FEIRA DO LIVRO LISBOA

‘O GRANDE
GATSBY’

Uma nova adaptação
cinematográfica do livro
de F. Scott Fitzgerald já
é um acontecimento.
Quando está assinada
por Baz Luhrman,
o mesmo de ‘Romeu
e Julieta’ e ‘Moulin Rouge’,
e tem Leonardo diCaprio
como protagonista
torna-se obrigatória.

Muitas novidades literárias, encontros com
os escritores e livros a preço de ocasião são
argumentos para visitar a 83.ª edição da Feira
do Livro de Lisboa, que este ano recebe
a Conferência de Edimburgo.
QUINTA-FEIRA (até ao dia 10 de Junho)
PARQUE EDUARDO VII, LISBOA

É tempo
de canções

DAIQUIRI
A revista ‘Food & Wine’ entrevistou
15 barmen dos E.U.A. e descobriu que
o daquiri, o cocktail inventado no
La Floridita, em Havana (foto), vai ser
o cocktail deste Verão: simples,
refrescante e com rum para acompanhar
os ritmos das noites quentes.
RECEITA DO LA FLORIDITA: 2 oz de rum,
¼ oz de marasquino, 1 oz de sumo de
lima e 2/3 oz de xarope de açúcar.

HÁ FEIRA DO LIVRO, A GRANDE OBRA DE F. SCOTT
FITZGERALD CHEGA AO CINEMA E HÁ MUITOS
CONCERTOS PARA VER... E OUVIR COM ATENÇÃO
POR: ANTÓNIO RODRIGUES FOTOS: DR

MICK HARVEY

JÁFUMEGA
30 ANOS DEPOIS
A banda nortenha de ‘Ribeira’
e ‘Latin’América’ está de volta
para dois concertos, no Porto e
em Lisboa, 30 anos depois do
último álbum de originais.
Os concertos vão passar,
posteriormente, a DVD.
SEXTA-FEIRA – Coliseu do Porto
(dia 31, Coliseu de Lisboa)
PREÇOS: €15 a €40

O antigo braço direito de Nick
Cave nos Bad Seeds passa por
Portugal para promover aquele
que é o primeiro disco composto
inteiramente por si, ‘Sketches
From the Book of the Dead’.
Além da capital, toca em
Guimarães na sexta e em Aveiro
no próximo sábado.
QUINTA-FEIRA – Lisboa,
Centro Cultural de Belém
PREÇOS: €11 a €13,50

A OITAVA MAGNÍFICA
ASSADOR
O conhecido ‘restaurateur’ Olivier
juntou-se à Go Natural para
desenvolver uma cadeia de
restaurantes para os centros
comerciais chamada Assador,
especializada em carnes cozinhadas
no espeto (rotisserie). O primeiro
abriu no Monumental, em Lisboa.

Não perca a Magnifique Soirée by Nails 4’Us
na Loja Sephora do Chiado, com apresentação
da Colecção 7 Magníficas! Neste dia poderá
concorrer a ser a 8.ª Magnífica da Coleção,
escolhendo uma nova cor que será também
lançada nesta Colecção PV13. Para mais
informações, www.nails4us.com.
SEXTA-FEIRA – HORA: 17h, Chiado

