FAMA & TV PÁGINA 28

ARTE & LAZER PÁGINA 26

RTP celebra os 15 anos
da ‘Praça da Alegria’

Chromatics actuam
no Porto e em Lisboa
DESPORTO PÁGINA 12

Villas-Boas
vs. Paulo Sérgio
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Os dois técnicos defrontam-se pela primeira vez na Liga.
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ACTUALIDADE PÁGINA 08

Consumismo
de Natal dá
lugar a casos
de violência
Psicóloga diz que as muitas compras típicas desta
época motivam mais casos de violência doméstica.
GRANDE LISBOA PÁGINA 06

Baixa lisboeta
com pista de gelo
e muita animação

CUSTO ZERO PÁGINA 04

Concerto gratuito de
homenagem ao maestro
Victorino d’Almeida
GRANDE LISBOA PÁGINA 06

Mais consumo

ACTUALIDADE PÁGINA 08

Droga e álcool são realidades cada vez mais
comuns para os jovens lisboetas e portuenses,
revela estudo da Escola de Criminologia.

Mercado nacional
de trabalho dos
mais afectados
ACTUALIDADE PÁGINA 10

DECO exige corte
na factura da luz
em petição ‘online’

ACTUALIDADE PÁGINA 10
DESPORTO PÁGINA 13

Benfica já perdeu oito
jogos esta época e nunca
conseguiu empatar

GNR regista mais de 124 crimes
contra o ambiente por mês
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Custo Zero
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GRÁTIS Aceite as nossas propostas para sair de casa e divertir-se

Actividades sem custos para um
fim de semana bem preenchido
Música, jogos,
conferências
e debates são
as sugestões do
Destak para estes dias.

FILIPA ESTRELA
festrela@destak.pt

Está à porta mais um
fim de semana de Outono. Se quer sair de casa e divertir-se sem gastar as suas
poupanças, aceite as propos-

tas que seleccionámos para si.
O destaque vai para o concerto de homenagem ao maestro
Victorino d’Almeida, que
celebra os seus 70 anos de vida e 55 anos de carreira. A Orquestra Metropolitana de Lisboa vai interpretar duas peças

do músico e uma obra da sua
filha mais nova Anne Victorino d’Almeida.
Por falar em filhos, está
marcado para a próxima
terça-feira um debate no Cinema São Jorge sobre a autoridade e a disciplina. O evenANDRE SANTOS

to, organizado pela revista

Pais & Filhos, vai tentar encontrar soluções para que haja harmonia familiar em casa.
A próxima proposta também pode ser aproveitada em
família. Trata-se de um evento nacional, que junta os amanDEBATE

Afinal os filhos
é que mandam?
«Nunca me obedece!» «Onde é
que errei?» Se
se reconhece
nestas queixas
e dúvidas, então
este debate é para
si. Em cima da
mesa vão estar
questões relacionadas com
a autoridade e a disciplina.

JOGOS

Lisboacon anima
fim de semana

CONCERTO

Homenagem a António
Victorino d’Almeida
É um dos músicos mais completos que o nosso país conhece e
sempre nos conquistou com a
sua irreverência, talento e
humor. Falamos do maestro
António Victorino d’Almeida,
que completa 70 anos de
idade e 55 anos de carreira.
Para não deixar passar em
branco esta dupla celebração,
Anne Victorino d’Almeida
(a filha mais nova do músico)
desafiou a Câmara Municipal

de Lisboa e a Orquestra Metropolitana de Lisboa a promover
um concerto comemorativo.
Anne Victorino d’Almeida conta
como tudo aconteceu. «Os Sete
Sonetos de Camões nasceram
do reencontro com o meu
grande amigo Paulo Ferreira
[tenor] que, devido às circunstâncias da vida, não via há
15 anos. A alegria de nos reencontrarmos fez com que surgisse uma vontade de marcar

A Orquestra
Metropolitana de
Lisboa vai interpretar duas obras
do maestro e uma
da sua filha

esse momento através da
criação em conjunto. O Paulo
escolheu os sonetos de Luís Vaz
de Camões e eu fiquei responsável pela composição da
música e sua orquestração.»
O resultado pode ser visto este
sábado, 27 de Novembro,
às 21h, no Auditório da
Universidade Nova de Lisboa
(Campus de Campolide).
Assim, a OML, sob direcção
musical de Alberto Roque,
vai interpretar duas obras do
maestro, compositor e pianista,
Abertura Breve e Sinfonia para
um Homem Bom, bem como
uma peça de Anne Victorino
d’Almeida, Sete Sonetos de
Camões, em estreia absoluta.
A entrada é livre.

Decorre amanhã
e no próximo
domingo o 2.º
Encontro Nacional de Jogos
de Tabuleiro. O
grande objectivo
deste encontro é
divulgar este tipo de
actividade e proporcionar
o convívio entre os vários

CONFERÊNCIAS

Vencedores da
Trienal no Museu
O Museu da Electricidade – Fundação
EDP, em Lisboa,
vai acolher uma
conferência com
a equipa vencedora do concurso
da Trienal de
Arquitectura. Os responsáveis pelo Projecto
Cova da Moura vão expor as

tes dos jogos de tabuleiro, em
dois dias de muita animação.
Por fim, os vencedores da
Trienal de Arquitectura vão
dar uma conferência no Museu da Electricidade. Em cima
da mesa vai estar o Projecto
Cova da Moura.
Este é o 3.º debate da revista
Pais & filhos e conta com Helena
Marujo (psicóloga), Patrícia Bandeira (educadora de infância)
e Paulo Oom (pediatra),
moderados por Maria
Jorge Costa, directora da publicação.
Juntos vão traçar
o caminho para
redescobrir a harmonia familiar, dia
30 de Nov., às 18h,
no Cinema São Jorge.
A entrada é gratuita, limitada
a 800 pessoas.

participantes, enquanto se
divertem com jogos de tabuleiro. Organizado pelo Grupo
de Boardgamers de Lisboa,
este encontro nacional
realiza-se no edifício
AERLIS - Associação
Empresarial da
Região de Lisboa,
situado em Oeiras. O evento é
aberto ao público
e conta com entrada
livre.
Horário: dia 27, das 10h às 2h,
e dia 28, das 10h às 20h

suas ideias no próximo dia 29
Nov., às 19h30. Além dos vencedores Alexandre Vicente, Maria
Macedo, Nuno Segura e Tiago
da Silva Pereira, a iniciativa
conta com um representante da Fundação EDP/Museu
da Electricidade
Delfim Sardo
(Curador Geral
da Edição 2010) e
Manuel Aires Mateus
(Comissário da Exposição Projecto Cova da
Moura).

