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LIBERTO CRUZ
EM ENTREVISTA

A palavra é uma arma eficaz
Liberto Cruz, escritor sintrense,
estreou-se na ficção com “Felicidade
na Austrália”, catorze passagens de
uma vivência em S. Pedro de
Penaferrim, onde nasceu e viveu.
Histórias de um tempo outro em que
a «felicidade», agora descrita, se
esvai numa estranha lonjura como
se em um outro continente ela se
tivesse desenrolado. Todavia, a
presença constante desse habitado
pequeno mundo, simultaneamente
tão natural, tão buliçoso e tão
pachorrento, perdurava na memória
de quem o sentiu e observou e
exigia-lhe um testemunho que, ao
longodos anos, se foi tornando
quase obsessivo.
Não é a pequena história desta povoação
que se pretende evocar nem, tão-pouco, se
deseja transmitir com rigor essa época
situada entre os anos 40 e 75 do século
passado. O que o autor procurou, com
humor e malícia, num tom por vezes
brejeiro, foi recordar esse tempo português,
veladamente permissivo, que procurava, a
todo custo, evitar o escândalo público, um
tempo em que Deus “era uma espécie de
Salazar em ponto grande”.
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Quando é que o Liberto Cruz
começou a escrever e o que o
motivou para tal?
Comecei a escrever nos anos 50 do
século passado. Devia ter uns 15 ou
16 anos quando fiz um poema de
amor que ofereci à minha namorada. Ela não gostou e eu fiquei
furioso. Jurei a mim mesmo que
havia de fazer melhor. A namorada
tornou-se mais tarde minha mulher
e continua, ainda hoje, a ser a minha
primeira leitora e a crítica mais
exigente.
Quer falar-nos um pouco das suas
obras publicadas até ao momento?
A minha obra é uma resultante da
minha vida. A guerra e o exílio
marcaram-me profundamente, a
que se juntam o amor e a ausência
da Pátria. Penso que sobre os meus
livros devem falar os eventuais
leitores e críticos.

Espero que, no meu caso, alguém a
possa fazer por mim.
Só me arrependo de não ter ido mais
longe e de não ter sido mais explícito em alguns temas que abordei.
Dos escritores e poetas com quem
conviveu, quer relatar-nos algum
episódio que o tenha marcado
pessoalmente?
Todos somos marcados por aqueles
com quem culturalmente convivemos. Seria para mim melindroso
relatar um episódio especial porque
aconteceram muitos episódios com
escritores amigos cujo percurso
acompanhei. Ruben A, Vergílio
Ferreira, José Cardoso Pires, Edmundo de Bettencourt, Natália Correia,
Jorge de Sena, Jacinto do Prado
Coelho, Maria de Lourdes Belchior,
Urbano Tavares Rodrigues, David
Mourão-Ferreira. M. S Lourenço e
António Aragão fazem parte dessa
escola infelizmente já desaparecida.
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O que é ser escritor hoje?
Quanto a mim, hoje, como sempre, o
escritor deve ser uma testemunha
atenta e interveniente do seu
tempo. A palavra é uma arma eficaz.
“Felicidade na Austrália”, o seu
último livro, remete-nos para um
universo de cumplicidades encobertas num espaço já desaparecido. O que retém de Sintra
desse tempo, e nos dias de hoje?
Felicidade na Austrália pretende ser
apenas um relato de uma vivência
sintrense em que o mundo era outro
e onde a moral vigente, opressiva e
por vezes bacoca, só por uma
compostura irrisória podia ser
tolerada. Sintra será sempre a minha
Sintra: foi lá que nasci, cresci, casei, e
dela parti para outras terras e outras
gentes sabendo que a ela iria
sempre regressar.
A sua escrita é classificável, ou
classificar é limitar? Qual a sua
obra mais conseguida? Já se
arrependeu por ter escrito alguma
delas?
Toda a escrita é classificável consoante as vivências de quem a escreve.

E.M. de Melo e Castro, Fernando J.B.
Martinho, José Manuel Mendes, José
Correia Tavares, Fernando Guimarães, Miguel Real, Maria Alzira Seixo,
Eugénio Lisboa, José Carlos Seabra
Pereira e Manuel Frias Martins, entre
outros, são colegas e amigos que
muito prezo.
Como vê o futuro da crítica
literária, área à qual se tem
dedicado igualmente?
A crítica literária segue o seu caminho
pelo que se me afigura difícil
augurar-lhe o futuro. A nossa literatura atravessa de momento uma
grande alteração. A crítica virá, sem
dúvida, a participar nessa mudança.

EVOCAÇÃO DE JOSÉ
ALFREDO DA COSTA
AZEVEDO

Tertúlia :: 22
TERTÚLIA
OS MENINOS D´ AVÓ,
10 ANOS DEPOIS

Acordo Ortográfico: Sim ou Não?
Acordo ortográfico? Nunca.
Que projetos tem para o futuro
imediato?
Para já participar, juntamente com
minha mulher, num Colóquio, a
realizar em Paris, sobre o Mercure de
France, organizado pelo Centre de
Recherches Europe-Asie. Iremos
falar de Philéas Lebesgue, um bretão
que durante 55 anos escreveu
naquela revista sobre Portugal.

Câmara Municipal de Sintra ::
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REINO DE NATAL
Definitivamente o Pai Natal instalou o seu Reino em Sintra. Este ano e porque os ilustres
visitantes merecem o melhor, o Reino de Natal estende-se por todo o Centro Histórico
até ao apeadeiro do elétrico. De 5 a 23 de dezembro.
Ver mais na página 20 desta agenda.

l

5 dezembro

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

INSTANTÂNEOS
DUELO IMPROVISADO
Duas equipas de atores/jogadores
competem em palco improvisando um
conjunto de cenas únicas, irrepetíveis e
sem qualquer tipo de premeditação ou
guião. No final de cada cena o público é
chamado a votar e ganha a equipa que
contabilizar mais pontos no final do
«Duelo Improvisado». A somar a todos
estes elementos temos ainda a presença
de um árbitro responsável por anunciar
os jogos, cronometrá-los, marcar faltas
e verificar a pontuação.

Inspirado nos jogos do Teatro
Desportivo, o «Duelo Improvisado» é
uma comédia com todos os ingredientes
de uma verdadeira competição
desportiva. O resultado é um espetáculo
de teatro interativo e completamente
imprevisível em que o jogo está nas
mãos do público desde o primeiro minuto
até ao apito final.
Maiores 16 anos
120 minutos
Bilhetes: 6,00€
Centro Cultural Olga Cadaval |
http://ticketline.sapo.pt/evento/osinstantaneos-duelo-improvisado9172
www.facebook.com/InstantaneosImpt

l

6 dezembro

Auditório Muncipal António Silva

A TERRA DOS CARECAS
É um filme que mistura a comédia
negra, sátira social e drama. A história
passa-se na Nova Zelândia, num futuro
próximo, e a narrativa gira em torno
de uma lei polémica e radical que o
primeiro-ministro neozelandês aprova
sem explicação, tornando a calvície num
crime grave, punido por lei. Uma
comédia dramática que nos relembra
que a liberdade é sempre uma ilusão.
O realizador Bernie Rao vai estar de
Norte a Sul do país a apresentar uma
versão especial do filme musicada ao
vivo.

Sabia que... l a 1 de dezembro de 1994

É inaugurado o Pavilhão do Hóckey Clube
de Sintra, em Monte Santos
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21h00

Rua Coração de Maria, n.º 1.
Shopping do Cacém
Info e reserva:
T: 21 923 61 03/4/6/8
(seg-sexta 9h00-12h30 |14h00 às
17h30)
T: 21 914 54 46
(bilheteira em dias de espetáculo)

l a 1 de dezembro de 1910
Surgiu o jornal O Concelho de Sintra dirigido por
António Cunha. Saía para as bancas às 5ªs feiras e
funcionava na Praça da República, nº16.
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l

6 dezembro

COMEMORAÇÕES DO 19.º
ANIVERSÁRIO DA
ELEVAÇÃO DE SINTRA A
PATRIMÓNIO MUNDIAL
Lançamento online da Tritão - Revista
de História, Arte e Património.
No ano em que se comemoram 19
anos sobre a Elevação de Sintra a
Património da Humanidade, na
categoria de Paisagem Cultural, a
Câmara Municipal de Sintra lança o nº
2 da Revista Tritão destacando-se a
internacionalização e a publicação de
um e-Book inédito sobre
a Igreja Paroquial de São Martinho de
Sintra.
- Exposição de Fotografia de Taylor
Moore, na Av.ª Heliodoro Salgado

- Concerto Barroco pelo Ensemble
Barroco de Sintra, na Casa dos
Penedos, às 21h30.
Neste concerto, o Ensemble Barroco
de Sintra apresenta um programa
inteiramente dedicado à música
barroca portuguesa e italiana,
interpretando obras de Vivaldi,
Albinoni, Corelli e árias de óperas de
Francisco António de Almeida, João
Cordeiro da Silva e Jerónimo Francisco
de Lima.
Intérpretes:
Ana Ferro | mezzo-soprano
Ensemble Barroco de Sintra
Info: 21 923 61 03/4/6

Sabia que...
l a 6 de dezembro de 1933
Morreu o ator Chaby Pinheiro na sua casa no Algueirão

l a 6 de dezembro de 1915
Morreu Carlos Sassetti - dono da Quinta da Amizade

l a 6 de dezembro de 1995

Sintra é elevada a Património da Humanidade na
categoria de Paisagem Cultural

Câmara Municipal de Sintra ::
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l

7 dezembro

desaparecer dos armazéns natais e
falta pouco para o grande dia! Venha
descobrir o que se passa e ajudar a
construir um Natal mais verde, mais
ecológico, mais amigo do planeta.
Maiores 3 anos
60 minutos
Bilhete: 5,00€

16h00 e 16h30
Igreja Paroquial de São Miguel

CONCERTOS DE NATAL
EM SINTRA
16h00 – Grupo Coral Gerações
16h30 – Coro Leal da Câmara
Info: 21 923 61 03/4/6

10h30
Parque de Monserrate

17h00
Centro Cultural Olga Cadaval

JARDINS DE MONSERRATE
SEM BARREIRAS

A BELA ADORMECIDA
A prestigiada Russian Classical Ballet
apresenta a deslumbrante obra prima
do bailado com um elenco de estrelas
da dança internacional que dão corpo
a esta companhia liderada por Evgeniya
Bespalova (na personagem de Aurora)
e Denis Karakashev (na personagem de
Príncipe Désiré).
Esta obra-prima de Pyotr Tchaikovsky é
sem dúvida uma das mais belas páginas
do ilustre compositor russo.
Esta produção clássica apresenta
cenografia de uma beleza e um realismo
incríveis, figurinos manufaturados com
detalhes sumptuosos, e um elenco de
solistas e corpo de baile irrepreensíveis.
Maiores 6 anos
140 minutos
Bilhetes:
1ª Plateia: 30,00€
2ª Plateia: 27,00€
Balcão: 25,00€
Galerias: 18,00€
Desconto de 2,00€ para menores de
18 anos, maiores de 65 anos e grupo
de 10 ou mais pessoas

12 dezembro

21h00
Centro Cultural Olga Cadaval

CORO DE SANTO AMARO
DE OEIRAS E FAREDUCA
O Coro de Santo Amaro de Oeiras pioneiro na música coral portuguesa
e conhecido pelos clássicos natalícios apresenta uma narrativa musical
ilustrada sobre ambiente e
sustentabilidade do nosso planeta.
O Pai Natal envia uma mensagem
de socorro: os presentes estão a

Sabia que...

10h00 às 18h00

MOSTRA DE ARTESANATO
NA VOLTA DO DUCHE
A Mostra de Artesanato na Volta
do Duche assume-se como um
inquestionável contributo para a
divulgação e valorização do artesanato
produzido no concelho de Sintra, e para
tal muito contribui a simbiose entre a
inquestionável beleza da envolvente
do Centro Histórico e a multiplicidade
de formas e materiais que compõem
as peças artesanais.
Com criações tradicionais ou modernas,
cada artesão expressa nas suas obras
as vivências e identidade cultural,
partilhando com todos quantos visitam
este local um pouco de si.
+ Info: Divisão de Cultura: 21 923 61 03
Grupo de Artistas Vale de Eureka:
96 762 90 34 | 91 2 82 55 38

+ Info: www.rcballet.com

l

Pessoas com mobilidade condicionada
podem percorrer os jardins com
autonomia através de um equipamento
que quebra a barreira da inclinação e
facilita a mobilidade de cadeiras de
rodas manuais. Conta com a exploração
do Vale dos Fetos, Jardim do México,
Roseiral, Relvado e Lagos.
1h30
Bilhetes: 8,25€ (bilhete de entrada 3,25€
+ suplemento de visita guiada 5,00€)
Mediante marcação: 21 923 73 00
comercial@parquesdesintra.pt
O visitante pode trazer a própria cadeira
de rodas ou utilizar a cadeira de rodas
disponibilizada pela Parques de Sintra,
sem custos acrescidos. Aberto a
acompanhantes. O equipamento de
tração adapta-se à grande parte das
cadeiras de rodas. A visita poderá ser
cancelada, caso as condições
meteorológicas sejam adversas.

l a 11 de dezembro de 1893
A Quinta da Regaleira foi adquirida por António
Augusto Carvalho Monteiro por 21.100 reais

l a 12 de dezembro 1903
O rei de Espanha, Afonso XIII, visitou Sintra

l a 11 de dezembro 1962
Morre o arquiteto Norte Júnior - autor do
Casino de Sintra
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l

12 e 13 dezembro

21h00
Auditório Municipal António Silva
Shopping do Cacém

O SOM E A FÚRIA
A partir do romance homónimo de
William Faulkner (Prémio Nobel da
Literatura em 1949), adaptado por
Alexandre Sarrazola, «O Som e a Fúria»
revela através de Benjy (Ruben Chama),
Quentin (Filipe Araújo) e Jason (João
Cabral), a ruína da família Compson de
antigos aristocratas do sul dos Estados
Unidos. Cada um deles centra a sua
narração na relação (verdadeira ou
imaginada) com Caddy, a única filha da
família. E é esta viagem pela verdade de
cada um dos irmãos, isolados, presos
no passado, que nos dá conta da
desintegração da família e da sua
reputação.
O desafio de trazer à cena este romance
é trabalhar um texto em que a história
não evolui de forma tradicional, em que
parece não haver futuro e o presente é
sempre um acontecimento passado. E é
precisamente esta noção de tempo que
Pedro Alves explora.
O espetáculo é uma coprodução entre o
Quorum Ballet, o Theatro Circo de
Braga, o Arte Institute de Nova Iorque e
a Embaixada dos EUA com
financiamento do Governo de Portugal
– Secretaria de Estado da
Cultura/Direção-Geral das Artes com as
interpretações do músico Ruben Jacinto
e das bailarinas Catarina Correia, Inês
Pedruco e Margarida Costa.
Bilhete: 5,00€
+ Info:
TM: 91 461 69 49
96 340 32 55 teatromosca@gmail.com

meteorológicas. A visita pode ser
cancelada, caso as condições
meteorológicas sejam adversas,
ou adaptadas apenas ao interior
do Palácio de Monserrate.
11h00
Parque de Monserrate

SENTIR O PATRIMÓNIO
Por entre ruínas românticas e cascatas,
o visitante descobrirá os Jardins de
Monserrate através do tato, audição
e olfato. Será possível tocar na água
da cascata, perceber variações de
temperatura, e conhecer várias espécies
botânicas, sentindo texturas e odores

exóticos. Em redor do Palácio de
Monserrate será possível conhecer
todos os materiais que constituem
as fachadas. 1h30
Bilhetes: 8,25€ (bilhete de entrada
3,25€ + suplemento de visita guiada 5,00€)
Esta atividade conta com o apoio e a
participação da ACAPO - Associação dos
Cegos e Amblíopes de Portugal.
Recomenda-se uso de calçado
confortável e indumentária adequada
às condições meteorológicas. A visita
poderá ser cancelada, caso as condições
meteorológicas sejam adversas, ou
adaptada apenas ao interior do Palácio
de Monserrate.

10h00
Quintinha de Monserrate

WORKSHOP DE SABONETES
NATURAIS
No ambiente acolhedor e tradicional
da Quintinha de Monserrate os
participantes aprendem a fazer
sabonetes vegetais usando plantas
aromáticas e medicinais e especiarias,
através de um processo a frio. Esta é
uma oportunidade para os participantes
aprenderem a criar e a personalizar
presentes de Natal para oferecer aos
familiares e amigos.
Com os engenheiros agrónomos Carla
Vinagre e Duarte Côrte-Real.
18 anos | 3h30
45,00€ (inclui manual teórico,
sabonete produzido durante a sessão
e moldes para reprodução em casa)
Mediante marcação e pagamento prévios:
T: 21 923 73 00
comercial@parquesdesintra.pt

Sabia que...
l a 12 de dezembro

de 1976

l

13 dezembro

10h30
Parque de Monserrate

PATRIMÓNIO EM GESTOS
Visita aos Jardins e Palácio de
Monserrate com interpretação em
língua gestual portuguesa. A visita aos
jardins - uma das mais belas criações
paisagísticas do Romantismo em
Portugal que alberga mais de 3000
espécies de plantas de vários cantos
do mundo - passa pelo Vale dos Fetos,
Jardim do México, Roseiral e Relvado
e termina no Palácio. 1h30
Bilhetes: 8,25€ (bilhete de entrada
3,25€ + suplemento de visita guiada
5,00€)
Mediante marcação:
T: 21 923 73 00
comercial@parquesdesintra.pt
Esta atividade conta com o apoio
e a participação da APS - Associação
Portuguesa de Surdos. Recomenda-se
uso de calçado confortável e
indumentária adequada às condições

Júlio Baptista dos Santos, do
PS, é eleito presidente da
Câmara Municipal de Sintra

l a 12 de dezembro

de 1982
Fernando Tavares de Carvalho,
da AD, é eleito presidente da
Câmara Municipal de Sintra

l a 12 de dezembro

de 1993
Edite Estrela do PS é eleita
presidente da Câmara
Municipal de Sintra

l a 13 de dezembro

de 1956
Morreu o escultor sintrense
José da Fonseca - autor do
monumento ao Soldado
Desconhecido e do busto do
Dr. Gregório de Almeida na
Volta do Duche

Câmara Municipal de Sintra ::
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l

14 dezembro

10h30
Palácio de Monserrate

MANHÃ DE NATAL
- CONCERTO PARA BEBÉS
A magia e encanto do Natal num
espetáculo musical interativo que
estimula o sentido melódico e rítmico
dos participantes e promove a
interação lúdico-musical entre pais
e filhos. Na companhia de 4 músicos
(duas vozes, flauta transversal e
guitarra) faz-se uma viagem por
música clássica erudita, entre arranjos e
composições originais do grupo,
explorando diversos sons, timbres
e ritmos com a ajuda do público, na
perspetiva de que este seja o 5º músico
do grupo.
Programa: “Amanhecer”; “Manhã Feliz”;
“O Natal é Alegria”; “Dança Sapato”;
“Cai Neve Cai”; “Ding Dong”;
"Greensleeves to a Ground”; “Adeus,
vamos partir”.
Famílias com crianças a partir dos 3
meses
45 minuto
Bilhete: Adulto + 1 criança até aos 48
meses: 20,00€ | adultos e crianças
com mais de 48 meses: 15,00€
Mediante inscrição e pagamento
prévios:
T: 21 923 73 00 |
comercial@parquesdesintra.pt

16h00 e 16h30
Igreja Paroquial de São Pedro Penaferrim

14h30
Quintinha de Monserrate

l

CONCERTOS DE NATAL
EM SINTRA

NO NATAL É TEMPO
DE… FAZER, PARTILHAR
E SABOREAR

14h30
Casa da Cultura de Mira Sintra

16h00 – Grupo Coral de Queluz
16h30 – ArteCoro
Info: 21 923 61 03/4/6
16h00
Centro Cultural Olga Cadaval

BRANCA DE NEVE
E OS SETE ANÕES
A Branca de Neve e os 7 Anões é um
espetáculo de teatro, pelo grupo
bYfurcação, destinado a toda a família
e tem um cariz de improviso interativo,
cómico e divertido!
Maiores 4 anos
50 minutos (s/ intervalo)
Bilhete: 5,00€
+ Info:
www.facebook.com/byfurcacaoteatro
| www.byfurcacao.pt

Neste dia, os participantes - miúdos e
graúdos - juntam-se na Quintinha de
Monserrate para amassar e cozer o
Bolo-Rei e o Bolo-Rainha, enfeitar a
árvore de Natal e decorar as botinhas
para pendurar na chaminé. No final,
todos irão saborear os bolos enquanto
se escutará uma estória de Natal à
lareira. As crianças participantes são
convidadas a trazer um brinquedo
usado para uma troca de presentes,
nesta época se partilha.
Famílias com crianças a partir dos
4 anos
2h00
8,00€
Inscrição e pagamento prévios:
T: 21 923 73 00
comercial@parquesdesintra.pt

16 dezembro

2º CICLO DE CINEMA
DE NATAL
Filme: “O Milagre na Rua 34”
T: 21 912 82 70 |
dcul.casadacultura@cm-sintra.

15h00
Base Aérea Nº1 – Granja do Marquês

CORRIDA DO CENTENÁRIO
DA AVIAÇÃO MILITAR
Atletismo/Caminhada
Organização: Força Aérea Portuguesa

l

18 dezembro

14h30
Casa da Cultura de Mira Sintra

2º CICLO DE CINEMA
DE NATAL
Filme: “A Origem dos Guardiões”
T: 21 912 82 70
dcul.casadacultura@cm-sintra.pt

l

19

dezembro

14h30
Casa da Cultura de Mira Sintra

2º CICLO DE CINEMA
DE NATAL
Filme: “O Conto de Natal dos Muppet`s”
T: 21 912 82 70 |
dcul.casadacultura@cm-sintra.pt
21h00
Auditório Municipal António Silva
Shopping do Cacém

UM MONÓLOGO

Sabia que...
l a 15 de dezembro de 1885
Morre D. Fernando II, tornando-se a condessa d’Edla herdeira de todos os seus bens

l a 17 de dezembro de 1989
João Francisco Justino é eleito presidente da Câmara Municipal de Sintra

l a 16 de dezembro de 2001
Fernando Seara da Coligação Mais Sintra é eleito presidente da Câmara Municipal de Sintra
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Sobre o que refletimos nas últimas
horas de vida, quando final se
aproxima, sobre o que refletimos?
Quem convocamos para pedir
respostas e atribuir culpas? De certo
modo perante a fatalidade
incontornável do fim, talvez seja
possível abraçar o silêncio e a calma da
eternidade e deixar para trás o que
falhou. Ou talvez a solução, o anseio
seja o fim, talvez tenha sido sempre o
fim, já que tudo o que é vivo, há muito
que adormeceu a nosso lado.
Texto de Gregory Motton|Encenação
de Marco Paiva | Interpretação de
António Coutinho | Produção de
Crinabel Teatro
Bilhete: 5,00€
+ Info: 21 923 61 03/4/6/8 | 21 914 54
46 (bilheteira - em dias de espetáculo)
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Sabia que...
l a 21 de dezembro de 1996
Morre Olga, Marquesa de Cadaval

l a 23 de dezembro de 1911
Entrou em funcionamento o posto
da GNR no Paço da Vila

l a 23 de dezembro de 1965
O choque de dois comboios na Portela de Sintra
provoca 18 mortos

l a 26 de dezembro de 1895
Um decreto classificou a comarca de Sintra como
de 2ª classe

l a 26 de dezembro de 1929
A Câmara adotou o novo brazão de armas do
concelho baseado num estudo de Afonso
Dornelas

l a 28 de dezembro de 1943
Morreu Constança Gomes Piriquita - fundadora
das queijadas da Piriquita

l

20 dezembro

9h30
Quintinha de Monserrate

SESSÃO DE HORTICULTURA
BIOLÓGICA
Durante 6 meses, de outubro a março,
uma vez por mês, são feitas as
sementeiras próprias do outono/inverno,
em viveiro ou diretamente na terra. As
sessões tem uma componente teórica de
cerca de 1h a 1h30, seguida da sessão
prática, nas hortas da Quintinha de
Monserrate. Além do cultivo, em todas
as sessões será feita a manutenção da
horta com a prática de mondas, sachas,
amontoas e, se necessário, algumas
regas. Também são avaliados os
eventuais problemas nas culturas
instaladas e enumeradas as hipóteses
para a sua solução. A 3ª sessão do
outono/inverno será dedicada à
fertilização orgânica (sementeira de
viveiro de cebolas de variedades
serôdias; sementeira de espinafres;
construção de um viveiro em cama
quente).
Formadora: Graça Ribeiro, especialista
em horticultura biológica
Para público interessado em adquirir
conhecimentos em Horticultura no
Modo de Produção Biológico
4h30
20,00€
Mediante inscrição e pagamento
prévios: 21 923 73 00 |
comercial@parquesdesintra.pt

21h00
Auditório Municipal António Silva
Shopping do Cacém

JUSTE DES JEUX
Este é um encontro entre uma
atriz/autora que joga com a
possibilidade de ser música e músicos
que colocam teatro na sua música.
Prémio do público no Festival Les
Eurotopiques em Tourcoing, em maio de
2014.
Texto, canto e voz de Claire Rengade
|Música de Jérémy Bonnaud, Radoslaw
Klukowski e Radoslaw Klukowski |
Produção de Collectif Craie|Coprodução
de Théâtre de Vénissieux com o apoio de
Région Rhône-Alpes et de la Spedidam.
Bilhete: 5,00€

l

21 dezembro

10h30
Palácio de Monserrate

MANHÃ DE NATAL
- CONCERTO PARA BEBÉS
A magia e encanto do Natal num
espetáculo musical interativo que
estimula o sentido melódico e rítmico
dos participantes e promove a interação
lúdico-musical entre pais
e filhos. Na companhia de 4 músicos
(duas vozes, flauta transversal e
guitarra) faz-se uma viagem por música
clássica erudita, entre arranjos e
composições originais do grupo,
explorando diversos sons, timbres
e ritmos com a ajuda do público, na
perspetiva de que este seja o 5º músico
do grupo.
Programa: “Amanhecer”; “Manhã Feliz”;
“O Natal é Alegria”; “Dança Sapato”; “Cai
Neve Cai”; “Ding Dong”; "Greensleeves to
a Ground”; “Adeus, vamos partir”.
Famílias com crianças a partir dos 3
meses
45 minuto
Bilhete: Adulto + 1 criança até aos 48
meses: 20,00€ | adultos e crianças com
mais de 48 meses: 15,00€
Mediante inscrição e pagamento
prévios:
T: 21 923 73 00 |
comercial@parquesdesintra.pt
16h00 e 16h30
Igreja Paroquial de S. Martinho

CONCERTOS DE NATAL
EM SINTRA
16h00 – Grupo Coral Rio de Mel
16h30 – Grupo Coral Infanto- juvenil
“Sementinhas”
+ Info: 21 923 61 03

Câmara Municipal de Sintra ::
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EXPOSIÇÕES
MU.SA
Até 10 dezembro
EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE EDMUNDO CRUZ
A obra de Edmundo Cruz resulta de
um minucioso processo compositivo
revelador de uma pincelada única que
nos transporta para sublimes ambientes
e atmosferas que pretende transmitir
em cada quadro.
O pintor figurativo por excelência
reconhece-se na beleza das suas
composições o fruto da experiência
adquirida no tempo e conquistada
com dedicação e talento.

10
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Até 7 janeiro 2015
EXPOSIÇÃO DE DESENHO
DE ISABEL ANDRADE
A série de desenhos apresentada no
MU.SA – LAB ARTE surge da necessidade
da artista interpretar determinados
motivos paisagísticos, na maioria
elementos orgânicos.
Desenvolve uma exploração das
possibilidades da mancha e do
movimento, por via da compulsiva
adição e subtração do carvão.
Encontramos, também, outros desenhos
mais libertos sem qualquer referência
inicial passando a sua construção por
um raciocínio compositivo aliado à
flexibilidade do material até atingir a
composição desejada.
Sobre a artista Isabel Andrade nasceu
em São Miguel, Açores. Ingressou no
curso de Pintura na Faculdade de BelasArtes de Lisboa, em 2011.
T: 96 523 36 92 | dcul@cm-sintra.pt
ter-sex 10h00-20h00
sáb e dom 14h00-20h00

Até 21 dezembro
Casa da Cultura de Mira Sintra

I EXPOSIÇÃO DE BORDADOS
À MÃO E INICIAÇÃO
À PINTURA ARTÍSTICA
Nesta exposição estão expostos
trabalhos executados nos workshops
de bordados à mão e pintura artística.
E, se, a Oficina de Bordados – com a
orientadora Virgínia Gomes – teve como
objetivo estimular o gosto pela arte
demonstrando a infinidade de bordados
que se podem criar com meia dúzia de
pontos; o Ateliê de Iniciação à Pintura
Artística – da responsabilidade de
Astride Oteda – permitiu o estímulo
à criatividade artística através da
interação das cores, texturas e formas
que originaram inúmeras variedades
de telas decorativas.
T: 21 912 82 70
dcul.casadacultura@cm-sintra.pt
ter-sex 10h00-20h00 | sáb e dom
14h00- 20h00
Encerra seg e feriados
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Até 31 dezembro

Todos os dias

Museu Anjos Teixeira

Palácio Nacional da Pena

DESENHOS DE MESTRE
ANJOS TEIXEIRA

VITRAIS E VIDROS: UM
GOSTO DE D.FERNANDO II

T: 21 923 8827
dcul.museu.ateixeira@cm-sintra.pt
Entrada gratuita

Exposição de um notável conjunto de
vitrais dos séculos XIV a XIX, no qual se
insere o mais antigo vitral conhecido em
Portugal. Inclui também elementos da
coleção de vidros do Palácio da Pena,
uma das mais representativas coleções da
história do vidro europeu existente no
nosso país. Recentemente passou
também a englobar algumas peças que
pertenceram à coleção de vidros do rei D.
Fernando II e que são das reservas do
Museu Nacional de Arte Antiga.
Bilhete para o Palácio Nacional da Pena
Saber mais: www.parquesdesintra.pt

13 dezembro a 14 janeiro
CONTINUANDUM
Exposição de desenho | instalação
de Isabel Mello e Josefina Ribeiro
O trabalho de Isabel Mello e Josefina Ribeiro
intitulado, “Continuandum” toca-se no momento
da concretização. As artistas trabalham a forma
com fluidez, rapidez e simplicidade
transformando a criação num processo
autónomo quase independente e distante do
criador.
Composições com uma natureza
própria e de contornos marcadamente

Todos os dias
9h00 – 17h00
Palácio Nacional de Queluz

180 ANOS DA MORTE
D.PEDRO IV
Projeto museológico do Quarto
D. Quixote, no âmbito dos 180 anos
da morte de D. Pedro d’Alcântara de
Bragança. O objetivo deste projeto
museológico consistiu em estudar
e valorizar o Quarto D. Quixote e os
espaços adjacentes, assim como a
figura de D. Pedro IV, através de uma
nova museografia e de vários suportes
interpretativos com destaque para
os digitais. Foram reunidas peças
do Palácio Nacional de Queluz e
protocolados empréstimos com outras
instituições: Museu Nacional de Arte
Antiga, Palácio Nacional da Ajuda, Museu
Nacional dos Coches, Museu Militar de
Lisboa e Museu Nacional Soares dos Reis.
Estão expostas 48
peças incluindo 15 pinturas e miniaturas,
15 objetos pessoais de
D. Pedro IV e 9 peças de mobiliário.
Bilhete para o Palácio Nacional de Queluz
Saber mais:
www.dpedroiv.parquesdesintra.pt

Até 14 janeiro 2015
Casa Museu Leal da Câmara

emocionais, espontâneas, sensíveis e cheias de
energia, demonstrativas da imensa envolvência
das artistas neste projeto.
T: 96 523 36 92 | dcul@cm-sintra.pt
ter-sex 10h00-20h00
sáb e dom 14h00-20h0
Encerra seg e feriados

PIERROTS: EMOÇÕES
E SENSAÇÕES
A versão de Pierrot adotada por Leal da
Câmara é a versão romântica do
personagem tímido, ingénuo, triste,
amoroso, atraiçoado e infeliz, e cada uma
das personagens que se envolve consigo
representa uma das facetas da alma
humana. É por isso que não tem pátria tal
como os sentimentos humanos são
também universais. Tanto quanto se sabe,
a série de Pierrots de Leal da Câmara – de
que mostramos aqui alguns ‘estudos’ de
emoções –, foi concebida para figurar
numa exposição sobre esta temática, em
1920-1921, no Salão Bobonne, em Lisboa.

Câmara Municipal de Sintra ::
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Até 2 janeiro 2015
Galeria Municipal – Casa Mantero

SINTONIA DAS ARTES
Exposição de Artes Visuais do Centro de
Cultura e Desporto Sintrense e dos
Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Sintra com o objetivo de
incentivar, apoiar, promover e estimular
o trabalho artístico dos seus
trabalhadores.
T: 21 923 6151 | dcul@cm-sintra.pt
seg 14h00-18h00
ter -sex 10h00- 18h00
Encerra sáb, dom e feriados

Até junho 2015
Volta do Duche, Sintra

SINTRA ARTE PÚBLICA XI
A edição deste ano apresenta obras
de autores nacionais e estrangeiras
dedicadas ao tema “Renascimento”.
À semelhança dos anos anteriores
a mesma exposição fica patente em
pleno centro histórico, na Volta do
Duche, até junho do próximo ano.
Iniciativa conjunta da Câmara Municipal
de Sintra e do Centro Internacional de
Escultura.
Info: 219 236 115/ 19

Todos os dias
10h00 – 17h00
Palácio de Monserrate

MELHORES IMAGENS
DO BIO+SINTRA
Exposição das imagens premiadas
na sessão de verão dos concursos
de fotografia “Captar Sintra –
A Biodiversidade das estações”
promovidos no âmbito do projeto
BIO+Sintra. No espaço Info Parques de
Sintra é possível ver os três vencedores da
última sessão dos concursos e as quatro
menções honrosas atribuídas pelo júri.
Adicionalmente estão expostas no
Palácio de Monserrate todas as imagens
vencedoras do 1º ano do “Captar Sintra”.

Gratuito
Palácio de Monserrate: bilhete para
o Parque e Palácio de Monserrate

Até 31 dezembro
ter-sáb 10h00-13h00 | 14h00-18h00
Museu Arqueológico de São Miguel
de Odrinhas

DIIS MANIBVS – RITUAIS
DA MORTE DURANTE A
ROMANIDADE
A mostra integralmente concebida e
realizada pela equipa do Museu tem
como ponto de partida as atitudes
do Homem perante a morte e dá a
conhecer um importante conjunto de
materiais arqueológicos descobertos
na região de Sintra desde o Alto Império
Romano à Antiguidade Tardia.
Se ainda não o fez aproveite agora para
visitar esta mostra, integralmente
concebida e realizada pela equipa do
Museu, que tem como ponto de partida
as atitudes do Homem perante a morte e
dá a conhecer um importante conjunto
de materiais arqueológicos descobertos
na região de Sintra, que
vão desde o Alto Império Romano
à Antiguidade Tardia.
Entrada gratuita
Visitas guiadas mediante marcação:
T: 219 609 520
dcul.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt

Todos os dias
Volta do Duche

ARTE NA VILA
Artesanato genuíno, pintura, fotografia,
artes gráficas, música ao vivo estão
presentes nesta zona idílica da Vila de
Sintra, diariamente, com exceção dos
segundos sábados
e domingos de cada mês.
Info: 21 923 61 03/04/06/08

TEATRO

CINEMA

Até 21 dezembro
Sáb e dom

sáb e dom

16h00
Casa de Teatro de Sintra

O REI VAI NU
O Fio d’Azeite – Grupo de Marionetas do
Chão de Oliva apresenta a sua adaptação
do conto infantil de Hans Christian
Andersen, “O Rei Vai Nu”.
Num espetáculo rico em técnicas e
expressões, o teatro de marionetas vem
fazer as delícias a todas as idades. A não
perder, para miúdos e graúdos na Casa de
Teatro de Sintra.
Com encenação de Nuno Correia Pinto e
de João de Mello Alvim. Num espetáculo
rico em técnicas e expressões, o teatro de
marionetas vem fazer as delícias a todas
as idades.
Informações: 21 923 37 19
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::

Câmara Municipal de Sintra

15h30 – 16h30
Parques de Sintra – Monte da Lua

A SINFONIA
O documentário produzido no âmbito do
projeto BIO+Sintra está em exibição no
espaço Info Parques de Sintra.
O documentário apresenta dez
importantes valores naturais, pela voz de
biólogos especialistas, conduzidos por
João Rodil conhecido escritor e
historiador local. Pretende-se tornar
pessoal e emocional o envolvimento
do espetador na salvaguarda do
equilíbrio dos ecossistemas da Serra
de Sintra.
Legendado em língua inglesa
Gratuito
Saber mais:
www.youtube.com/user/lifebiomaissintra
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AO AR LIVRE
Todos os dias
Parque da Pena

PASSEIOS A CAVALO
E DE PÓNEI
Passeios a cavalo em que o visitante
percorre de uma forma diferente os
caminhos e trilhos do Parque da Pena.
No programa mais longo existe a
possibilidade de visitar outros polos
sob gestão da Parques de Sintra e
mesmo agendar um almoço em local
a especificar. Todos os passeios são
feitos mediante acompanhamento
da tratadora dos cavalos que guia
os visitantes através do percurso.
A pensar nas crianças a Parques de
Sintra dispõe também de uma atividade
que permite aos mais novos terem a sua
primeira experiência num pónei
treinado especialmente para o efeito e
acompanhados sempre por um guia.
Passeios a cavalo:
10,00€ - 30 min | 25,00€ - 90 min |
50,00€ - 3:00h | 100,00€ - 6:00h
(acresce o bilhete de entrada no
Parque da Pena)
Passeios de pónei:
5,00€/15 min (acresce o bilhete de
entrada no Parque da Pena)
Saber mais: www.parquesdesintra.pt

Quartas
11h00
Jardins do Palácio de Queluz

APRESENTAÇÕES DA ESCOLA
PORTUGUESA DE ARTE
EQUESTRE

Apresentações semanais dos cavalos e
cavaleiros da Escola Portuguesa de Arte
Equestre (EPAE) com duração de 20 a 30
minutos, nos jardins do Palácio de
Queluz.
Lugar na bancada: 6,00€ adulto | € 3,00
criança (suplemento ao bilhete para o
Palácio ou Jardins de Queluz)

Ter-sex 10h00
Sáb e dom 12h00
Jardins do Palácio de Queluz

EXIBIÇÕES DE FALCÕES
E VISITA À EXPOSIÇÃO
DE FALCOARIA
O programa inclui também a visita
guiada à exposição sobre o tema.
As aves de rapina (falcões, águias, e
algumas espécies de rapinas noturnas)
podem também ser observadas no seu
local de repouso no jardim, assim como
posar para as fotografias dos visitantes
que as podem pousar no próprio punho
para o efeito, com o acompanhamento
dos falcoeiros.
Os visitantes podem também ser
guiados pelos falcoeiros por uma
exposição através da qual é possível
descobrir mais detalhes sobre a arte
da falcoaria, a classificação como
Património Cultural Imaterial da
Humanidade, as origens, a História
e a evolução, assim como aspetos da
ecologia, da morfologia das aves, das
técnicas de adestramento e das
tradições a elas associadas, entre muitas
outras informações.
7,00€ adultos | 3,50€ crianças
(suplemento ao bilhete para
o Palácio ou Jardins de Queluz)
Saber mais: www.parquesdesintra.pt

Quin - dom e feriados
10h00 - 16h30
Parque da Pena

PASSEIOS DE CHARRETE
Os passeios de charrete no Parque da
Pena proporcionam uma verdadeira
viagem no tempo, num percurso entre
o Vale dos Lagos e o Chalet da Condessa
d’Edla, passando pela Quinta da Pena e
o Jardim da Condessa d’Edla. Este
passeio pode ser livre ou acompanhado
por um guia especializado. Este conduz
os visitantes à descoberta da história
deste parque e dos seus criadores, das
espécies botânicas e animais que
surgem ao longo do percurso e dos
edifícios históricos e recantos do jardim
que se encontram no trajeto.
O passeio pode incluir até 6 adultos
ou 4 adultos e 4 crianças
20 min
Gratuito até 3 anos, |2,00€ até 18 anos
| 3,50€ adultos (suplemento ao bilhete
para o Parque da Pena)
É possível efetuar uma reserva prévia
da charrete para passeio privado,
inclusive noutro horário ou data
(comercial@parquesdesintra.pt
ou 21 923 73 00)
Saber mais: www.parquesdesintra.pt

Todos os dias
Encosta do Castelo dos Mouros

SINTRA CANOPY
A FLORESTA VISTA DE CIMA
É uma atividade que permite deslizar
por entre plataformas junto às copas
das árvores (em alturas variáveis, até
30m), em percursos até cerca de 1km
através de cabos e recorrendo à técnica
de slide. Não exige esforço físico nem
destreza particular e pode ser realizado
por qualquer pessoa a partir dos 10 anos
de idade.
Esta atividade de arborismo é única em
Portugal na medida em que não existe

nenhum local no país que una a emoção
do slide com a aprendizagem sobre um
ecossistema e numa envolvente natural
tão singular como a de Sintra. No Sintra
Canopy, os participantes desfrutam do
local não existindo os constrangimentos
de atividades que impliquem o
ultrapassar de obstáculos ou o
cumprimento de tempos - trata-se de
um percurso de descoberta e diversão.
Saber mais: www.parquesdesintra.pt

Ter- sex
Casa Museu Leal da Câmara

GEOCACHING
É um passatempo e desporto de ar livre
no qual se utiliza um recetor de
navegação por satélite (por enquanto
apenas Sistema de Posicionamento
Global - GPS) para encontrar uma
‘geocache’ (ou simplesmente "cache")
colocada em qualquer local do mundo.
Uma cache típica é uma pequena caixa
(ou tupperware), fechada e à prova de
água, que contém um livro de registo e
alguns objetos, como canetas, afia-lápis,
moedas ou bonecos para troca.
Esta procura permite ao participante
descobrir e visitar novos monumentos,
museus, jardins e outros locais
patrimoniais de interesse, favorecendo
o enriquecimento cultural dos cidadãos.
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ATIVIDADES EDUCATIVAS E ESPAÇOS CULTURAIS
Museu Aqueológico de São Miguel de Odrinhas
Até 31 dezembro
UM HERÓI, UM ASTRO!
Vamos conhecer a história mitológica
do jovem herói Orfeu e o seu amor
por Eurídice.
A atividade inicia-se com a visita à
exposição temporária «DIIS MANIBVS –
Rituais da Morte durante a
Romanidade», que ilustra o Mundo
Infernal (Inferior). Mas o Mundo
Celestial é o nosso destino…
Após a visita os jovens participantes são
convidados a construir e a decorar a sua
própria “porta celeste”.
No final todos se transformam em astros
- o destino reservado somente aos
heróis!
Dos 6 aos 12 anos
4,00€
Mediante marcação
ter-sex
14h30 - 16h30 (famílias)
10h00-12h00 | 14h00-16h00
(grupos escolares)

O QUE AS PEÇAS CONTAM
O ponto de partida desta atividade é a
exposição temporária «DIIS MANIBVS –
Rituais da Morte durante a
Romanidade». Vamos descobrir e
compreender o percurso que as peças
fazem desde a sua descoberta
arqueológica até às vitrinas do Museu.
E há tanto para contar!…
O objetivo desta visita é compreender
os métodos de pesquisa arqueológica e
o percurso dos objetos no interior do
Museu – desde a conservação e restauro
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até ao expositor.
No final vamos fazer um desenho
representando todos os passos
percorridos por uma peça até esta
chegar à vitrina do Museu.
Famílias e crianças dos 6 aos 12 anos
Gratuito
Mediante marcação

Ter-sex
14h30-16h30
10h00-12h00 | 14h00-16h00

UM HERÓI, UM ASTRO!
Oficina educativa
Vamos conhecer a história mitológica do
jovem herói Orfeu e o seu amor por
Eurídice.
A atividade inicia-se com a visita à
exposição temporária «DIIS MANIBVS –
Rituais da Morte durante a
Romanidade», que ilustra o Mundo
Infernal (Inferior). Mas o Mundo Celestial
é o nosso destino…
Após a visita, os jovens participantes são
convidados a construir e a decorar a sua
própria “porta celeste”. No final, todos se
transformam em astros, o destino
reservado somente aos heróis!
Dos 6 aos 12 anos
4,00€
Mediante marcação
T: 21 960 95 20
dcul.masmo@divulgacao@cm-sintra.pt
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Casa-Museu Leal
da Câmara
ATIVIDADES LÚDICO-DIDÁTICAS

SOMOS SALOIOS
Atividade didática sobre as gentes,
costumes e modos de lazer locais, em
que a Feira das Mercês assume grande
destaque, explorando-se a leitura,
a representação teatral e a dança.
Alunos do 1.º e 2.º Ciclos e público
sénior

A BRINCAR E A RIMAR,
O JOGO DE PISTAS VAMOS
JOGAR
Estas atividades socioeducativas têm
por objetivo disponibilizar ao público
escolar novas propostas de visita
consistindo numa reinterpretação e
redescoberta dos diversos espaços
públicos da Casa-Museu, através de
jogos de pistas que se desenvolvem ao
nível das diversas salas de exposição,
explorando, de modo lúdico as
respetivas atmosferas museológicas e os
objetos artísticos expostos.
Alunos do 1.º e 2.º Ciclos

GRANDES ESPAÇOS
GRANDES CONTOS
Mini formação teatral com expressão
vocal, expressão corporal e
representação a partir dos quatro
contos infantis de Ana de Castro Osório
ilustrados por Leal da Câmara, na qual
os participantes após a mini formação
assistem a uma pequena peça de teatro
com ‘robertos’ (fantoches de luva).
Alunos do 1.º e 2.º Ciclos e público
sénior
LEAL DA CÂMARA E A CARICATURA
LEAL DA CÂMARA E A SUA CASA NA
RINCHOA
Os participantes são recebidos por um
elemento do Serviço Educativo no Pátio
Superior da Casa-Museu de Leal da
Câmara e são enquadrados sobre
alguns dados relevantes da vida e obra
do Mestre. A seguir, os participantes

são divididos em equipas que competem
entre si e orientados por um mapa e
algumas pistas desvendam o jogo da
caça ao tesouro. Contudo, e para
desvendar todas as peripécias, terão de
executar algumas tarefas e responder
a questões que exploram os temas
‘Caricatura e Outras Obras do Mestre’ e
‘A Casa de Leal da Câmara’. Chegados ao
final do mapa, já no espaço exterior da
Casa-Museu, os participantes terão que
procurar a arca do tesouro, escondida
em parte incerta, algures nos jardins.
Alunos do 2.º e 3.º Ciclos e público
sénior
Casa Museu Leal da Câmara
ter-sex 10h00-18h00
sáb e dom 12h00-18h00
Encerra seg e feriados
T: 21 916 43 03
dcul.museu.lcamara@cm-sintra.pt
www.cm-sintra.pt

Museu Anjos Teixeira

Museu de História
Natural de Sintra

ATIVIDADES LÚDICO-DIDÁTICAS

Ter-sex
10h00-12h00 | 14h00-16h00

Ter-sex
10h00 e 14h00

VISITAS ORIENTADAS
OFICINA DA ESCULTURA
ATELIÊS DE DESENHO
ATELIÊS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
Cada actividade é antecedida de uma
visita orientada ao museu.
Crianças do JI | Alunos do 1º e 2º Ciclos
e Ensino Secundário
Gratuito
Museu Anjos Teixeira
Azinhaga da Sardinha
T: 21 923 8827 | F: 21 923 8521
dcul.museu.ateixeira@cm-sintra

VISITAS TEMÁTICAS:
- A origem das espécies no MHNS
- O que é um fóssil?
- Dinossauros no MHNS
- O Tempo da Terra
- Do Australopithecus ao Homo
Sapiens
- Ateliês com marcação prévia:
- Descobre o mundo dos dinossauros
- A evolução do planeta
- O meu fóssil preferido
- Jogos didáticos
Mediante marcação
Gratuito
Marcação e visitas guiadas
T: 21 923 85 63 | 21 923 85 25
dcul.museu.hnatural@cm-sintra.pt
ter-sex 10h00-18h00
sáb-dom 12h00-18h00
Encerra seg e feriados
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Centro Lúdico das Lopas
3 a 10 dezembro
Todo o dia
EXPOSIÇÃO DA ÁRVORE DE
NATAL DO CENTRO LÚDICO
Vai estar em exposição a árvore de natal
construída por todos. Vem ver! No dia 10
vamos trocar a nossa árvore com o
Centro lúdico de Massamá!
Todas as idades

3 a 17 dezembro
Todo o dia
PING PONG

FAMILIARTE
Os sábados no Centro Lúdico das Lopas
são FamiliArtes! Tragam os vossos filhos,
netos, sobrinhos, venham sozinhos ou
acompanhados, mas participem nas
atividades que temos pensadas para
toda a família... Acima de tudo, são
momentos de partilha.

13 dezembro
à tarde
TARDE DE TALENTOS

Ateliê de culinária
Mãos à massa e vamos cozinhar!
Regressam as tardes de culinária do
Centro Lúdico das Lopas e vamos
preparar um lanche divertido e
saudável, com a ajuda da equipa do
Centro Lúdico das Lopas
É necessário inscrição prévia nesta
atividade (Tel.: 21 431 91 54 ou

18 dezembro
15h00

CINEMA À QUINTA
É natal, e como é tradicional, vamos ver
um maravilhoso filme de natal. Vais
adorar!
Maiores 6 anos

cllopas@gmail.com ou no local).
Maiores de 6 anos
Mediante marcação

Sexta
10H00

CLUBE DO BEM ESTAR
Continuam as caminhadas, a ginástica,
as sessões de yoga, os jogos, os ateliês
de artes plásticas. Se quiser ocupar o
seu tempo livre com atividades
interessantes, dinâmicas e divertidas
junte-se à equipa de animação
Maiores de 35 anos
Gratuito
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OPS – ORIENTAÇÃO E
PROMOÇÃO DA SAÚDE
Se tens dúvidas relacionadas com
a Saúde e se queres participar num
conjunto de atividades interessantes
aparece no Centro Lúdico. Na primeira e
terceira sexta de cada mês temos o

ATIVIDADES DESTINADAS À
COMUNIDADE EDUCATIVA
ORELHAS DE BORBOLETA
HORA DO CONTO
A partir do livro de Luisa Aguilar
Ter as orelhas grandes, o cabelo rebelde,
ser alto ou baixo, magro ou rechonchudo. A mais insignificante característica
pode ser motivo de troça entre as
crianças. Por isso é necessário um livro
que demonstre a todos - tanto àqueles
que fazem como àqueles que recebem
algum comentário depreciativo - que

acompanhamento da enfermeira Ana
Paula, do Agrupamento de Centros
de Saúde de Sintra.
Maiores de 12 anos

SALAXS
A Sala XS é um espaço de acolhimento
temporário para crianças entre os 0 e os
6 anos residentes no concelho de Sintra,
referenciados pelas equipas das ELI´S
ou outros serviços da comunidade e
crianças em risco de atraso grave de
desenvolvimento e também famílias
que necessitem deixar temporariamente
as crianças num espaço adequado
e adaptado.
A sala XS é um projeto da CMS, Divisão
de Educação em protocolo com a ELI
(Equipa Local de Intervenção precoce
Sintra Oriental).

CEREAL – CENTRO DE
EXPRESSÕES ARTÍSTICAS

19 dezembro
à tarde
GIRL´S TIME

Uma atividade de meninas para
meninas. Vem fazer as tuas unhas
natalícias neste ateliê que não vais
querer perder!

14h00-16h00

O grupo de dança PDK organiza uma
Tarde de Talentos em que participam
outros grupos de dança fantásticos!
Aparece e diverte-te!
Todas as idades

20 dezembro
à tarde
... NA COZINHA...

Durante duas semanas a qualquer hora
do dia vem jogar ping pong com os teus
amigos.
Maiores de 6 anos

Sexta

O CerEAL acolhe um grupo de dança e
um grupo de teatro e foi criado para ti e
para as tuas boas ideias! Se procuras um
espaço para ensaiar (teatro, dança,
música, entre outros) ou precisas de
ajuda para desenvolver o teu projeto
artístico queremos receber as tuas
propostas e cultivá-las contigo! Temos a
certeza que a colheita vai ser boa!
Aceita o desafio!
Inscrições individuais ou em grupo
T: 21 431 91 54 | cllopas@gmail.com
Maiores de 6 anos

CLUBE DE LEITURA DAS LOPAS
Já voltou o Clube de Leitura das Lopas
(CLL) que tem sido um enorme sucesso.
Vamos ler os livros mais incríveis,
descobrir as histórias mais
maravilhosas, criar as nossas próprias
aventuras e divertirmo-nos em grupo.
São muitas as atividades que realizamos
no CLL e a diversão é garantida. As
inscrições estão abertas todo o ano.
Maiores de 8 anos

esse tipo de comportamento é
reprovável.
Crianças do JI e alunos do 1.º e 2.º
Ciclos

ATELIÊ DE EXPRESSÃO
PLÁSTICA
Através da utilização de diferentes
técnicas estes ateliês são adaptados às
crianças/ jovens que visitam o centro
lúdico.
Crianças do JI e alunos do 1.º Ciclo ao
Ensino Secundário
OFICINA DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA
Atividade lúdica que abrange quase
todos os aspetos importantes do
desenvolvimento da criança
Alunos do 1º Ciclo ao Ensino Secundário
____
CENTRO LÚDICO DAS LOPAS
Rua Carlos Charbel. 2735 Agualva
T: 21 431 91 54
cllopas@gmail.com
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Centro Lúdico de Massamá
LIXO DE LUXO
Em casa tens objetos velhos que não te
fazem falta? Então podes trazê-los para
o centro lúdico que o nosso desafio é
transformá-los. Traz as tuas ideias e
vamosa trabalhar com muita
criatividade.
Maiores de 12 anos

Sexta
10h00-12h00

16 a 19 dezembro

Ter- sex

20 dezembro

15h00

15h00

15h00

SABOR E CHEIRO A NATAL

CLUBE DE LEITURA
DE MASSAMÁ

SABOR E CHEIRO A NATAL

Oficina de expressão plástica
Contamos contigo para decorar o centro
lúdico com a magia do natal. Através de
várias técnicas de expressão plástica
a tua criatividade será fundamental.
Um chá quentinho por uma ideia
original.
Maiores de 8 anos

CLUBE DE VIDA ATIVA
Tens mais de 18 anos? És uma pessoa
ativa e dinâmica? Então do que está
à espera? O centro lúdico disponibiliza
inúmeras atividades lúdicas, desportivas
e culturais. Aparece e propõe algo
inovador. Ficamos à tua espera!
Maiores de 18 anos

Oficina de expressão plástica
Contamos contigo para decorar o centro
lúdico com a magia do natal. Através de
várias técnicas de expressão plástica a
tua criatividade será fundamental. Um
chá quentinho por uma ideia original.
Maiores de 8 anos

27 dezembro
22 e 23 dezembro

14h30

15h00

CINEMASSAMÁ

MIMOS DE NATAL

Vem partilhar o prazer da leitura,
explorar o mundo fantástico dos contos,
experimentar a emoção da poesia…
vamos divertirmo-nos, brincar com
as palavras, inventar novos heróis,
imaginar enredos, criar novas e
sensacionais aventuras.
Maiores de 8 anos

Vem assistir a um filme alusivo ao natal
no auditório do centro lúdico.
A parte mais divertida é que podes
trazer a tua família e amigos e ainda …
PIPOCAS!!!
Todas as idades

Sábado
10h00

OFICINA DE EXPRESSÕES
ARTÍSTICAS

ESTÓRIAS ADAPTADAS
No âmbito do dia internacional da
pessoa com deficiência vamos
dinamizar 3 estórias adaptadas,
sensibilizando a comunidade para
quem vive uma realidade diferente.
Todas as idades

Oficina de expressão plástica
Vem construir um centro de mesa para a
noite da consoada…uma surpresa para
toda a família.
Maiores de 8 anos

29 e 30 dezembro
15h00

UMA MENSAGEM PARA 2015
3 dezembro
15h00

NADADORZINHO
Hora do conto
4 dezembro
15h00

ELMER
Hora do conto

5 dezembro
15h00

O NABO GIGANTE
Hora do conto

Oficina de escrita criativa e ilustração
Um ano novo está a chegar. Vem deixar
as tuas mensagens e desejos no mural
de sonhos que a magia se encarregará
de realizar.
Todas as idades

Quartas
11h00

CRIAR COM UNIDADE
Programa de atividades para adultos
com uma abordagem prática a temas
desafiantes para uma vida mais
saudável, tais como: cidadania, família,
alimentação/ horta pedagógica,
comunidade e a sua relação, shiatsu,
meditação, poesia/ tertúlias… entre outros.
Maiores de 35 anos

A dramatização, a dança e outras
expressões artísticas são desenvolvidas
neste espaço/oficina em que as tuas
ideias e sugestões são o ponto de
partida para atividades que contribuam
de forma lúdica para o teu
desenvolvimento.
Maiores de 6 anos

13 dezembro
Todo o dia
FEIRA DE TROCAS
O centro lúdico vai realizar uma feira
de trocas para que todos tenham um
presente diferente neste natal. Para
participares só tens que trazer um artigo
(um brinquedo, livro, cd, entre outros…)
que já não precises e fazer a tua troca na
nossa feira.
Todas as idades

ATIVIDADES DESTINADAS
À COMUNIDADE EDUCATIVA
NOVELOS DE ESTÓRIAS

HORA DO CONTO
Estórias que exploram o universo dos
contos tradicionais e em que a
participação das crianças é
fundamental para o desenrolar do
conto.
Alunos do 2º ao 5º anos

12 dezembro
Todo o dia
FEIRA DE TROCAS
O centro lúdico vai realizar uma feira
de trocas para que todos tenham um
presente diferente neste natal. Para
participares só tens que trazer um artigo
(um brinquedo, livro, cd etc.) que já não
precises e fazer a tua troca na nossa feira.
Alunos de todas as idades

ter-sex
14h30

CINEMASSAMÁ
Convidamos a comunidade escolar a
assistir a um filme alusivo ao natal no
auditório do centro lúdico… a parte
mais divertida é que podem trazer…
PIPOCAS!!!
Aluno do 1º e 2º Ciclos
____
CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ
Rua das Rosas, 2745-872 Queluz
T: 21 439 20 86
clmassama@gmail.com
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Centro Lúdico de Rio de Mouro
Todas as sextas
10h30

DIVERTE-TE EM ESTADO ZEN
Yoga pela manhã
O yoga é como a música. O ritmo do
corpo, a melodia da mente e a harmonia
da alma criam o equilíbrio na vida.
Aparece e participa!
Maiores de 12 anos

CLUBE DO LIVRO
E DA LEITURA

UM SUSTO DE ATELIÊ…
BUUUUUUUUUU!

Vamos aliar as novas tecnologias ao
livro e desta forma criar uma nova
aventura/ estória onde tu podes ser o
autor/ ilustrador. Se gostas de ler e/ou
desenhar junta-te a este clube e partilha
as tuas ideias. As inscrições estão
abertas todo o ano.
Maiores de 8 anos

Ateliê de expressão plástica
Vamos explorar diversos materiais
e criar os nossos sustos para este
Halloween.
Crianças do JI e alunos 1º Ciclo do
ensino básico.
Mediante marcação

ESTÓRIAS EM MOVIMENTO
17 a 23 dezembro
Todo o dia
SNOOKER

15 a 23 de dezembro
15h00

UMA PRENDA PARA TI
Ateliê de Natal
Dá asas à imaginação e vem criar
connosco uma prenda original para este
Natal. Aparece e diverte-te!
Maiores de 6 anos

16 de dezembro

Diversão e boa disposição são as
palavras de ordem durante estes dias
frios de inverno e para aquecer vem
jogar Snooker e se quiseres traz
companhia!
Maiores de 10 anos

6 de dezembro
16h00

ESTÓRIAS EM MOVIMENTO
Hora do conto
O Clube de Leitura do Centro criou para
este Inverno uma divertida e agitada
estória onde não serás um mero
espetador. Aparece e participa!
Maiores de 4 anos

16h00

SEXUALIDADE NA
ADOLESCÊNCIA
Ação de sensibilização
O Centro Lúdico preparou, em conjunto
com um profissional de saúde, uma
ação de sensibilização e esclarecimento
sobre o tema sexualidade na
adolescência. Aparece, esclarece as tuas
dúvidas e torna-te um jovem mais
informado e prevenido.
Maiores de 12 anos

13 de dezembro
15h00

UMA PRENDA PARA TI
Ateliê de Natal
Dá asas à imaginação e vem criar
connosco uma prenda original para este
Natal. Aparece e diverte-te!
Maiores de 6 anos

20 de dezembro
16h00

27 de dezembro
Todo o dia
EXPLORAÇÃO LIVRE
DO ESPAÇO
Vem divertir-te com a tua família na
área do jogo simbólico, no espaço
multimédia, leitura e/ou na área de
expressão plástica livre.
Para todas as idades

ATIVIDADES DESTINADAS À
COMUNIDADE EDUCATIVA
CONVERSAS COM BRUXAS
Animação infantil
Para festejar o Halloween, a equipa
de animação criou uma animação
interativa onde os participantes
integram uma festa de bruxinhas.
Venham divertir-se connosco e festejar
um Halloween diferente.
Sugestão: as crianças podem vir
mascaradas
Crianças do JI e alunos 1º Ciclo
do ensino básico.
Mediante marcação

ESPETÁCULO DE NATAL
STARMOVE

T: 219128270
dcul.casadacultura@cm-sintra.pt

UMA PRENDA PARA TI
Ateliê de expressão plástica
Vamos dar asas à imaginação e criar
uma prenda original para este Natal.
Crianças do JI e alunos 1º Ciclo do
ensino básico
Mediante marcação

DIVIRTAM-SE EM ESTADO ZEN
Yoga
O yoga é como a música... O ritmo do
corpo, a melodia da mente e a harmonia
da alma criam o equilíbrio na vida...
De um forma divertida e lúdica, venham
experienciar uma diversidade de
sensações numa sessão de iniciação
à prática do yoga.
Crianças do JI e alunos 1º Ciclo
Mediante marcação
____
CENTRO LÚDICO DE RIO DE MOURO
Rua Gil Eanes (junto ao Mercado
Municipal)
2635 Rio de Mouro
T: 21 916 34 14 | F: 21 916 69 96
clriodemouro95@gmail.com

Como já vem sendo hábito, o grupo das
StarMove vão brindar-nos com mais um
espetáculo, para comemorar o fecho do
ano. Não percas!!!

Casa da Cultura
de Mira Sintra

Expressão corporal e dramática
O nosso corpo também pode contar
estórias... Venham experimentar!
Atividade lúdica que concilia a
imaginação dos mais pequenos
com expressão corporal.
Crianças do JI e alunos 1º Ciclo do
ensino básico
Mediante marcação

Ter- Quin

Quintas

Quintas

17h45 - 19h45

14h00 - 17h00

19h00-20h00

WORKSHOP DE
INFORMÁTICA

ATELIÊ DE INICIAÇÃO
À PINTURA ARTÍSTICA

EXPRESSÃO DRAMÁTICA

Com o formador Luís Filipe Neves
Ação gratuita
Mediante marcação

Com a formadora Astride Oteda
Ação gratuita
Mediante marcação

Pelo Teatromosca
15,00€ mês
Inscrições abertas todo o ano

Sextas
Quartas 10h0-13h00
Sextas 14h00-17h00
OFICINA DE BORDADOS
Com a formadora Virgínia Gomes
Ação gratuita,
Mediante marcação
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Terças

19h00-20h00

19h00-20h00

DANÇA CRIATIVA

EXPRESSÃO MUSICAL

Pelo Teatromosca
15,00€ mês
Inscrições abertas todo o ano

Pelo Teatromosca
15,00€ mês
Inscrições abertas todo o ano
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Bibliotecas Municipais de Sintra
CAMPANHA DE LEITURA
BEBÉ LEITOR

Biblioteca
Municipal de Sintra
CASA MANTERO

ATIVIDADE DESTINADA À
COMUNIDADE EDUCATIVA
A NEVAR E AS LUZES
A PISCAR
Do céu caem brancos e redondos flocos
de neve, por vezes interrompidos pela
passagem de um trenó atarefado, as
chaminés elaboram no ar desenhos de
fumo fascinantes, as luzes piscam
coloridas e estonteantes dentro das
acolhedoras casas, os aromas dos doces
natalícios são intensos e convidativos, os
cachecóis são suavemente soltos dos
pescoços arrepiados, os livros abrem-se
e a magia acontece…
Crianças do JI e Alunos do 1º Ciclo
Mediante marcação
T: 21 923 61 71

ATIVIDADE DESTINADA À
COMUNIDADE EM GERAL
6 de dezembro
16h00
Maiores de 4 anos
Na linha dos serviços e ações de leitura
para bebés desenvolvidas pela Câmara
Municipal de Sintra, através das suas
Bibliotecas Municipais e na qual foi
pioneira a nível da Rede Nacional de
Bibliotecas Públicas, foi lançada uma
campanha de leitura para bebés dos 0
aos 3 anos, denominada “Bebé Leitor”.
Esta campanha de leitura que promove
o contato precoce com o livro e alerta
para os seus benefícios convida todos os
pais a visitarem as Bibliotecas
Municipais de Sintra e a inscreverem os
filhos como leitores, assim como a
utlizarem os serviços das suas Bebétecas.
No ato de inscrição do bebé como leitor
nas Bibliotecas Municipais de Sintra ser
á oferecida uma t-shirt “Sou um Bebé
Leitor de Sintra” acompanhada de um
folheto informativo sobre a prática da
partilha de livros com bebés.
No primeiro empréstimo domiciliário
de livros para bebés ou de temáticas
ligadas às crianças é oferecido um saco
para futuro transporte de livros.
Para a inscrição deve ser morador no
concelho de Sintra e fazer-se
acompanhar dos documentos
comprovativos de identificação e de
residência dos pais e bebés.
Querem fazer do vosso filho um bebé
leitor?
Inscrevam-se!
+ Info:
T: 21 923 61 71 | cul@cm-sintra.pt

Entrada livre

Polo de Queluz
Biblioteca Ruy Belo
ATIVIDADE DESTINADA À
COMUNIDADE EDUCATIVA

Polo de Agualva-Cacém
ATIVIDADE DESTINADA À
COMUNIDADE EDUCATIVA
NATAL RADICAL
Conto/Ateliê
O nosso Pai Natal este ano resolveu
fazer exercício físico e para isso vai
necessitar da tua ajuda para chegar
às cartas recebidas. Mas como é qu
o vamos ajudar?
Após a leitura de um conto, os alunos
participam num jogo de pista e têm de
realizar um conjunto de atividades para
conseguirem chegar às cartas.
Crianças do JI e Alunos do 1º Ciclo
Marcação Prévia
T: 21 432 80 39

ATIVIDADE DESTINADA À
COMUNIDADE EM GERAL
13 dezembro
16h30
Oh, Oh, Oh!
Conto / Ateliê
Chegou o Natal! Quem não gost
de decorar a árvore de natal, pô
o sapatinho na chaminé e receber
prendas. Este ano a biblioteca para
além de querer a ajuda da criançada
para as decorações, quer fazer uma
surpresa ao Pai Natal. Vamos
construir…
Maiores de 4 anos
Entrada Livre

HO!OH!OH!...
LÁ VAI O TRENÓ
Conto/ateliê
O Natal está a chegar com as suas
cores, cheiros e sabores e com ele
chegam também histórias bem
quentinhas…
História de Natal a que se segue um
ateliê de expressão plástica.
Crianças de JI e Alunos do 1º Ciclo
T: 21 434 03 10

ATIVIDADE DESTINADA À
COMUNIDADE EM GERAL
20 de dezembro
16h30
Maiores de 4 anos
Entrada livre

Polo da Tapada das Mercês
ATIVIDADE DESTINADA À
COMUNIDADE EDUCATIVA
A PEQUENINA SEREIA
Ateliê/Conto
Esta atividade consiste na exploração de
um livro com uma história que alerta
para a valorização da amizade, da
partilha e espírito de entreajuda. Esta
ação finaliza com uma componente
plástica alusiva ao tema debatido.
Crianças do JI
Mediante marcação
T: 21 920 72 18/9

SABER VIVER COM SAÚDE

preservação e conservação da saúde,
reconhecendo os seus benefícios e
perigos.
Crianças do JI e alunos do 1º e 2º
Ciclos
Mediante marcação
T: 21 920 72 18/9

1 a 5 dezembro
AMOR SEM PRECONCEITOS
Ação de sensibilização
Alunos do 7ºano
Mediante marcação
T: 21 920 72 18/9

Conto/Ateliê
Ação que pretende sensibilizar para a
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REINO DE NATAL
Definitivamente o Pai Natal instalou o
seu Reino em Sintra. Este ano e porque
os ilustres visitantes merecem o melhor,
o Reino de Natal estende-se por todo o
Centro Histórico até ao apeadeiro do
elétrico.
No Palácio Valenças pode assistir-se a
um quadro de animação histórica sobre
a influência determinante do rei D.
Fernando II na tradição da utilização da
Árvore de Natal e visitar o Bazar de
Natal para comprar os mais variados
produtos artesanais, a casa do Pai Natal
e a Oficina dos Duendes.
O Parque da Liberdade é o verdadeiro
epicentro do Reino de Natal onde todos
os habitantes estão empenhados em
tornar absolutamente mágico o Natal
de quem o visita, quer nas aldeias de
fadas e duendes quer na constante
animação no palco.
Para entrar é preciso apresentar um
produto alimentar que será
posteriormente entregue no Banco
Alimentar da Câmara Municipal de
Sintra e distribuído pelas famílias mais
carenciadas. Quem não entregar este
donativo contribui com 1,00€.
Os visitantes do Museu das Artes de
Sintra - no horário de funcionamento podem experienciar um conjunto de
atividades e ateliês sobre a temática
natalícia. Para terminar o dia em Sintra
faça um passeio no eléctrico de Natal,
durante os dias de semana até ao Museu
de Ciência Viva e aos fins de semana até
à Praia das Maçãs.

5 a 23 dezembro
Quinta e sexta 8h30-17h30
Sáb, dom e feriados 11h00- 19h00
Parque da Liberdade | Palácio Valenças |
Bazar de Natal (Av.ª Visconde Monserrate,
26) | MU.SA – Museu das Artes de Sintra |
Elétrico de Sintra
HORÁRIOS
Parque da Liberdade
Dia 5 | Inauguração | 8h30 -17h30
Dias 11 | 12| 19 | 20 | quintas e sextas
| 8h30 -17h30
Dias 6 | 13 | 20 | sábados 11h00-19h00
Dias 7 | 8 | 14 | 21 | domingos
e feriados | 11h00 - 19h00
Dias 22 e 23 | 11h00 - 19h00
Bazar de Natal
Dias de semana | 10h00 - 17h30
Fim de semana | 10h00 - 19h00

Mercado Brocante
e do Artesanato
de Sintra
6 a 20 dezembro
9h00-18h00
Jardim da Correnteza
Este mercado realiza-se nos primeiros
e terceiros sábados de cada mês na Alameda
dos Combatentes da Grande Guerra (Jardim
da Correnteza), e nele participam artesãos,
alfarrabistas e antiquários que
comercializam vários artigos de artesanato:
livros usados, antiguidades, entre outros.
Regulamento disponíve:
www.cm-sintra.pt.
Info: 21 923 61 03/04/06
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Evocação de

José Alfredo da Costa Azevedo

Passam a 3 de dezembro 23 anos do
desaparecimento de José Alfredo da
Costa Azevedo, um homem bom de
Sintra e paradigma de cidadão e sintrense.
José Alfredo da Costa Azevedo nasceu
em Sintra, no primeiro andar do edifício
da atual pastelaria Piriquita em 8 de
dezembro de 1907. Cedo foi atraído pelo
desenho, influenciado por Mestre
Alonso, Leal da Câmara e Norte Júnior,
produzindo proficuamente em óleo,
aguarela e carvão. Tendo empreendido
uma carreira de funcionário judicial, em
Sintra e Lisboa, em 1948 apoiou em
Sintra a candidatura de Norton de Matos
à Presidência da República, tendo mantido tertúlias literárias com figuras intelectuais do seu tempo, como Ferreira de
Castro, que veraneava no Hotel Netto, e outros opositores ao regime.
Foi nos anos 30 que começou a sua colaboração no Jornal de Sintra, com artigos de índole cultural e também de intervenção cívica, assinando muitas
vezes como Zé da Vila, transformando-se ao longo dos anos num cultor de
ensaios historiográficos-epistolares.
Após o 25 de Abril de 1974 foi escolhido para presidente da Comissão
Administrativa da Câmara Municipal de Sintra, nunca tendo recebido um
tostão, destinando o vencimento para a Santa Casa da Misericórdia de Sintra
e para os Bombeiros Voluntários de Sintra, alternadamente, e dispensando o
uso de carro com motorista, fazendo a pé o percurso de sua casa até à Câmara.
Demitiu-se em 1976,desiludido com a política.
Nesse lugar, pugnou pela colocação da estátua de D. Fernando II, abandonada num armazém, no local onde hoje se encontra no Ramalhão, e pela defesa
do património de Sintra, em período conturbado da vida portuguesa.

Afastado da política ativa, dedicou-se então
ao jornalismo histórico-cultural, compilado
na série de volumes Velharias de Sintra, editado na Câmara Municipal de Sintra nos
anos 80.
Foi igualmente maçon, a partir de 1929,na
Loja Luz do Sol, nº246 do registo do Grande
Oriente Lusitano Unido, que funcionou no
nº38 da R. Alfredo Costa, em Sintra, destacada na luta pela alfabetização segundo o
método da Cartilha Maternal de João de
Deus. José Alfredo foi iniciado maçon no
primeiro grau de Aprendiz em 6 de junho de
1930, em Lisboa, na Loja Cândido dos Reis,
do Rito Escocês Antigo e Aceite, com o nome
simbólico de "António Oliveira" e matriculado no regime geral de membros daquela
Potência sob o nº 22,sendo subsequentemente Companheiro e Mestre. Seguidamente foi iniciado no 9ºgrau de Mestre
Eleito dos Nove em 14 de janeiro de 1932,na Loja Tomé de Barros Queiróz, de
Lisboa, do mesmo rito, no 14º grau de Mestre Perfeito Sublime e no 30º de
Cavaleiro Kadosh.
Morreu aos 83 anos, a 3 de Dezembro de 1991,e em sinal das suas afinidades
maçónicas foi descerrada por Raul Rego, então Grão-Mestre do Grande
Oriente Lusitano, uma lápide na fachada da casa onde nasceu. Nessa data, o
filho de Sintra voltou á terra sagrada que o viu nascer e por quem por obras
valorosas definitivamente da Morte se libertou.Graças à sua escrita militante e
apaixonada, ficou-nos um legado da Sintra do Povo, simples e também burguesa, dos Homens e dos seus sonhos, no dealbar dum século onde a
emergência dos Estoris levou os dandys do séc XIX, mas deixou toda a galeria
de figuras de Zé Alfredo -o ti João das Barbas, o dr. Virgílio Horta, Francisco
Costa, Félix Alves Pereira, e outros que, não fora ele, passariam despercebidos
na construção da nossa Vila fascinante.
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TERTÚLIA

TERTÚLIA
Os Meninos d’ Avó,
10 anos depois
“A ideia já é antiga. Reunir poetas, actores, leitores, ouvintes. Reunir seres humanos em redor
da mais acolhedora das lareiras: a Poesia. Saudosos de outras tertúlias que o tempo consumou
e consumiu, sentimos chegada a hora de retomar o hábito de nos desabituarmos da vida em
prosa. Ei-nos regressados ao convívio das palavras!”.

Assim se apresentava em Dezembro de 2004 um
grupo de artistas e poetas de Sintra que durante
cerca de 3 anos se reuniu e reuniu a família da
poesia em torno da tertúlia Meninos da Avó.
Reunidos informalmente nas primeira e terceira
4ª feiras de cada mês, na desaparecida Casa da
Avó, perto do Palácio Valenças, onde hoje se
encontra um hotel, ali se discutiram ideias, apresentaram livros e soltaram poemas, impulsionados por figuras como Jorge Telles de Menezes,
Rui Lopo, Rui Brás e outros. E muitos foram os
cúmplices em torno da lareira literária: António
Naud Júnior, Fernando Dias Antunes, Paulo Brito
e Abreu, Francisco Palma Dias, Nuno Vicente,
Fernando Grade, Helena Langrouva, Miguel Real,
Luís Filipe Sarmento, Alexandre Vargas, António
Salles, Rui Mário e Pedro Hilário, Manuel Silva
Ramos, Filomena Marona Beja, Ricardo
Rodrigues, Duarte Braga, Diogo Carvalho, Maria
Almira Medina e outros.
Durante 52 sessões , até Dezembro de 2007,
Sintra bebeu da palavra dos Meninos e escutou
Mestres inicialmente nesse espaço, posteriormente demolido para dar lugar a um hotel, e, a
partir de 2006, em locais como o Regalo da Gula,
na Quinta da Regaleira, no bar 2 ao Quadrado, ou
no restaurante Culto da Tasca.

Do espólio desse baú, sagrado e maldito, um poema de Fernando Grade,
do livro “Sempre tive um vinho muito ciumento”:

A maior morte que aconteceu na minha infância
foi Billy the Kid.
Por esse tempo há muito tempo passaram
frutos e pedras e, então, havia aves a descerem
para o mar, havia névoas da cor das uvas
moscatéis e, talvez, a salsugem
e as sestas saboreadas dormidas em cima da
caruma
nos Capuchos; era uma altura
em que o teu corpo ainda não me ameaçara
com o mar dos feitiços.
Volto atrás e sou meninos
tenho uma madrinha que era fanática
pela praia da Adraga:
os méis ainda estavam todos vivos,
não havia um verme lustroso
a roer a maçã,
foi numa noite de Verão com vento
que apareceu morto Billy the Kid
apunhalado na minha caixa dos brinquedos.
Agora quando vou aos Capuchos são outros os
meus fantasmas:
o teu corpo está à beira do tempo:
os segredos que nos uniram
a mim e à parte fumegante que de ti resta
são como trapos sangrentos;
olho para o retrato da tua boca

como se fosses feita de
Lama,
nuvens que nunca vi.
Mas gostava da maneira como tratavas as
plantas:
as plantas são crianças indefesas
que sentem as catástrofes
lambem a neve das estradas.
Vivi uma destas tardes a praia toda
o mar fulo, rebolei-me na areia velha onde cresci
alguns verões,
lá estavam os mirones, porventura os filhos dos
outros mirones,
o coxo sábio e o maneta,
tudo a cheirar a chuva e a muito sal,
as casas grandes eram sempre neuróticas
ter uma casa enorme aberta às brisas
era como sustentar uma rapariga neurótica.
Bem, havia sombras afugentadas por olhos de
pedra, lábios submersos por maçãs
vinhedos, o sabor bruxo dos pêssegos
a resina a escorrer para o rio de Colares
A praia da Adraga
foi o vinho mais feliz da minha vida.

Diretor Basílio Horta | Edição Câmara Municipal de Sintra
Largo Dr. Virgílio Horta, 2710-501 SINTRA
Tel. 21 923 85 74 | Fax. 21 923 85 72
www.cm-sintra.pt | www.facebook.com/camaradesintra | www.twitter.com/camaradesintra
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