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Início › Boa Vida › Roteiros › Hoje a não perder: Azulejos com design, Dia Mundial da Massa, música, cinema e dança! 

Hoje a não perder: Azulejos com design, Dia Mundial da Massa, 
música, cinema e dança!
24 Outubro 2012

Sugestões que não pode perder esta quinta-feira, 25 de outubro!?

por ESCAPE.PT  

Quem resiste a um bom prato de massa? Este prato italiano faz as del ícias dos seus apreciadores que hoje 
podem degustá-lo sem culpas, já que estarão a celebrar o seu Dia Mundial! Mas há muito mais eventos para que 
esta quinta-feira seja um dia bem passado!    
  
Manhã 
O casamento entre as tradições mais enraizadas na nossa cultura e novas abordagens de artistas e designers 
nacionais resultam habitualmente em projectos que olham para o futuro com os pés bem assentes na nossa 
história. O Pato Mudo, que simboliza a tradição do azulejo aliada ao design nacional contemporâneo, é um bom 
exemplo desta dinâmica. Na parede do Jardim Botânico Tropical, perpendicular à Travessa do Marta Pinto, situa-
se este painel, que passará a fazer parte da paisagem urbana da cidade de Lisboa e do bairro de Belém. 
Concebida pelo conceituado estúdio de Design Pedrita, o “Pato Mudo” é um painel constitu ído por 559 azulejos 
recuperados de mais de 10 fábricas, a maior parte delas já extintas. Venha conhecer este projecto durante a 
apresentação exclusiva que decorre esta quinta-feira, pelas 11h30, na Travessa da Ermida, em Lisboa.

Almoço 
Hoje é Dia Mundial da Massa! Apesar de a 'pasta' ser um prato de origem italiana, há muito que os portugueses 
se renderam a este alimento nas suas diversas nuances. Para este almoço, em jeito de celebração, sugerimos o 
restaurante Gemelli , considerado um dos melhores italianos do pa ís, que criou, numa colaboração entre o seu 
Chef, Augusto Gemelli e as massas Milaneza, diversos pratos tradicionais italianos em torno deste ingrediente, 
que vão fazer parte da ementa até dia 31 de outubro.

Tarde 
Começa hoje uma exposição onde se pode descobrir uma seleção de peças curiosas, sobretudo de originais de 
BD dos 20 anos de atividade editorial do fanzine Mesinha de Cabeceira, desde o seu número zero. A mostra, 
patente até dia 16 de dezembro na Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos, em Lisboa, ?no âmbito da 
Trienal Desenha 2012 , revela muitos originais que na altura tiveram pouca visibilidade, quer pelas reduzidas 
tiragens? das edições ou ainda porque nunca estiveram expostas noutros espaços. Uma oportunidade de ficar 
também a conhecer algumas peças que mostram de forma simples as pranchas de BD (originais) pouco antes 
de serem impressas, tanto nos tempos gloriosos da fotocopiadora até à impressão offset – passando ainda 
pela serigrafia. A inauguração acontece esta tarde, pelas 19h00, no Museu da Água - Estação Elevatória a Vapor 
dos Barbadinhos, em Lisboa e as entradas custam 2 euros.  

Jantar 
A partir desta quinta quinta-feira, dia 25, delicie-se com o melhor da gastronomia cantonesa no restaurante 
Terraço. A Semana de Gastronomia Cantonesa , decorre entre 25 de outubro e 4 de novembro e destaca os 
exóticos aromas e sabores do Extremo Oriente, no ano marcado pela presença do dragão, a figura mítica mais 
significativa para o povo chinês. Bom apetite!

Noite 
Esta noite pode servir-se frágil, pelo que abrimos o leque de opções entre a música de Jorge Palma, em Lisboa, 
um documentário sobre os Açores e um ensaio solidário pela Companhia Nacional de Bailado.  
?O palco do Teatro Tivoli BBVA? ?transforma-se, a partir das 21h30, na sala de estar onde Jorge Palma recebe 
os fãs tornados amigos. O extenso repertório do cantor mostra-se neste espetáculo Com todo o Respeito.? 
?Para quem prefere o escurinho do cinema?, o documentário É na Terra, Não é na Lua, de Gonçalo Tocha, é 
exibido no Pequeno Auditório da Casa das Artes de V. N. de Famalicão, às 21h45. Retrato da ilha do Corvo, a 
mais pequena ilha do Arquipélago dos Açores, conta a história e as histórias deste pedaço de terra com uma 

única vila habitada por 450 pessoas… O documentário foi o vencedor DocLisboa 2011, com a atribuição do 
Grande Prémio Cidade de Lisboa para melhor longa ou média-metragem.  
Com fins solidários, a Companhia Nacional de Bailado promove um Ensaio Geral da coreógrafa Anne Teresa de 
Keersmaeker na Cidade de Lisboa. Mediante uma contribuição a partir de 15 euros, que revertem integralmente a 
favor das Aldeias de Crianças SOS, é poss ível assistir ao Ensaio Geral Solidário do programa da Artista na 
Cidade de Lisboa 2012. Inspirada pela relação entre música e dança, a coreógrafa tem conquistado os principais 
palcos da dança contemporânea com a sua obra. Três peças da artista são apresentadas e interpretadas pela 
CNB e acompanhadas ao vivo pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, a partir das 21h00, no Teatro Camões. ? 
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Hoje a não perder: Azulejos com design, Dia Mundial da Massa, 
música, cinema e dança!
24 Outubro 2012

Sugestões que não pode perder esta quinta-feira, 25 de outubro!?

por ESCAPE.PT  

Quem resiste a um bom prato de massa? Este prato italiano faz as del ícias dos seus apreciadores que hoje 
podem degustá-lo sem culpas, já que estarão a celebrar o seu Dia Mundial! Mas há muito mais eventos para que 
esta quinta-feira seja um dia bem passado!    
  
Manhã 
O casamento entre as tradições mais enraizadas na nossa cultura e novas abordagens de artistas e designers 
nacionais resultam habitualmente em projectos que olham para o futuro com os pés bem assentes na nossa 
história. O Pato Mudo, que simboliza a tradição do azulejo aliada ao design nacional contemporâneo, é um bom 
exemplo desta dinâmica. Na parede do Jardim Botânico Tropical, perpendicular à Travessa do Marta Pinto, situa-
se este painel, que passará a fazer parte da paisagem urbana da cidade de Lisboa e do bairro de Belém. 
Concebida pelo conceituado estúdio de Design Pedrita, o “Pato Mudo” é um painel constitu ído por 559 azulejos 
recuperados de mais de 10 fábricas, a maior parte delas já extintas. Venha conhecer este projecto durante a 
apresentação exclusiva que decorre esta quinta-feira, pelas 11h30, na Travessa da Ermida, em Lisboa.

Almoço 
Hoje é Dia Mundial da Massa! Apesar de a 'pasta' ser um prato de origem italiana, há muito que os portugueses 
se renderam a este alimento nas suas diversas nuances. Para este almoço, em jeito de celebração, sugerimos o 
restaurante Gemelli , considerado um dos melhores italianos do pa ís, que criou, numa colaboração entre o seu 
Chef, Augusto Gemelli e as massas Milaneza, diversos pratos tradicionais italianos em torno deste ingrediente, 
que vão fazer parte da ementa até dia 31 de outubro.

Tarde 
Começa hoje uma exposição onde se pode descobrir uma seleção de peças curiosas, sobretudo de originais de 
BD dos 20 anos de atividade editorial do fanzine Mesinha de Cabeceira, desde o seu número zero. A mostra, 
patente até dia 16 de dezembro na Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos, em Lisboa, ?no âmbito da 
Trienal Desenha 2012 , revela muitos originais que na altura tiveram pouca visibilidade, quer pelas reduzidas 
tiragens? das edições ou ainda porque nunca estiveram expostas noutros espaços. Uma oportunidade de ficar 
também a conhecer algumas peças que mostram de forma simples as pranchas de BD (originais) pouco antes 
de serem impressas, tanto nos tempos gloriosos da fotocopiadora até à impressão offset – passando ainda 
pela serigrafia. A inauguração acontece esta tarde, pelas 19h00, no Museu da Água - Estação Elevatória a Vapor 
dos Barbadinhos, em Lisboa e as entradas custam 2 euros.  

Jantar 
A partir desta quinta quinta-feira, dia 25, delicie-se com o melhor da gastronomia cantonesa no restaurante 
Terraço. A Semana de Gastronomia Cantonesa , decorre entre 25 de outubro e 4 de novembro e destaca os 
exóticos aromas e sabores do Extremo Oriente, no ano marcado pela presença do dragão, a figura mítica mais 
significativa para o povo chinês. Bom apetite!

Noite 
Esta noite pode servir-se frágil, pelo que abrimos o leque de opções entre a música de Jorge Palma, em Lisboa, 
um documentário sobre os Açores e um ensaio solidário pela Companhia Nacional de Bailado.  
?O palco do Teatro Tivoli BBVA? ?transforma-se, a partir das 21h30, na sala de estar onde Jorge Palma recebe 
os fãs tornados amigos. O extenso repertório do cantor mostra-se neste espetáculo Com todo o Respeito.? 
?Para quem prefere o escurinho do cinema?, o documentário É na Terra, Não é na Lua, de Gonçalo Tocha, é 
exibido no Pequeno Auditório da Casa das Artes de V. N. de Famalicão, às 21h45. Retrato da ilha do Corvo, a 
mais pequena ilha do Arquipélago dos Açores, conta a história e as histórias deste pedaço de terra com uma 

única vila habitada por 450 pessoas… O documentário foi o vencedor DocLisboa 2011, com a atribuição do 
Grande Prémio Cidade de Lisboa para melhor longa ou média-metragem.  
Com fins solidários, a Companhia Nacional de Bailado promove um Ensaio Geral da coreógrafa Anne Teresa de 
Keersmaeker na Cidade de Lisboa. Mediante uma contribuição a partir de 15 euros, que revertem integralmente a 
favor das Aldeias de Crianças SOS, é poss ível assistir ao Ensaio Geral Solidário do programa da Artista na 
Cidade de Lisboa 2012. Inspirada pela relação entre música e dança, a coreógrafa tem conquistado os principais 
palcos da dança contemporânea com a sua obra. Três peças da artista são apresentadas e interpretadas pela 
CNB e acompanhadas ao vivo pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, a partir das 21h00, no Teatro Camões. ? 
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