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S6rgio Godinho podia
perfeitamente ter sido levado
pela mAo da nostalgia preguigosa
e ianqado uma compilagAo para
a ssi na lar os 4 0 anos de cangoe:
gravadas em disco. Em vez disso
editou Mut w o Cons entiruent o.
mais um atestado de validade
criativa. ainda que imperleiro.
Most rou-se aberl o a in terr-ene,irs
externas e a novas ideias, apto
para se encaixar no universo
musical de mtsicos como
Bernardo Sassetti, Noiserv
ou a Roda de Cl'roro de Ltsboa.
Adaptou-se is diferentes
circunstancias de forma elegante,
mas falha sobretudo nos
arranjos, algo que devera ser

devidamente corrigido no
formato ao vivo.

E esse o disco que leva ao
Coliseu, entremeado com as
cangdes de 40 anos de uma
carreira generosa e de muitiplas
vidas e colaboraq0es, que foran.r
tr azendo as transfusdes
necess6rias de criatividade.
Godinho e um ser mutante. urn
dos mais importantes e

inf luentes musicos portugueses,
mecmo para as nolas geragues.
Soube sempre valorizar a arte de
escrever canq0es e manter-se
relevante com nervo e mirsculo e

sem precisar de choros
nostelgicos. 40 anos depois
permanece insubstituivel e com
vontade de continuar a fazer o
que melhor sabe.
Ana Pah'icia Silua

ibeiro
Pedro Joia
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Culturgest
Terga-fei ra, ver I istas

Com todaa legitimidadee direito, hA
mulheresfadistas que umasmais,
outras menos - tendem muitas
vezes a afastar-se das matrizes
originais do fado (n lariza, Crisri na
Branco, Misia. . .), procurando
outros g6neros, outras sonoridades,
outras vias e abordagens. Mas
tamb6m h6 aquelas que - sem que
com isso percam o que quer que scja

de originalidade, modernidade e

frescura semantOmfi6isacr
espirito de umfado antigo, terroso e
primordial, mesmo que, sobre esses
fados antigos cantem novos e
actuaispoemas. E, ;i cabega deste
grupo, esta Aldina Duarte.

Cantora carismStica, com uma
voz absolutamente tnica na sua
geragio, permanente recuperadora
de formas tradicionais de fado,
Aldina apresenta agora o seu novo
6lbum, Cont o s cle Fado s, em que
volta a ir ao passado do fado (estAo
aqui os fados Cigano, Pagem,
Cravo, Amora, Menor do Porto,
entre outros) buscar a base para
novas letras, escritas para Aldina
por los6 Luis Gordo (o melhor
letrista de fado dos tltimos 50 anos),
Maria do Ros6rio Pedreira,
Manuela de Freitas eJoseNl6rio
Branco.Siocontos ecantos
inspirados por grandes obras da
literatura mundial, que Aldina
Duarte vai apresentar na Cu1tur:gest
acompanhada pelos cumplices
habituais, Carlos \,lanue1 Proenga
(viola r eJose Manuel \ero r guirarra
portuguesa).,4 ti d t t i o Pi r t s
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Festival
ln$hadow
Teatro Sio Luiz e outros
de quinta a 77 de Dezembro

Hh corpos espalhados pela cidade.
Corpos em ecrds, em palcos, em
salas de exposigSo. Corpos em
todo o lado. Tudo porque chegou
o InShadow, o Festival
Internacional de Video,
Perf ormance e Tbcnologias.

Refer€ncia internacional
no territ6rio da criagdo
contemporAnea transdisciplinar,
o InShadow 6um verdadeiro
laborat6rio de experi6ncias
artisticas, que mostra em v6rios
espaqos da cidade que o corpo 6

um objecto que atravessa v6rios
campos artisticos. Mas, ca1ma,
n6o se trata de nenhum evento de
magia em que se cortam
assistentes ao meio. Se 6 a
primeira vez que ouve falar do
InShadow, saiba que, d
semelhanga das duas edigdes
anteriores, o festival decorre
maioritariamente no Sdo Luiz,
mas este ano conquistou outros
espaqos como o Teatro do Bairro,
o Museu Nacional de Arte Antiga
ou a Galeria Pickpocket. E tudo
isto porque a intengdo 6 crtzar
cada vez mais obras com mais
espaEos e dar a conhecer o festival
a um priblico mais vasto.

Do programa fa zemparte
espect6culos, exposigOes e
workshops, mas este ano hlr
tamb6m novidades: o DocShadow
uma competiqdo internacional de
document6Lrios no Teatro do
Bairro, com sess6es a que pode
assistir jii a partir de sexta-feira,
iis 18.00. Novo 6 tamb6m o
LittleShadow, com actividades
especialmente concebidas para
por os mais pequenos a interagir
com as v6rias 6reas artisticas do
festival. De sublinhar ainda no
programa o espectdculo Notion -
Dance Fiction que se apresenta no
dia 9 e 10 de Dezembro, ds 21.30,
no Sao Luiz, com uma tecnica
completamente inovadora. O
singapur€s Ka Fai Choy, artista
emergente que tem investigado a
mem6ria muscular do nosso
corpo, vem mostrar que 6 possivel,
atrav6s de impulsos electricos que
induzem determinado movimento
no corpo, recriar uma coreografia.
Assim. qual marionetista. vai
mostrar que estes impulsos sio
suficientes para colocar uma
bailarina a danqar algumas das
coreografias mais importantes da
hist6ria da danqa, desde o butO,
passando pelo ba1let e at6 d danga

contempor2nea de Pina Bausch e
Merce Cunningham.
Margarida Rocha de Olircira

O InSkadow - Festiual
Internacional de Video,
Perforwance e Tecnologias
decorre de 1 a 11 de Dezembro

no Sdo Luiz Teatro MuniciPal,
Teatro do Bairro, Museu
Nacional de Arte Antiga,
Mddwlo - Centro Dfwsor de
Arte, e outras galerias e esPagos

de Lisboa. Conswlte a
progran4aQdo cornpleta em
ins ha do utfe s tiu al. w or dl r e s s. c o m /

NovonaGidade
PaliicioCidadela

Embomrigor ndo 6 novo, muito
pelo contrario. O Pal6cioCidadela
de Cascais jlL existeh6muito, muito
tempo, mas a grande novidade 6

que agora passou a estar aberto ao
priblico, depois de mais de50 anos.
E n6o estamos a falar de um pal6cio
qualquer, j6 que desde a Revolugo
Republicana passou a pertencer 2r

Presid€ncia da Repriblica, servindo
como casa de ferias, residdncia
tempor6Lria ou local derefugio de
varios presidentes da primeira
Repriblica. O problema 6 que estava
tEo deteriorado queo mais certo era
que chovesse em cima da mais alta
figura do Estado. Agora, depois de

uma interven@o profunda a cargo
do arquitecto Pedro Vaz, que
reabilitou ndo s6 todo o edificio
como tamb6m a Capela de Nossa
Senhora da Vit6riae osespaqos
exteriores, est6 aberto a todos.

A16m do percurso pelo pal5cio,
em que 6 possivel visitar o antigo
quarto doreiD. Luis ou a sala
moq6,rabe que serviu de gabinete de

trabalho ao Presidente Craveiro
Lopes, est6 tamb6mpatente at626
de Fevereiro a exposiqSo'Jogo da
Gl6ria - o S6culo XX Malvisto pelo
Desenho de Hum or" . A ganbada a
partir da colec@o Ricon Peres, esta
mostra revisita o s6culo XX
portugu€s e os principais
acontecimentos politicos e sociais
que o marcaram, atrav6s de um
conjunto de desenhos e ilustraE6es
humoristicos pertencentes a uma
das maiores colecEdes de
iconografia do final do s6culo X[ e

XX. Inclui obras de figuras bem
conhecidas do pfblico como Stuart
de Carvalhais, Rafael Bordalo
Pinheiro, Ant6nio, Cid, Amadeo de

Souza-Cardoso, Almada Negreilos,
Luis Afonso, Cristina Sampaio ou
Sam. A partir do pr6ximo dia 10 vai
comepr tamb6m um programa
gratuito de roteiros temdticos, que

ser6 em breve divulgado em
www.cm-cascais.pt.

O Palticio Adndek fica em Cascais
e estd. aberto de quarta a sexta das
11.00 ds 17.00 e sdbados e

dom'ingos das 1 0.00 ds I 8.00.
A entradn, custa 4€.

GascaisAberto de Qua-Sex
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gay@timeout.pt

'Yai ra.ler como espect6culq
ptrque quem paga o bilhete, para
alfu de contribuir para uma
in^rdrui€o, quer assistir a uma ooisa
6gil comprincipio, meio e fim",
sublinha o produtor, dando reposta
indirecta aos que nos ultimos anos se
queixavam do amadorismo da gala

Quanto aos travestis, dez nomes:
Deborah Kristal, Samantha Ro>q

Jenny Larrue, Nyma Charles e

Victor Hugo (grupo da discoteca
Finalrnente); SuellyGdillac, Silvie
Kass, Cl5udiaNess e Nicole Vartin
(discoteca Mister Gay); e Susana
IMastroianni (bar Pride, do Porto).

O nrimero n6o esta longe do de
oukos anos (15 em 2006, 13 em 2007,
11 em 2009, por exemplo). Mas hii
criticas ao facto de ndo seratribuido
ao melhor hansformista do an<-r o
Tiof6u Ruth Bryden (nome artistico
deJoaquim Gnturio de Almeida,
considerado um dos melhores
travestis portugueses de sempre).

H6 18 anos, quando Carlos Gstro
comeqou o projecto, eram os
homossexuais as principais vitimas
da sida e o kavestismo uma das

Jos6Carlos Malato
e Margarida Pinto
Goreia s6o dois dos
aprcsentadores

poucrs expressOes artisticas gay
que o grande priblico consentia.
Em 2011, as vitimas s6o as mesmas,
mas a maneira como a realidade gay
chega irs pessoas ganhou muitas
maneiras e feitios. E uma das
explicagdes possiveis para o papel
secundario dos kavestis na edi@o
deste ano - explica@o insu{iciente
para a cantora e acttzWmda
Stuart. "Seesteera,porexcel€ncia,
o rinico evento anual em que os
tavestis eram as estelas e
conkibuiam orgulhosament e para a
lutacontraasida, porque6 que, de
repente, ndo deixam que eles ajudem
quem sempre ajudaram?",
questiona.

IMargarida Martins, da AbraEo,
assume as mudangas e diz que "a
grande preocupa@o sio os doentes
om sida, ndo estes pormenores."

GalaAbrap. Qainta, ds 21.00.
Tintro Sido Luiz, RAntdnio Maria
&rdaso, 38. Bilhztes: 12 a 25€.

hminismo
O ponto "Go'v&Xadebate

Saidas
Comousarasli3tag

Os locais e eventos estao organizados
por ordem cronol6gica. Nem todos sao
exclusivamente gay; opta-se por nao
fazer a distinqao ente gay e Eayfriendly
poressas designaqdes serem pouco
objectivas e de cardcter comercial.
*significa que o local/evento
6 recomendado.
NOVO significa que o evento nao estava
listado na semana anterior-
cRArts significa que a entrada e livre.

Como apareeor nas llsta3
A informaqao para as listas deve ser
enviada por email (gay@timeout. pt -
sem anexos, porfavo0 at6 terga-feira,
8 dias antes da publicaeao. Devem ser
incluldos preqos de entrada.
A listagem 6 gratuita, mas a inclusao da
informaQao nas listas nao 6 garantida.

QuartaS0

Le l,{arais

Sexta e s5bado s6o dias de
muita pornografia ali para os
lados de Alc6ntara, no Centro
de Cultura Feminista.

a. masturba@o e a pornografia
ontinuam a ser tabu denho do
movimento feminista", diz Salom6
C,oelho, 28 anos, vice-presidente da
UMAR-UnidodeMulheres
Alternativa e Resposta, rlnica
associa@o assumidamente
feminista em Portugal. Dai a 6bvia
provoca@o contida no ciclo "No
Escurinho do Cinema: Porno e
Masturbaq6o", programado para
esta sexta esfbadono Cenko de
Cultura e Interven@o Feminista
(da responsabilidade da LIMAR).

'A pornografia est6 carregada de
conceitos machistas e semprefoi
feita a pensar nos homens
heterossexuais", explica Salom6
Coelho. "Mas nos riltimos anos
apareceu um movimento de conka-
-pornografia, ou p6s-pornografia,
que vem dizer que a censura ou
denrincia da pornografia como
forma de exploraqdo das mulheres
6 menos importante do que a
apropriaqSo desta realidade e a
sua kansforma$o em espaEo para

4epresentar todas as sexualidades."
Eesteopontodevistada
programa@odociclo. .

Na sexta, ds 20.0l,workshop
"Como encontrar o ponto G?",
conduzido por Carmo Pereira.
Segue-se uma conversa aberta
sobreos mitos everdades da
sexualidade feminina e, ds 22. 15,
a exibi@o do docriment6rio
Barcelona Sex Projecl(2008), de
Erika Lust, uma activista sueca que

desde 2004 se de dicaafaza
pornografia para mulheres
heterossexuais.

No sibado, 2rs 14.00, passam
quaho filmes porno da mesma
r ealizador a: An c o His t ori a s p ara
Ellas (2007); Life Loue Lust (2010);
Loae Me Like You Hate Me (2010);e
H an fu ufs (2010). Segue-se um
debate e a tentativa, com a
assist6ncia, de construir um gui6o
para um filme pornogrifico.

E como 6 que o priblico reagir6 i
exibi@o programada destes
filrnes? "Nada deespecial", diz
Salom6 Coelho. "Todas as pessoas
s6o bem-vindas, mas 6 normal que
apareEa quem jii tem alguma
ligagio a estas tem6ticas."
Bruno Horta

$eNtaX

Finalrnente
2 1 3 479 923. R da Palmeira 38. I Rato.

:t( Espedecub " Finalmente
Forcv er'. A raftir das 0 3.00. Novo show
difrio. Deborahlkistal canta com apr6pria
voz (gravada, claro,que isto 6 travestismo)
umabela espanholada.Jenny Larrueencena
uma TinaTurner muitoru'/ttas. O dancarino
VictorHugo sapateia com labor erevive David
Bowie. Samantha Rox e Nyma Charles dio
umas rainhas tontascom classe eaprumo. No
fim: "Finalmente. fiz da noiteo meddia, hojed
dorquealumia, da brilhoaomeu olhar"-ea
cangdo feita de proposito para o
encerramento.

$;ibado 3

Teatro $6o l-uiz

21 346 7355. Rde SantaCataina2S
(Ad amas t o r). Q, B ai x a/ Chia&t

NOVO Festa Fhst lime. A partir das
J8.00. FirstTimeporque vaisera primeira de
uma serie delesasmensais no LeMarais.
"Tudotem a suaprimeira vez, surpreende-
-nos, ten ta uma coisa q ue a i nda n unca tenhas
feito at6 agora: vestido, disfarce, etc.",
aconselham os responsaveis. Os clientes
podem propor temaspara as pr6ximas
edigdes e oautor do nomeeleilo lem direito a
uma ganafa de vinho. O lx Marais e um
caJeibar peno do "Miradouro do Adamastor".

2 1 3 257 640. R Antonin Marin Cardoso 38.
QBaixa/Chiadn.

NOYO Pr6mios lll6dia da nede Ex
Aequo. 74.30. Setimaedi@odospremios
amnis daassociagSo juvenilRedeEx Aequo.
O evento visa "homenagearfiguras da
comunica@osocia1, artes e espectilculo que,
atraves do seutabalho, dio visibilidade a
algumas das muitas difi orldades sentidas
pelos jovens LGB?', in{orma a associa@o.
Seis vencedores este ano: jornalista Alexandra
Borges (pela reportagem'Metamorfose",
TYl1, progr ama Linhn da Frente (repofiagem
"Fin ahnente, Mulhel', RTPI); apresentadora
Conceig5o Lino (programa Boa Tardz,SIC) ;
jornalista Ana Soromenho lreporta gem
"Gosto Dela, Gosto Dele", Expresso); actor
Diogo Infante (porterprogramadonoTeatro
D. Mariallapega "QuemTemMedodeVirgina
Woolf ?" eociclo "Amor.e Sexualidadd); e
banda CIa (tema "Arm-iris', atbumArslo
Yoador).Entndaliwe.

Centro de Cultura e Interuengdo
Femtnista, RdaCozinha
honbmica, Bloco D, 30M-N
(Ahdntara). Entrada: 5 a 7€.
Ins criqd es : umarfeminismo s @
grutil.com -*@p.*

Videoarte
X'la* rm x"x &t&s mameXras
de ver e serpe
Sdo seis vfdeos de artistas
espanh6is a que o homoerotismo nao 6 nada
estranho. Veja-se Bom bon, La Causa de Mi Deseo
(2003), de Eduardo Sourrille, sobre a atracqao e a
I uta no ma scu I i no ; Retrato I nve rti d o (2OO8), de Alex
Franc6s, sobre a transformaQao de um homem na
pr6pria mde; ou Desparezco(2oO3), de Felipe
Ortega-Regalado, sobre a precariedade do corpo.
A exibigdo inserese no Festival lnShadow. Km sessio
contfmua ea Fiekpocket &allery ( Bica do Sa pato), a
partirdesta q u i nta-fei ra, 1, e at6 10 de Dezembro.
Qui-Sex, 18 .OO/ 2O.OO;sab, 15.00/20.00. Entrada livre.

Domingod

Woof X

21 3 940 48qR Marruel Bernardts 28 ftlraqa'
dasFhnes).QRata

lG Quat|o Escuto. Seg - dom, 2 2. 0 0 /0 4. 00.
Frmcion4dportafechada, mas n6o cobra
artrada E umbar,sim, nrasbmb"onrrn
quartoescum-que 6 como quem diz, temuma
zmparaaprtltcade sexo. [Ia "glory holes" e
umecra quepassa pornografia. O priblico
"bear" e sucedAneo coshm astar m maioria-
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