica por 27,50 euros por pessoa.
        
Noite
Hoje, a Escola da Noite estreia o espetáculo “As Orações de Mansata”, do guineense Abdulai Sila. Em palco estão 13
atores oriundos de seis países de língua portuguesa, dirigidos por António Augusto Barros. “As Orações de Mansata” é o
primeiro texto dramático impresso da literatura guineense e oferece um impiedoso retrato dos mecanismos de corrução,
luta pelo poder e violência extrema que caraterizam vários regimes políticos em todo o mundo e têm marcado, de forma
trágica, a realidade da Guiné-Bissau nas últimas décadas. A busca das Orações de Mansata, que supostamente darão
aos seus detentores os poderes necessários para dominar o povo, desenrola-se num processo em que a traição, a
tortura e a morte são reduzidas à banalidade. A realidade de uma certa África contemporânea é ainda retratada através
das tensões entre as culturas ancestrais (a poligamia, a ligação ao sobrenatural, as formas de poder tradicional, o lugar
reservado às mulheres) e o crescente impacto da globalização, através da internet, de outros meios de comunicação e
de uma mobilidade internacional cada vez mais facilitada. A não perder esta estreia que decorre no Teatro da Cerca de
São Bernardo, em Coimbra, as 21h30, com bilhetes a 5 e a 10 euros.

 

Acompanhe o escape no Facebook!
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