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ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕES 
Concertos 
Conferência 
Europeia 
de Jazz 
LISBOA 
No âmbito da 

Conferência Europeia de Jazz, 
que se realiza pela primeira vez 
em Portugal, o Grande Audi-
tório do CCB recebe três con-
certos marcantes que visam 
mostrar o melhor jazz que se 
faz atualmente na Europa. Dia 
13 de setembro atua a Orques-
tra Jazz de Matosinhos com a 
participação de Maria João, 
João Paulo Esteves da Silva, 
João Barradas e João Mortá-
gua. A 14, será a vez do trio 
norueguês Espen Eriksen jun-
tar-se ao saxofonista britânico 
Andy Sheppard e, por fim, no 
dia 15, sobe ao palco o pro-
jecto New Conception of Jazz. 
www.ccb.pt  

Roupa Nova 
PORTO E LISBOA 

Depois de esgotar o espetá-
culo de comemoração dos 40 
anos de carreira, marcado para 
setembro, a banda brasileira 

anuncia um concerto extra no 
dia 22, no palco do Coliseu dos 
Recreios. A banda vai passar as-
sim por três das mais emblemá-
ticas salas do país: Coliseu do 
Porto, dia 20, Campo Pequeno, 
dia 21, e Coliseu dos Recreios, 
a 22. Em palco, o grupo brasi-
leiro vai trazer hits como "Trem 
Azul", "Coração Pirata" e "Co-
meço, Meio e Fim". 

"Robin dos 
Bosques" 
SINTRA 

Até 8 de se-
tembro, a By-
furcação apre-

senta mais uma peça infantil. 
Com  a Quinta da Ribafria, em 
Sintra, a fazer de floresta de 
Sherwood, a peça conta a his-
tória de Robin, conhecido por 
roubar aos ricos para dar aos 
pobres, o que faz com que ga-
nhe muitas inimizades. A maior 
de todas é a do Xerife de Not-
tingham, que para apanhar Ro-
bin rapta Miriam — pensa ele — e 
é aqui que o nosso herói toma 
o seu destino nas suas mãos e 
castiga-o. No fim, e com a co- 

nivência de Ricardo Coração 
de Leão, Robin volta a ser um 
homem respeitado por todos. 
Sábados às 11h e às 16h. Bi-
lhetes: €5. www.ticketline.pt  

The Happy 
Mess 
LISBOA 
E PORTO 
Lisboa e 
Porto são as 
primeiras ci-

dades a conhecer ao vivo as 
novas canções dos The Happy 
Mess, incluídas no último ál-
bum, "Dear Future", entre elas 
o single "Waltz for Lovers" com 
a participação de Rita Redshoes. 
Serão dois concertos especiais 
com convidados também eles 
especiais. Em Lisboa, no Cine-
ma S. Jorge, dia 12 de setem-
bro e, no Porto, dia 15, na Casa 
da Música. Para além dos no-
vos temas, a banda, composta 
por Gaspar Borges, Miguel Ri-
beiro, Rui Costa, Joana Duarte, 
João Pascoal e Tim, promete 
revisitar os sucessos mais an-
tigos. Bilhetes: €8, em Lisboa, 
e €10, no Porto. 
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