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Lisboa vai estar

em grande
A próxima semana é rica em novidades com o
l Q Lisbon Week mas até lá veja o que há para fazer

Música Moda e Tradição Cada rota
foi desenhada por um embaixador
como o Chef José Avillez José Ca
bral José Pedro dos Xutos e Ponta
pés Isabel Sarmento João Botelho
Carlos Coelho e José Sarmento de
Matos Cada uma das rotas pode co
meçar a ser explorada a partir do
Miradouro São Pedro de Alcântara e

todas elas apresentarão um olhar
especial e contemporâneo da cidade
visitando galerias lojas museus
bares igrejas teatros ruas e palá
cios

Fique a saber mais em www lis
bonweek com

Esta semanavamos saltarjá

para segunda feira e vai per
ceber que temos uma razão

muito boa para tal É que a

Douro
partir de dia 22 e até 28 de outubro

decorre a primeira edição do Lisbon
Week um projeto turístico e cultu
ral que decorre na capital portu
guesa e decerto não deixará nin
guém indiferente Partindo das 7
colinas de Lisboa durante 7 dias

vai ser possível descobrir 7 rotas ca
da uma dedicada a um tema Arte

Até lá e porque hoje ainda é sex
ta feira deixamos lhe outras suges
tões Em Vila Nova de Foz Côa rea

liza se a partir de hoje e até domin
go o 1 ° Festival do Vinho do
Superior onde haverá colóquios so
bre o tema e ainda provas de vinho
Se estiver pelo Estoril no Auditó
rio do Casino decorre o programa
Let s Play
que hoje prossegue
com mais uma etapa do ciclo Can
ta me Histórias a partir das 22 ho
ras protagonizada desta vez por

Zé Pedro dos Xutos
Pontapés e
amanhã com um divertido espetá
culo de Pedro Tochas

Por Lisboa e depois do sucesso da
primeira edição da iniciativa FC art
when fashion meets art a Concept
Store da Fashion Clinic apresenta

uma nova intervenção desta vez da
artista Ana Vidagal A intervenção é
composta por duas peças na loja de
senhora Fali in love e Cintura de
Vespa e uma terceira na Concept
Store masculina intitulada
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