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primeira linha...
Contacte-nos e dê-nos as suas
opiniões e sugestões sobre a
actividade cultural do concelho

Ainda sob o auspício da entrega dois prémios de âmbito cultural atribuídos no passado mês de
Fevereiro ao Município de Cascais pela Sociedade Portuguesa de Autores, dos quais lhe damos
conta na presente edição, apresentamos nos próximos dois meses mais um conjunto de iniciativas de relevo na oferta cultural do concelho.
Dois anos depois da inauguração do Conservatório de Música de Cascais, no Monte Estoril,
é com satisfação que verificamos o profícuo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela
Associação Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, em parceria com a Câmara Municipal e
outras entidades públicas e privadas, no sentido de elevar e democratizar o acesso ao ensino da
música por todo o concelho, através da dinamização de extensões de ensino noutros estabele-

blog
agendaculturaldecascais.blogspot.com

cimentos escolares, com especial ênfase para o pólo criado na Escola Secundária Frei Gonçalo
Azevedo, em São Domingos de Rana.
Em Março e Abril são frequentes as comemorações de efemérides em todo o mundo. Em Cascais,
associamo-nos a algumas dessas datas, com destaque para o Dia Mundial do Teatro (27 de
Março), no qual, em parceria com o Teatro Experimental de Cascais, se prestará homenagem

e-mail
agenda.cultural@cm-cascais.pt

ao actor Raul Solnado. Também o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (18 de Abril) será
devidamente evocado, com um programa de dois dias marcado uma vez mais pela abertura ao
público das Grutas do Poço Velho, iniciativa que, em 2009, despertou um forte interesse por
parte dos munícipes.
Uma referência ainda ao novo website do Museu da Música Portuguesa, já disponível na internet,
que constitui uma ferramenta essencial para a divulgação do valioso legado do etnomusicólogo

morada
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Michel Giacometti e da obra do compositor Fernando Lopes-Graça, cujo catálogo de partituras
pode agora ser facilmente requisitado em qualquer parte do mundo.

Antonio d’Orey Capucho

Ana Clara Justino

Presidente da Câmara Municipal

Vereadora do Pelouro da Cultura
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Conservatório de Música de Cascais
balanço de dois anos de actividade

Câmara Municipal de Cascais distinguida
pela Sociedade Portuguesa de Autores

Dois anos depois da inauguração do novo edifício do Conservatório de Música de Cascais
e Sede da Associação Orquestra de Câmara
de Cascais e Oeiras, o balanço não podia ser
mais positivo. A oficialização da escola e a consequente obtenção do paralelismo pedagógico
equivalente ao Conservatório Nacional, ainda
em 2008, culminou com a assinatura do contrato de patrocínio com o Ministério de Educação, no ano passado. Estes factores contribuíram para o aumento do número de alunos do
novo Conservatório que tem já a sua capacidade praticamente esgotada, com 340 alunos

> O Presidente da Câmara Municipal de Cascais, António d’Orey Capucho, no momento em que
agradecia o Prémio de Melhor Programação Cultural Autárquica 2009

a frequentarem os cursos de Iniciação, Curso
Oficial (Articulado e Supletivo) e Curso Livre.

A notícia já circulava há uns dias, mas a cerimónia oficial teve lugar no Centro Cultural de Belém,

Ao longo destes dois anos concretizaram-se

no dia 8 de Fevereiro, com transmissão em directo para todo o mundo pela RTP. Na sequência

também algumas iniciativas importantes na

de um acordo de parceria entre a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) e a estação de tele-

vida desta instituição, fruto da colaboração
com a autarquia e outras entidades. No intuito

Brevemente será também firmado um pro-

de alargar a sua esfera de actividade a ou-

tocolo entre a Câmara Municipal de Cascais,

tras áreas do concelho, a direcção do Con-

o Conservatório e as bandas filarmónicas do

servatório iniciou um projecto de criação de

concelho, com vista à atribuição de bolsas de

“turmas de referência” em algumas escolas.

estudo a jovens elementos destes agrupa-

Actualmente, estão em vigor protocolos com

mentos, que desta forma terão a possibilida-

a Escola Secundária Frei Gonçalo Azevedo

de de frequentar gratuitamente as aulas do

(São Domingos de Rana), EB2 João de Deus

Conservatório, aperfeiçoando a sua formação

(Monte Estoril) e Escola Secundária Ibn Mu-

e o desempenho nas actuações públicas.

cana (Alcabideche), no âmbito dos quais os

A estreita ligação à Orquestra de Câmara

alunos inscritos em regime articulado bene-

de Cascais e Oeiras, que em 2010 assinala

ficiam de uma comparticipação financeira de

também dez anos de actividade regular, tem

100% por parte do Ministério da Educação.

possibilitado a diversificação da oferta peda-

O grande impulso deste projecto deu-se no

gógica, através da realização de concertos

início do ano lectivo 2009/2010, com a cria-

educativos para os alunos da escola e para

ção de uma extensão de ensino na Escola

a comunidade em geral, bem como da orga-

Frei Gonçalo Azevedo, onde 26 alunos já usu-

nização de encontros internacionais para um

fruem de aulas de música gratuitas, lecciona-

público especializado.

das por professores do Conservatório.

www.occo.pt

visão pública, a habitual gala anual dos autores portugueses passou este ano a contar com um
formato diferente, mais alargado, com o intuito de contribuir para o prestígio e maior visibilidade
dos criadores nacionais.
Para além das categorias principais em concurso, foram criados dois prémios especiais que
nesta primeira edição foram atribuídos e anunciados previamente pela própria direcção da SPA:
o Prémio Vida e Obra, entregue ao pintor Júlio Pomar, e o Prémio de Melhor Programação
Cultural Autárquica 2009 confiado à Câmara Municipal de Cascais. A inauguração da Casa das
Histórias Paula Rego e o êxito da terceira edição do Estoril Film Festival pesaram na decisão do
júri, que reconheceu igualmente o forte investimento da autarquia na área da cultura em domínios como o da reabilitação do património para fins culturais e o da produção editorial.
Numa noite especial, foi também com orgulho que se assistiu à entrega do Prémio de Melhor
Exposição de Artes Plásticas 2009 à Casa das Histórias Paula Rego, num claro reconhecimento da relevância deste projecto de âmbito internacional, que tem projectado o concelho e o país
em inúmeras publicações estrangeiras.
O Prémio Autores 2010 – SPA/RTP contou com mais de sessenta nomeados em vinte categorias, seleccionados e votados em envelope fechado por três elementos de júri em cada uma das
áreas em competição: cinema, rádio, dança, música, literatura, teatro, televisão e artes visuais.
Entre nomeados e premiados, a grande vitória foi mesmo a de todos os autores portugueses
que com esta iniciativa conquistaram um novo espaço de projecção do seu trabalho e de reco> Novo Hospital
de Cascais
Imagem
3Dse faz no país.
nhecimento
público
do que. de
melhor

|
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FG + SG Fotografia de Arquitectura

FG + SG Fotografia de Arquitectura

Novidades da Casa
das Histórias Paula Rego

A Casa das Histórias Paula Rego é já uma referência incontornável no panorama cultural na-

principal crítico. A Fundação Paula Rego pros-

público infantil e juvenil, numa exibição espe-

cional e internacional. Desde a sua inauguração em Setembro passado, o novo espaço tem sido

segue desta forma um dos seus objectivos

cial de onze curtas-metragens de animação.

notícia em praticamente todos os jornais e revistas nacionais, e não escapou aos olhares da

que é precisamente o estudo e a divulgação

A loja é outro ponto de paragem obrigatória

imprensa internacional – o New York Times chegou mesmo a considerá-lo um dos aconteci-

da obra deste pintor. Estamos crentes que esta

na Casa das Histórias. Aqui poderá encontrar

mentos do Verão passado. No mundo da arquitectura, o projecto de Eduardo Souto de Moura

exposição será uma revelação para o público

uma série de produtos exclusivos inspirados

foi ainda capa de publicações conceituadas como a Blue Print e a Architectural Review, que lhe

não familiarizado com a sua obra enigmática

no projecto artístico e educativo, com desta-

dedicaram várias páginas.

e espiritual.

que para os produtos da Vida Portuguesa, as

Mais de oitenta mil visitas desde a abertura comprovam que a Casa das Histórias é a feliz con-

A acompanhar o ciclo de exposições, conti-

cerâmicas de Bordalo Pinheiro, os cadernos

junção da obra ficcional e narrativa de Paula Rego e do talento de Souto Moura – sem dúvida

nuará activo e inovador o serviço educativo

Plasticage e um conjunto de novidades exclu-

uma aposta ganha pelo município que assim reforça o tecido museológico português e projecta

do museu que prevê para este ano um con-

sivas Casa das Histórias Paula Rego.

a região de Cascais e Portugal no circuito internacional da arte contemporânea.

junto de actividades pensadas para todos os

O museu mantém-se aberto todos os dias,

O museu conta agora com uma nova equipa dirigida pela historiadora de arte Maria Helena de

públicos, com especial destaque para a ru-

com uma ligeira alteração de horário, encer-

Freitas, que prepara agora as actividades que irão traçar a programação de 2010. Quem não pôde

brica Conta-me Histórias, um encontro com

rando agora às 20h00.

ainda visitar o espaço e apreciar o conjunto de pinturas significativas de Paula Rego provenientes

as criaturas e protagonistas das pinturas de

Mais informações em:

da colecção da Marlborough, ainda tem a oportunidade de o fazer uma vez que esta primeira mos-

Paula Rego, e, proximamente, uma iniciativa

www.casadashistoriaspaularego.com

tra temporária será prolongada até 2 de Maio, altura em que dará lugar à primeira exposição em

especial que celebra a chegada da Primavera

Portugal dedicada ao crítico e pintor Victor Willing, falecido marido da artista.

e o dia mundial da Poesia. Na programação

Horário

Com início previsto para Junho, a exposição Victor Willing (1928-1988) marca o início da home-

paralela, a Casa das Histórias associa-se ao

Aberto todos os dias das 10h às 20h.

nagem de Paula Rego ao seu falecido marido, figura determinante na vida e obra da pintora, e seu

Cinanima – Festival Internacional de Anima-

Encerra nos dias 1 de Janeiro, 1 de Maio

ção, para apresentar um programa dirigido ao

e 25 de Dezembro.

|
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Estátua de homenagem
a D. Diogo de Meneses
O perímetro da Cidadela de Cascais tem vindo a ser valorizado com um conjunto de intervenções que honram o espírito do local e de
algumas figuras históricas ligadas à história
do concelho, de que são exemplo os monumentos escultóricos dedicados ao Regimento
19 de Infantaria, ao Regimento de Instrução
e Artilharia Antiaérea e de Costa, bem como,
mais recentemente, ao rei D. Carlos I. Neste
contexto de dignificação da memória histórica da vila, a Câmara Municipal de Cascais
inaugura, no próximo dia 3 de Abril, uma estátua em bronze em homenagem a D. Diogo
de Meneses, general-chefe das tropas que
apoiaram D. António Prior do Crato aquando
da invasão espanhola, em 1580. O projecto é
da autoria de Augusto Cid.
Na mesma ocasião, a autarquia procederá
à apresentação de uma pequena biografia
da figura histórica homenageada, da autoria
de Ivone Alves, na qual se dará conta da genealogia de D. Diogo de Meneses e do seu
percurso de vida, que culminou com a sua trágica decapitação na Torre de Cascais, em 2
de Agosto de 1580, por ordem do Duque de
Alba. Na brochura a editar, Ivone Alves refere
a dificuldade em encontrar fontes credíveis
que documentem a vida deste militar, dada a
abundância de homónimos em contextos de
possível referência ao D. Diogo de Meneses
aqui retratado. Ainda assim, a autora conseguiu, a partir do cruzamento de informações
de diversas proveniências, traçar o percurso
de vida do general, penúltimo de seis filhos
de uma família nobre do século XVI, nascido
entre 1510 e 1520, que fez carreira de armas

> Desenho da autoria de Augusto Cid. 2009

no Estado da Índia onde ocupou o cargo de
governador, até regressar ao reino em 1578.
Depois de desempenhar funções como capitão-mor do Alentejo, em 1580 “D. António,
prior do Crato, confiou-lhe o governo de Cascais, dando-lhe, para guarnecer a praça 4000
homens de infantaria e 400 de cavalaria”1 .
Com este pequeno contingente, D. Diogo de
Meneses organizou a defesa contra o exército invasor, que de pouco valeu face ao poderio dos castelhanos. Com a vila tomada e a
Torre de Cascais sitiada, D. Diogo de Meneses acorreu ao castelo para ajudar o alcaide
Henrique Pereira, acabando por ser vítima de
uma traição anónima que permitiu a conquista da Torre e a consequente decapitação do
alcaide e de D. Diogo de Meneses.
A autarquia tem também em preparação um
livro mais extenso de enquadramento histórico deste período da história de Portugal, com
realce para os acontecimentos que tiveram
lugar em Cascais.
1

ARMORIAL LUSITANO : genealogia e heráldica.
Lisboa : Enciclopédia, 1961.p. 125, citado por
Ivone Alves na brochura D. Diogo de Meneses.

Breves
Homenagem ao actor Raul
Solnado (1929-2009) no Dia
Mundial do Teatro
No Dia Mundial do Teatro, que se comemora a 27 de Março, o Teatro Experimental de
Cascais e a autarquia irão homenagear o actor Raul Solnado, figura marcante na história
do teatro e do humor português.
Autor do famoso sketch “A Guerra de 1908” e
co-apresentador do popular programa de televisão Zip Zip, Raul Solnado iniciou a sua actividade como actor amador, em 1947, no Grupo
Dramático da Sociedade de Instrução Guilherme Cossul. Em 1952 profissionalizou-se e,
desde então, participou em inúmeras peças de
teatro de variedades, cinema e televisão, enveredando igualmente pela rádio e música. Em
1964 fundou o Teatro Villaret, em Lisboa.
Entre os diversos prémios e consagrações
que recebeu ao longo da vida, destacamse, em 2001, o Prémio Carreira Luíz Vaz de
Camões e, em 2004, a Grã-Cruz da Ordem do
Infante D. Henrique, atribuida pelo Presidente
da República, Jorge Sampaio.
O seu último trabalho foi a apresentação, juntamente com o humorista Bruno Nogueira,
do programa Divinas Comédias, dedicado ao
humor em Portugal.
A inauguração da exposição Raul Solnado…
os primos de Cascais… o Teatro, no Espaço
Memória Teatro Experimental de Cascais e a
atribuição do nome de uma rua marcarão esta
evocação ao actor que um dia pediu a todos
os portugueses: façam o favor de ser felizes!

Quanto vale o seu tempo?
Se há quem se queixe de falte de tempo,
há também os que se aborrecem com tanto
tempo livre e ocioso. Para preencher as horas
vagas foi criado o Banco do Tempo, projecto
do Movimento Graal, através do qual se pretende dinamizar uma rede de infra-estruturas
de apoio social a nível local que promovam
o encontro entre procura e oferta de tempo.
Esta iniciativa chegou a Cascais no final do
ano passado e baseia-se numa fórmula simples: cada membro presta determinado serviço a pessoas ou instituições que o requisitam
e, em troca, recebe outro serviço do seu interesse, com base no mesmo tempo dispendido para a sua concretização. Enquadrado na
actividade do Laboratório de Aprendizagens,
espaço dinamizado pelo Departamento de
Educação da Câmara Municipal de Cascais,
destinado a adultos envolvidos na educação
de crianças e jovens, o Banco do Tempo de
Cascais procura articular diferentes formas de
educação. Os seus membros podem investir
no ensino de vários saberes (da jardinagem à
culinária, passando por apoio ou explicações
de matérias tradicionais) e receber formação noutras áreas, sem que seja obrigatória
a utilização do espaço físico do Laboratório
de Aprendizagens. Quanto mais instituições
e voluntários aderirem à iniciativa, maior será
o impacto e sucesso desta saudável partilha
de experiências, onde o que mais conta é a
vontade de aprender e de ajudar.
Para saber mais contacte o Laboratório de
Aprendizagens pelo tel.: 214685404 ou email: lab.aprendizagens@gmail.com

|

março | abril

Não é permitido tirar fotografias, nem fazer gravações sonoras ou filmagens durante os eventos.
Pede-se a máxima pontualidade. Em caso de atraso, só poderá entrar após a conclusão de cada
uma das obras ou actos em programa, de acordo com as instruções dos responsáveis em presença.
Assegure a qualidade dos espectáculos e o bom desempenho dos artistas, garantindo que o seu
telemóvel e/ou alarme de relógio são desligados antes do início dos mesmos.
Esta programação pode ser alterada por motivos imprevistos.
Salvo indicação em contrário, os eventos são promovidos pela Câmara Municipal de Cascais, com
entrada gratuita, embora limitada à lotação das diferentes salas de espectáculo.

programação
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Casa das Histórias
Paula Rego
Mais informações em: www.casadashistoriaspaularego.com ou pelo tel.: 214826970.

A decorrer até 2 de Maio

Exposição temporária
Obras de Paula Rego
Devido à grande afluência de público, a Casa das
Histórias Paula Rego prolonga a sua primeira
exposição temporária inteiramente dedicada à
artista.
Um significativo conjunto de pinturas de grande
dimensão pertencentes à Galeria Marlborough é
apresentado a par de alguns dos desenhos preparatórios. Desta forma dão-se a conhecer ao
público as obras produzidas entre 1987 e 2008,
um período de grande produção da artista.
Marcação de visitas guiadas pelo tel.:
214826970.
Diariamente das 10h às 20h00

A decorrer

20 e 21 de Março

27 de Março | 24 de Abril

Visitas guiadas para grupos à
Casa das Histórias Paula Rego

Tardes de animação

Conta-me histórias
Histórias com bicho(s)

A Casa das Histórias Paula Rego oferece um
leque variado de percursos educativos que dão
a conhecer algumas obras da colecção, assim
como da exposição temporária, numa abordagem interdisciplinar das temáticas da arte – das
artes visuais, à literatura, cinema e teatro.
Inscrições de 2ª a 6ª feira, das 10h às 19h00,
pelo tel.: 214826970.
3ª a 6ª feira das 10h às 19h00

Cinanima 2009 – Programa infantil
Com a rubrica Tardes de Animação, a Casa das
Histórias Paula Rego associa-se ao Cinanima
Festival Internacional de Animação, para apresentar um programa especialmente desenhado
para o público infantil, numa exibição especial
de onze curtas-metragens de animação.
Duração total: 52 min.
Sábado e domingo às 17h00

21 de Março
6 de Março | 3 de Abril

Uma obra de cada vez
No primeiro sábado de cada mês, um convidado
selecciona uma obra em exposição e partilha a
sua leitura com o público.
Sábado às 16h00

Primavera com poesia!
Paisagens literárias
A propósito do Dia Mundial da Poesia, a Casa
das Histórias Paula Rego oferece um leque
de experiências, visitas e actividades de contar
histórias, brincar com palavras, imagens e
formas – lengalengas, trava-línguas ou cantigas
populares.
Coincidindo também com o início da Primavera
celebramos este dia especial em diferentes
espaços da Casa; uma casa cheia de histórias
plantada num jardim que também ele abriga
histórias, onde podemos exercitar e brincar com
a nossa imaginação.
Domingo das 14h às 17h00

Inspirada no teatro de brinquedo de Victor
Willing quando era criança e no Livro de Jorge
Luís Borges, Paula Rego cria com grande
liberdade formal verdadeiras criaturas animadas,
como o macaco e o urso – animais que se
tornam protagonistas das suas telas. Indo ao
encontro desta fase da obra da artista, serão
contadas pela actriz Catarina Requeijo histórias
em que os animais aparecem como personagens
centrais e em que podemos apreciar os seus
comportamentos mais ou menos humanizados,
as suas relações amorosas, familiares, sociais.
Último sábado de cada mês às 16h00

17 e 18 de Abril

Tardes de animação
Cinanima 2009 – Programa juvenil
Em Abril, as Tardes de Animação da Casa das
Histórias Paula Rego apresentam um programa
especialmente desenhado para o público juvenil.
Doze curtas-metragens seleccionadas pelo
Cinanima – Festival Internacional de Animação.
Duração total: 72 min.
Sábado e domingo às 17h00

animação infantil e juvenil 14 | 15

animação infantil e juvenil
Actividades para famílias

13, 14, 27 e 28 de Março

20 de Março

Ao encontro dos segredos
do Forte

FAMILIOfones

Neste divertido peddy-paper as pistas contam
histórias sobre o Forte de Oitavos. Os participantes poderão recorrer a peças de vestuário de
soldadinhos e piratas.
Para famílias com crianças dos 7 aos 12 anos.
Inscrições pelo tel.: 214815949 ou e-mail:
forte.oitavos@cm-cascais.pt
FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS
Sábado e domingo às 10h30

13 e 14 de Março | 24 e 25 de Abril

De viagem com D. Carlos

museus municipais
Todos os sábados e domingos

6 de Março

Há cromos no farol

Conto tradicional no refúgio
musical

Gostas de cromos? Vem preencher a tua
caderneta e aprender como funcionam os faróis.
Para famílias com crianças dos 6 aos 12 anos.
Inscrições de 3ª a 6ª feira das 10h às 18h00
pelo tel.: 214815328 ou e-mail:
fmsm@cm-cascais.pt.
FAROL MUSEU DE SANTA MARTA
Sábado e domingo das 10h às 12h00
ou das 15h às 18h00

Todos os sábados e domingos

Quem apagou a luz do farol?
A luz do farol foi apagada! Quem terá feito tal partida? Reúne a tua família, põe em prática os teus dotes de detective e ajuda-nos a descobrir o culpado
seguindo as pistas espalhadas pelo museu.
Para famílias com crianças dos 6 aos 12 anos.
Inscrições de 3ª a 6ª feira das 10h às 18h00
pelo tel.: 214815328 ou e-mail:
fmsm@cm-cascais.pt.
FAROL MUSEU DE SANTA MARTA
Sábado e domingo das 10h às 12h00
ou das 15h às 18h00

Conto tradicional seleccionado a partir das
recolhas efectuadas por Michel Giacometti. O
“pequeno refúgio” da colecção permanente de
instrumentos musicais do Museu será o palco
para uma história animada com pequenos momentos musicais, adaptada a partir do conto tradicional A Gaita Milagrosa. De entre o universo
dos instrumentos musicais a gaita e as tréculas
serão as personagens principais desta história.
No final, desafia-se o grupo para uma dinâmica
de expressão corporal e musical através de um
jogo tradicional.
Para famílias com crianças dos 2 aos 6 anos.
Inscrições até 4 de Março pelo tel.:
214815904/51.
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA
Sábado das 10h30 às 11h30

No campo da oceanografia, D. Carlos de
Bragança é mais conhecido pelos seus estudos
dos oceanos do que por ter sido o penúltimo
rei português. No Museu do Mar, a sala que lhe
é dedicada explora a devoção do monarca aos
temas marinhos. Aqui, as famílias são convidadas a explorar, observar e desenhar aquilo que
encontram.
Para famílias com crianças a partir dos 10 anos.
Não requer inscrição prévia. Mínimo de 6 pax.
MUSEU DO MAR – REI D. CARLOS
Sábado e domingo das 11h às 12h00 e das
15h às 16h00

14 de Março

A Rota dos Moinhos de Vento
em Alcabideche
Neste passeio a pé pelos diferentes tipos de
Moinhos em Alcabideche, os participantes
podem conhecer as características de cada um.
E, claro, depois de tanta actividade, sabe bem ir
para o Moinho de Armação, cozer o seu pão de
fim-de-semana!
Para famílias.
Inscrições das 10h às 13h00 pelo tel.:
214815942.
MOINHO DE ARMAÇÃO – TIPO AMERICANO
Domingo das 9h30 às 17h00
(pausa para almoço)

Especial Dia do Pai
Para comemorar o Dia do Pai, o Museu da
Música Portuguesa convida a uma visita em
família ao mundo dos instrumentos tradicionais
portugueses.
Sabias que os instrumentos musicais também
têm famílias? Desafia os teus pais e venham
descobri-las!
Para famílias com crianças dos 5 aos 12 anos.
Max: 10 crianças.
Inscrições pelo tel.: 214815904/51.
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA
Sábado às 10h30

27 e 28 de Março | 24 e 25 de Abril

Podemos subir à Torre?
No último fim-de-semana do mês reúna a família
e os amigos e venha visitar a Casa Verdades de
Faria e a sua colecção de instrumentos musicais.
No final poderá subir ao mirante da Torre de S.
Patrício, o ponto mais alto da casa, desde que,
claro, não tenha vertigens!
Para famílias.
Inscrições pelo tel.: 214815904/51.
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA
Sábado e domingo às 10h00, 11h30, 14h00
e 15h30

27 de Março | 10 de Abril

Visita-oficina
Que peixe é este?!
Cabeça de golfinho, corpo de raia e barbatana
de tubarão?! A Sala de Ictiologia – a ciência que
estuda os peixes – mostra-nos um sem fim de
peixes de todos os tamanhos e feitios. Depois
de uma observação destas espécies, ilustrativas
da biodiversidade dos mares de Cascais, crianças e adultos são convidados a criar uma nova
espécie de peixe, directamente saída da sua
imaginação.
Para famílias. Não requer inscrição prévia.
Mínimo de 6 pax.
MUSEU DO MAR – REI D. CARLOS
Sábado das 11h às 12h00 e das 15h às 16h00
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3 de Abril

13, 14, 27 e 28 de Abril

Caixas musicais, coelhos e
outros pingarelhos

Uma flor, um desejo – Workshop
de Primavera

Será que no Museu da Música Portuguesa
habitam coelhos?
Nestas férias da Páscoa vem participar num
atelier de caixas musicais. Nestes divertidos
instrumentos os teus desenhos e colagens
ganharão vida e movimento, dando cor ao som.
Para famílias com crianças dos 5 aos 12 anos.
Inscrições até 31 de Março pelo tel.:
214815904/51.
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA
Sábado das 10h30 às 12h30
e das 14h30 às 16h30

O Forte S. Jorge de Oitavos está cercado! Vieram pelas falésias, arribas e dunas, rastejando
e formando um manto. Um manto de flores
que invadiu o Forte na Primavera! Muitas das
espécies da flora que rodeia o Forte têm importantes funções, como por exemplo colonizar as
areias soltas das dunas formando uma barreira
à movimentação e avanço das mesmas. Vamos
elaborar contigo fichas com o nome de algumas
das espécies que nos rodeiam! E depois de uma
breve visita guiada convidamos-te a participar
num workshop de lindas flores onde podes
escrever um desejo e terás sempre contigo uma
flor do Forte.
Para famílias.
Inscrições pelo tel.: 214815949 ou e-mail:
forte.oitavos@cm-cascais.pt
FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS
De 3ª a 6ª feira às 10h30 e às 15h00

10 de Abril

O privilégio de estar sentado
Cadeiras, cadeirões, canapés e tamboretes, para
que vos quero? Vem com a tua família conhecer
as razões de uns serem maiores e mais pesados
e outros mais “ricos” e confortáveis.
Para famílias.
Não requer inscrição prévia. Mínimo de 6 pax.
MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES
Sábado das 15h30 às 16h30

11 de Abril

Comemoração do Dia Nacional
dos Moinhos de Vento
Pretende-se com a comemoração desta efeméride, colocar em funcionamento simultâneo
e abrir ao público para acesso livre, tantos
moinhos quantos for possível em todo o país,
procurando desta forma chamar a atenção
para o inegável valor patrimonial dos moinhos
tradicionais. O Moinho de Armação – Tipo
Americano, em Alcabideche, tem-se associado
anualmente a esta iniciativa e irá promover uma
actividade aberta a todos, na qual os visitantes
poderão participar em todo o processo do ciclo
do pão, desde a selecção do cereal à cozedura
do pão em forno a lenha. Inscrições até uma
semana antes das 9h30 às 13h00 e das 14h às
17h00 pelo tel.: 214815942.
MOINHO DE ARMAÇÃO – TIPO AMERICANO
Domingo das 10h às 13h00 e das 14h às
16h00

24 de Abril

A Torre de S. Sebastião, uma
enorme confusão!
Onde nos conduzem as escadarias em caracol
da “Torre de S. Sebastião”? Onde se escondem
os tubos do órgão que pertenceu ao Conde de
Castro Guimarães? Venham descobrir estas e
outras surpresas e peripécias.
Para famílias.
Não requer inscrição prévia. Mínimo de 6 pax.
MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES
Sábado das 15h30 às 16h30

bibliotecas municipais
A decorrer até 13 de Março

Exposição de trabalhos sobre os
Direitos Humanos
Exposição subordinada ao Tema Direitos
Humanos, composta por trabalhos efectuados
pelos alunos do 9º ano, da Escola Básica 2+3
Matilde Rosa Araújo, no âmbito das disciplinas
de História e Geografia.
Informações pelo tel.: 214815403/4.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
S. DOMINGOS DE RANA
2ª feira das 13h00 às 19h00
De 3ª a 6ª feira das 10h00 às 19h00
Sábado das 10h às 13h00 e das 14h às 18h00

6 e 20 de Março | 3 e 17 de Abril

Conta-me contos

Hora do conto na Biblioteca de São Domingos
de Rana. No 1.º e 3.º sábado de cada mês, propõe-se uma tarde de magia para toda a família,
na qual se abre o grande leque dos sonhos e
das emoções. Através de um conto e outras
actividades de promoção da leitura, crianças e
adultos são convidados a ouvir, a partilhar e a
descobrir muitas histórias.
Informações pelo tel.: 214815413.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
S. DOMINGOS DE RANA
Sábado às 15h30

13 de Março | 10 de Abril

Encontros na esplanada
Hora do conto no jardim da biblioteca no 2.º
sábado do mês. Enquanto escritos e perpetuados nas páginas dos livros, os contos mantêm-se
sempre iguais. Porém, transmitidos oralmente
podem modificar-se na medida em que são,
muitas vezes, adequados às situações, ganhando
vida! Participe nestes encontros e ouça o “falar
das letras”… A actividade realizar-se-á com um
mínimo de 5 inscrições a partir dos 3 anos de
idade. Para pais, filhos, avós, netos, periquitos,
cães, gatos e todos os que gostarem de ouvir
histórias. Inscrições até ao dia anterior pelo tel.:
214815417.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
CASA DA HORTA DA QTA DE SANTA CLARA
Sábado às 10h30

20 de Março

Helen Doron Early English

Aula de demonstração de inglês
Helen Doron Early English é um método único e
natural de ensino da língua inglesa para bebés
e crianças. Recorrendo a actividades lúdicas
entre pais e filhos e num ambiente acolhedor
e divertido, é estimulada a aprendizagem desta
língua universal. Se tem crianças entre os 2 e os
5 anos, venha participar nesta aula de demonstração gratuita.
1.ª sessão – para crianças de 4 e 5 anos .
2.ª - sessão – para crianças de 2 e 3 anos.
Inscrições de 2ª a 6ª feira das 10h às 17h00
pelo tel.: 214815326/7.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
INFANTIL E JUVENIL/PARQUE MARECHAL
CARMONA
Sábado das 15h às 15h30 (1ª sessão) e das
16h às 16h30 (2ª sessão)
Org.: Helen Dory Early English Learning Centre
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Actividades para crianças
Ilustrações: Patrícia Coelho Dias
29 de Março a 30 de Abril

De um livro nascem muitas
ideias

Percursos de leitura e exploração de
histórias no jardim-de-infância
Uma visita à Biblioteca Municipal de Cascais
São Domingos de Rana e o livro de Mafalda Milhões Uma Biblioteca é uma casa onde cabe toda
a gente têm servido de mote a diversas actividades desenvolvidas por um grupo de educadoras
da I.D.E.I.A., com crianças em idade pré-escolar,
em torno de outros livros e contos infantis.
Os trabalhos que resultaram desse projecto, em
particular os de expressão plástica, serão agora
expostos na Sala Infantil da Biblioteca Municipal
de Cascais – S. Domingos de Rana.
Para pais, educadores, crianças e todos os
interessados.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
S. DOMINGOS DE RANA
2ª feira das 13h00 às 19h00
De 3ª a 6ª feira das 10h00 às 19h00
Sábado das 10h às 13h00 e das 14h às 18h00
Organização: C.M. Cascais e Instituto para o
Desenvolvimento Educativo Integrado na Acção
(IDEIA)

17 de Abril

Era uma vez… no terceiro
sábado do mês
É na infância que se formam os futuros leitores
e artistas. Por esta razão, marcamos mais um
encontro com toda a família para ouvirmos um
conto colorido. As letras transformam-se em
cores e as cores em novas histórias,
despertando assim novos olhares.
Inscrições de 2ª a 6ª feira das 10h às 17h00
pelo tel.: 214815326/7.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
INFANTIL E JUVENIL/PARQUE MARECHAL
CARMONA
Sábado das 15h às 16h00

outros espaços
7, 14 e 28 de Março | 10 e 17 de Abril

O rouxinol e o imperador
Um clássico de Hans Christian Andersen, com
todo o exótico das coisas da China e com uma
sonorização peculiar, na voz de Genoveva
Faísca, a “cantadora de contos”. Preparem os
vossos ouvidos! Respirem fundo… e soltem o
rouxinol que há em nós, voz, vós! Para crianças
de 1 a 6 anos acompanhadas por adultos.
Bilhetes: 6,5 euros (crianças) a 8 euros (adultos).
Inscrições pelo tlm: 919586393.
ESPAÇO ROSÁRIO | CASCAIS
Em Março – Domingo às 11h00
Em Abril – Sábado às 11h00
Organização: Espaço Rosário
20 de Março

Sábados divertidos
As sessões do Aprender é Divertido pretendem
fomentar nos participantes o interesse pelas
ciências de uma forma descontraída, com um
conjunto diverso de actividades tais como:
construção de móbiles, puzzles, jogos, construção de foguetões, entre outros. Para famílias
com crianças a partir dos 12 anos. Actividade
também disponível para grupos escolares.
Mínimo de 15 pax. Inscrições tel.: 214815924.
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
DA PEDRA DO SAL
Sábado das 15h às 17h00
Org.: C.M.C. e Núcleo Interactivo de Astronomia
21 de Março

O patinho quá quá
Teatro de fantoches pelo grupo Minimundo.
A pata Lili está a chocar os ovinhos. Um ovo
estala e nasce o patinho Quá Quá. Os animais
da quinta vêm conhecê-lo para o ensinar
brincar, dançar, saltar… cativando as crianças
com os seus sons e brincadeiras.
Para crianças de 1 a 5 anos acompanhadas por
um adulto. Bilhetes: 6,5 euros (crianças)
a 8 euros (adultos). Inscrições tlm: 919586393.
ESPAÇO ROSÁRIO | CASCAIS
Domingo às 10h30 e às 11h45
Organização: Minimundo

Inscrições abertas

Por marcação

Inscrições para o Coral Juvenil
de Carcavelos

Vem festejar o teu aniversário ao
Forte de Oitavos…

Se tens entre 12 e 18 anos e gostas de cantar
junta-te ao Coral Juvenil de Carcavelos
Informações e marcações pelos tel.:
964612683, 966444234 e 914355711 ou
e-mail: coraljuvenildecarcavelos@live.com.pt

… e trás os teus amigos e familiares!
O programa pode combinar peddy-paper,
fardamento de soldadinhos e de piratas, jogos
educativos, projecção de filmes, pinturas e visita
guiada.
Para crianças dos 5 aos 12 anos. De 10 a 20 pax.
Sujeito ao pagamento de taxa municipal,
consoante o tempo de utilização do espaço.
Informações e inscrições pelo tel.: 214815949
ou forte.oitavos@cm-cascais.pt
FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS
Horário a combinar

A decorrer

Oficinas de expressão artística
ARTEMANHAS NA LUDOTECA DO MONTE
Oficinas anuais, de Setembro a Julho: Iniciação
musical, formação musical, piano, flautas,
guitarra, violino e violoncelo.
Música para bebés e pais – Sábado às 9h30
Expressão dramática – 6ª feira às 16h30
Expressão plástica – Sábado às 11h00
Oficina das vozes (coro) – 3ª feira às 18h00
Informações pelo tel.: 214680450 ou tlm.:
960286602.
LUDOTECA DO MONTE ESTORIL
Organização: Artemanhas
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A decorrer

15 e 16 de Março | 12 e 13 de Abril

27 de Março a 3 de Abril

Horta & Manhas

ABC Music & Me

Curso intensivo de dança nas
férias da Páscoa

ARTEMANHAS NA LUDOTECA DO MONTE
Vem planear, plantar, ver crescer e apanhar tudo
aquilo que semeares: os teus girassóis, a tua
salsa, os teus chás, morangos e margaridas.
Vamos acompanhar todo este processo de
crescimento e ver de perto o ciclo da natureza:
o ciclo em que a pequenita semente se transforma no nosso fruto favorito.
Custo: 1 euro.
Informações pelo tel.: 214680450
ou tlm.: 960286602.
LUDOTECA DO MONTE ESTORIL
Sábado das 14h às 17h30
Organização: Artemanhas

A decorrer
A decorrer

Oficina juvenil

Orquestra Orff de Cascais

Pretende-se proporcionar a cada jovem um percurso lúdico, o desenvolvimento da criatividade
artística e sentido estético através da prática
e experimentação de materiais e técnicas de
modelagem, desenho, pintura, fotografia e vídeo.
Para jovens dos 6 aos 15 anos.
Coordenação: Rita Cardim.
Mensalidade: 65 euros (materiais incluídos).
Inscrições > 25 euros, pelo tel.: 214832293,
tlm: 915225300 ou e-mail:
geral@oficinadodesenho.com.pt
OFICINA DO DESENHO | CASCAIS
4ª feira das 16h30 às 18h00
Organização: Oficina do Desenho

ARTEMANHAS NA LUDOTECA DO MONTE
Agrupamento musical composto por instrumentos de percussão, flautas, guitarras e todos os
outros que se queiram juntar. Basta saberes
duas notas para te poderes juntar a nós!
Descobre o prazer de tocar em grupo e de
oferecer música aos outros, participando na
realização dos nossos concertos.
Mensalidade: 15 euros.
Informações pelo tel.: 214680450 ou tlm.:
960286602.
LUDOTECA DO MONTE ESTORIL
5ª feira às 17h00
Organização: Artemanhas

6 de Março
A decorrer

Atelier dos Porquês????

Brincar com o Artemanhas na
Ludoteca

Oficina de Ciência
ARTEMANHAS NA LUDOTECA DO MONTE
Vem ser um cientista, experimentar e descobrir
o porquê das coisas... compreender fenómenos
fantásticos... uma sala transformada em laboratório, com cantos misteriosos que vão sendo
desvendados. Vamos caminhar de porquê em
porquê até descobrir como acontecem certas
coisas que até parecem mágicas!
Custo: 1 euro. Informações pelo tel.:
214680450 ou tlm.: 960286602.
LUDOTECA DO MONTE ESTORIL
Sábado das 14h30 às 17h30
Organização: Artemanhas

Espaço aberto a toda a comunidade onde as
crianças podem realizar actividades lúdicas e
ter tempo para brincar, facilitando as relações
pessoais e de grupo.
Custo: 1 euro.
Informações pelo tel.: 214680450
ou tlm.: 960286602.
LUDOTECA DO MONTE ESTORIL
3ª feira a sábado das 14h às 17h30
Organização: Artemanhas

Programa de música e movimento
em inglês
Programa de desenvolvimento das capacidades
físicas, cognitivas, linguísticas, sociais e
emocionais das crianças num ambiente
educativo e cheio de energia, imaginação,
música, danças e brincadeiras.
Dias 15 de Março | Dia 12 de Abril
Para crianças dos 2 aos 4 anos
(acompanhados por adulto).
2ª feira das 10h30 às 11h15
Dia 16 de Março | 13 de Abril
Dia 16 de Março – Para bebés até aos 18
meses (acompanhados por adulto)
3ª feira das 10h30 às 11h15
Dias 16 de Março e 13 de Abril – Para crianças
dos 4 aos 6 anos (acompanhados por adulto)
3ª feira das 17h30 às 18h15
Informações e inscrições pelo tlm: 962340218.
CENTRO DE ESTUDOS DE YOGA | PAREDE
Organização: Kindermusik by Luísa

20 de Março

Palavras ao vento – Oficina de
escrita criativa
Oficina de Ciência
ARTEMANHAS NA LUDOTECA DO MONTE
Um forte vento entrou pela janela da biblioteca
e desarrumou todas as palavras que lá se
encontravam. Os livros ficaram em branco,
as palavras voaram para cima das estantes e
ficaram amontoadas nos recantos…
Vamos descobrir e explorar o poder que as
palavras libertam e que juntas conseguem
ter. Através de jogos de escrita criativa vamos
aprender os sentidos que elas guardam.
Custo: 1 euro. Informações pelo tel.:
214680450 ou tlm.: 960286602.
LUDOTECA DO MONTE ESTORIL
Sábado das 14h30 às 17h30
Organização: Artemanhas

Nas férias de Páscoa inscreve-te num curso
intensivo de dança ou frequenta apenas um dos
módulos disponíveis: K.R.U.M.P., new style, house,
street dance, locking, popping, afro-jazz, expressão corporal, contemporâneo, breakdance.
Custo: Curso completo - Inscrições até 19 de
Março -180 euros; até 26 de Março – 200 euros.
Módulos – até 19 de Março – 15 euros; até 26
de Março – 20 euros (excepto contemporâneo e
breakdance, respectivamente 30 e 40 euros).
Informações em www.bemdance.com ou pelo
e-mail: info@bemdance.com
ACADEMIA DRAMÁTICO DE CASCAIS
Das 11h às 13h30 e das 14h30 às 17h00
Organização: Susana Mil-Homens

24 de Abril

Festa da Primavera
Oficina de Ciência
ARTEMANHAS NA LUDOTECA DO MONTE
Vamos festejar com as deusas da Primavera, a
amizade, as cores e as flores, ao som de flautas,
alaúdes, címbalos e trompete. Poderás plantar
as sementes de Abril e ir até à horta beber o chá
de lúcia-lima ou hortelã que já começou a crescer. Poderás fazer desabrochar flores no relvado
ou no teu cabelo, transformar frutas e legumes
em caras divertidas.
Custo: 1 euro.
Informações pelo tel.: 214680450 ou tlm.:
960286602.
LUDOTECA DO MONTE ESTORIL
Sábado das 14h30 às 17h30
Organização: Artemanhas
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Actividades para grupos escolares

A decorrer durante o ano lectivo
2009/2010

A decorrer até 30 de Junho

EMAC EDUCA

Visita à exposição O passado nunca
passa
Já lá vai o tempo em que as comunicações eram
feitas através de cartas e postais. O
postal ilustrado representava imagens icónicas
das nossas paisagens, guardando no verso as
memórias de férias, passeios e viagens.
Na exposição O passado nunca passa,
concebida a partir da colecção de José Santos
Fernandes, revisitamos um Cascais antigo, bem
diferente do que conhecemos hoje.
Para alunos do 1.º ciclo, 2.º ciclo, secundário e
centros de dia.
Duração: 1 hora. Inscrições até dois dias antes
da data pretendida pelo tel.: 214815930.
ESPAÇO MEMÓRIA DOS EXÍLIOS
2ª a 6ª feira das 10h às 18h00

Programa educação ambiental da EMAC
Programa de Educação Ambiental criado com o
objectivo de promover a educação para o
Desenvolvimento Sustentável, visando a
formação de cidadãos mais responsáveis,
participativos e preocupados com a defesa do
ambiente e com a melhoria da qualidade de vida
no concelho de Cascais. As escolas têm à escolha um vasto leque de acções, nomeadamente
actividades teóricas, práticas e passatempos.
Para alunos do ensino pré-escolar ao secundário.
Inscrições pelo tel.: 214604243 ou e-mail:
escolas@emac-em.pt
ESCOLAS DO CONCELHO
Organização: EMAC – Empresa de Ambiente de
Cascais, E.M., S.A.

A decorrer durante o ano lectivo
2009/2010

EDUMAR

A decorrer até 21 de Março

A decorrer até 26 de Março

Pescar com Arte

Concurso escolar As alterações
climáticas e a biodiversidade

A actividade inicia-se com uma visita à exposição Cascais de Carlos Bonvalot, durante a qual
será explicado aos participantes o percurso
artístico do pintor intimamente ligado a Cascais,
com especial destaque para a temática da
faina piscatória e na lide das gentes do mar.
Pretende-se que os participantes tenham um
contacto mais próximo com este modo de vida,
em vias de extinção, através de um “Pescatlo”
(competição de três provas ligadas à pesca),
entre pescadores e varinas.
Para crianças dos 5 aos 12 anos.
Inscrições pelo tel.: 214815304.
MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES
De 3ª a 6ª feira das 10h às 13h00
e das 14h às 16h00

No âmbito da década das Nações Unidas da
Educação para o Desenvolvimento Sustentável
2005-2014, está a decorrer até ao dia 26 de
Março, o concurso “Alterações Climáticas e a
Biodiversidade” dirigido aos estabelecimentos
de ensino do 1º, 2º e 3º ciclo do Ensino básico
das Escolas da rede pública do concelho.
Os interessados podem concorrer a três categorias: 1. Cartazes; 2. Maquetes; 3. Filmes ou
Powerpoint e Fotografias.
Mais informações:
www.cm-cascais.pt/viver/ambiente.
Organização: C. M. Cascais em parceria com
as Agências Municipais Cascais Atlântico e
Cascais Energia e a Comissão Nacional da
UNESCO | Apoio: Tapada Nacional de Mafra.

Programa educação ambiental da
Agência Cascais Atlântico
Com o programa EDUMAR, a Agência Cascais
Atlântico coloca ao dispor das escolas do
concelho de Cascais um amplo conjunto de
acções de sensibilização ambiental com o
objectivo de sensibilizar a população local,
sobretudo a comunidade escolar, para a
necessidade da preservação dos oceanos e
espécies marinhas. As actividades têm por base
o programa “Aprender brincando” e envolvem
temáticas centrais como a biodiversidade
marinha, alterações climáticas e protecção dos
oceanos.
Para alunos do ensino pré-escolar ao secundário.
Inscrições até ao final do 2.º período pelo tel.:
210995353 ou e-mail: geral@cascaisatlantico.org
ESCOLAS DO CONCELHO
Organização: Agência Cascais Atlântico

Já lá vai o tempo…

A decorrer até 30 de Junho

O meu filho enviou-me
um postal
Construção de postais ilustrados
A partir da exposição O passado nunca passa,
desafiamos as crianças a criarem um postal
para enviarem por correio aos seus familiares.
Já imaginaram a surpresa que vão ter quando o
receberem em casa?
Para crianças a partir do pré-escolar.
Duração: 1 hora.
Inscrições até dois dias antes da data pretendida
pelo tel.: 214815930.
ESPAÇO MEMÓRIA DOS EXÍLIOS
2ª a 6ª feira das 10h às 1600
A decorrer

Há cromos no farol
Gostas de cromos? Vem preencher a tua caderneta e aprender como funcionam os faróis.
Para famílias com crianças dos 6 aos 12 anos.
Inscrições de 3ª a 6ª feira das 10h às 18h00
pelo tel.: 214815328 ou e-mail:
fmsm@cm-cascais.pt.
FAROL MUSEU DE SANTA MARTA
3ª e 5ª feira das 10h às 12h00 ou
das 15h às 18h00
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A decorrer

A decorrer

A decorrer

As colecções do Museu do Mar
em banda desenhada

Visitas ao Museu do Mar na
companhia de uma personagem
mistério

À descoberta do Museu Condes
de Castro Guimarães

Após uma visita ao museu, os participantes
escolhem um dos diversos tipos de armadilhas
utilizados na pesca como inspiração para
criarem uma pequena história em banda
desenhada na sua escola/instituição.
As melhores histórias serão expostas no museu.
Para crianças do 4.º ano do 1.º ciclo, 2.º e
3.º ciclos do ensino básico e outros grupos
interessados.
Inscrições de 2ª a 6ª feira das 10h às 17h00
pelo tel.: 214815955.
MUSEU DO MAR – REI D. CARLOS
De 3ª a 6ª feira das 10h às 12h00
e das 14h às 17h00

Visita pelo museu, durante a qual os
participantes serão surpreendidos por uma
personagem-mistério, que se apresenta e
mantém um pequeno diálogo com os visitantes.
Para crianças do ensino pré-escolar e 1.º ciclo
do ensino básico.
Inscrições de 2ª a 6ª feira das 10h às 17h00
pelo tel.: 214815955.
MUSEU DO MAR – REI D. CARLOS
5ª feira das 10h às 12h00 e das 14h às 16h00

A decorrer
A decorrer

Atelier – Vamos fazer fósseis
A decorrer

Vamos jogar no museu
A decorrer

Quem apagou a luz do farol?
A luz do farol foi apagada! Quem terá feito tal
partida? Reúne a tua família, põe em prática os
teus dotes de detective e ajuda-nos a descobrir
o culpado seguindo as pistas espalhadas pelo
museu.
Para crianças dos 6 aos 12 anos e famílias.
Inscrições de 3ª a 6ª feira das 10h às 18h00
pelo tel.: 214815328 ou e-mail:
fmsm@cm-cascais.pt.
FAROL MUSEU DE SANTA MARTA
3ª e 5ª feira das 10h às 12h00
ou das 15h às 18h00

A decorrer

Duas histórias à beira-mar
A Sr.ª Torre e o Sr. Forte são amigos de longa
data e vão partilhar as memórias de uma vida
passada junto ao mar, ajudando os barcos
amigos e combatendo as frotas inimigas.
Para crianças dos 4 aos 7 anos.
Inscrições de 3ª a 6ª feira das 10h às 18h00
pelo tel.: 214815328 ou e-mail:
fmsm@cm-cascais.pt.
FAROL MUSEU DE SANTA MARTA
3ª e 5ª feira das 10h às 12h00
e das 15h às 18h00

Viagem pelas questões ambientais
Jogo onde os participantes vão responder a
diversas questões sobre poupança de energia,
separação de lixo e poluição marítima. A equipa
vencedora recebe uma lâmpada de baixo
consumo para a sua escola.
Para crianças do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino
básico.
Inscrições de 2ª a 6ª feira das 10h às 17h00
pelo tel.: 214815955.
MUSEU DO MAR – REI D. CARLOS
De 3ª a 6ª feira das 10h às 12h00
e das 14h às 16h00

A decorrer

Poluição: quem paga os seus
efeitos?
BIOLOGIA PARA TODOS
Atelier onde se dará relevo aos diferentes tipos
de poluição e aos efeitos nefastos dos
poluentes em todas as formas de vida do
ambiente marinho.
Orientação: Vera Bettencourt (bióloga).
Para crianças do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino
básico. | Mínimo 6 pax.
Inscrições de 2ª a 6ª feira das 10h às 13h00 e
das 14h às 16h00 pelo tel.: 214815955.
MUSEU DO MAR – REI D. CARLOS
5ª feira das 10h às 12h00

Peddy-paper no qual, de uma forma lúdica e
descontraída, os participantes ficam a conhecer
as particularidades e segredos das várias colecções do museu.
Para grupos de crianças do 4.º, 5.º e 6.º ano do
ensino básico e outros grupos interessados.
Inscrições pelo tel.: 214815304.
MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES
De 3ª a 6ª feira das 10h às 13h00
e das 14h às 17h00

Vem conhecer as pistas do mar de há milhões
de anos …os fósseis. E depois da visita, com
conchas vazias de moluscos e outros esqueletos
de animais que as ondas e marés trazem até à
praia, podes fazer o teu fóssil.
Para alunos do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico.
6 a 12 pax.
Inscrições de 2ª a 6ª feira das 10h às 17h00
pelo tel.: 214815955.
MUSEU DO MAR – REI D. CARLOS
De 3ª a 6ª feira das 10h às 12h00

A decorrer

Móveis – Contadores de Histórias
Vamos falar de livros e conhecer algumas peças
de mobiliário antigo.
A actividade tem início na Biblioteca Infantil e
Juvenil, onde surgirá uma pista para seguir até
ao Museu Condes de Castro Guimarães, em
busca do “contador” de histórias e do seu
guardião que nos vão ajudar nesta aventura.
Para crianças dos 4 aos 10 anos.
Inscrições pelo tel.: 214815304/26/27.
MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
INFANTIL E JUVENIL / PARQUE MARECHAL
CARMONA
De 3ª a 6ª feira das 10h às 13h00
e das 14h às 16h00

Violinos em festa – Workshop de
música
O violino é um instrumento musical de arco associado a uma grande dificuldade de aprendizagem.
Este atelier pretende desmistificar essa ideia, ao
permitir o contacto directo com o violino, incrementando igualmente aspectos muito importantes
no desenvolvimento e educação das crianças tais
como: coordenação motora e lateralidade; concentração; aprendizagem de conceitos musicais;
disciplina e espírito de equipa.
Os conceitos musicais abordados são retirados
do programa previsto para o 1.º e 2.º ciclo do
ensino básico. Concerto no final.
Autoria: Rita Mendes (professora).
Para crianças do 1.º e 2.º ciclos do ensino
básico. | De 15 a 25 pax.
Custo: 5 euros por pax.
Duração 1h30 por sessão. Inscrições pelo tel.:
214815949, e-mail: forte.oitavos@cm-cascais.pt
ou tlm: 962468554 (Rita Mendes).
FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS E
ESCOLAS DO CONCELHO DE CASCAIS
2ª feira (ou outras datas) em horário a combinar
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Actividades no Centro de
Interpretação Ambiental da
Pedra do Sal
O caminho da gotinha – Teatro de fantoches que dá a conhecer o ciclo da água.
Para crianças a partir dos 3 anos.
Entra no sonho do Toninho! – Teatro de
fantoches sobre os três segredos do Ambiente.
Para crianças a partir dos 3 anos.
Jogo das alterações climáticas – Jogo da
glória em 3D sobre as alterações climáticas, em
que as crianças são os peões de um tabuleiro
à escala real.
Encontra o tesouro do Capitão Concha
Há muito tempo atrás um barco pirata comandado pelo Capitão Concha encalhou na Pedra do
Sal e escondeu o seu tesouro nas redondezas.
Para crianças a partir dos 7 anos.
Vem conhecer as comunidades
biológicas das Avencas – Visita à praia
das Avencas e às suas plataformas rochosas,
seguida do contacto directo com as espécies
existentes na Zona de Interesse Biofísico das
Avencas através do Touch-Tank.
Descodifica a frase – Se gostas de desafios
e és bom a matemática e português, vem
descobrir a frase escondida sobre o Ambiente.
Para crianças a partir dos 12 anos.
Há biodiversidade na Ponta do Sal
Peddy-paper ao longo do qual os participantes
testam os seus conhecimentos em áreas tão
diversas como História, Biologia, Geologia,
Arqueologia. Para crianças a partir dos 7 anos.
Vem construir um herbário
Vem conhecer as espécies da flora que envolve
o Centro de Interpretação da Pedra do Sal.
Para crianças dos 7 aos 14 anos.
Energias renováveis para o desenvolvimento sustentável – vídeo educativo sobre
as energias renováveis.
Estas actividades destinam-se a crianças
integradas em ATL e escolas do ensino básico
ou outros grupos com um mínimo de cinco
participantes. O Centro pode assegurar o
transporte, desde que o pedido seja efectuado
com antecedência.
Informações e inscrições pelo tel.: 214815924
ou pelo e-mail: centro.pontadosal@cm-cascais.pt.
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
DA PEDRA DO SAL
De 3ª a 6ª feira das 10h às 13h00
ou das 14h às 17h00

A decorrer

A decorrer

Oficinas para escolas na
Ludoteca do Monte

O Eco Pirata

O mercador de coisa nenhuma
Oficina de Contar Histórias
Racib vende sonhos que começam no meio,
voltam ao princípio e nunca têm fim.
Ao ritmo da água
Oficina de Percussão onde vamos conhecer o
Tambor de Água.
O bicharoco louco
Oficina de Expressão Dramática
Através da expressão dramática, de jogos e de
contos vamos aproximar-nos ao mundo dos
animais e dos bichos para observá-los e reconstrui-los criativamente, com um toque de arte.
Pentatlo entre as palmeiras
Oficina de Actividade Desportiva. Circuito
lúdico-desportivo em que as crianças têm a
possibilidade de experimentar diversos jogos.
Quando for grande quero ser
um brincador
Espaço para Brincar. Um espaço da Ludoteca,
onde se podem realizar actividades lúdicas e
ter tempo de brincar, com acesso a jogos, livros
e actividades escolhidas em conjunto com os
“ludotecários”.
Horta & Manhas
Vem planear, plantar, ver crescer, e apanhar tudo
aquilo que semeares: os teus girassóis, a tua
salsa, os teus chás, os morangos, e as margaridas. Vamos acompanhar todo este processo de
crescimento e ver de perto o ciclo da natureza.
Encomendas
Este é um espaço vazio... que gostaríamos de
ver ocupado por desafios que a escola nos
lance. Aproveitando as nossas “sabedorias”
estamos abertos para construir oficinas,
percursos lúdicos, etc. a partir de temas que a
escola queira ver explorados.
Custo: entre 1 e 3 euros por criança, consoante
a actividade.
Para crianças do ensino pré-escolar e 1º ciclo
do ensino básico
Inscrições pelo telefone: 214673139; tlm.:
960286602 ou ludotecadomonte@gmail.com
LUDOTECA DO MONTE ESTORIL
De 3ª a 6ª feira das 10h às 12h00
e das 14h às 16h00
Organização: Artemanhas

Uma aventura ecológica
Na biblioteca vai ser contada uma história de
um pirata especial preocupado com a poluição
do mar. Esta história termina no Museu do Mar
com personagens ao vivo e a cores.
Para crianças dos 4 aos 10 anos, em grupos
escolares.
Inscrições de 2ª a 6ª feira das 10h às 17h00
pelo tel.: 214815326/7.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
INFANTIL E JUVENIL E MUSEU DO MAR REI
D. CARLOS
De 3ª a 6ª feira das 10h às 13h00
e das 14h às 16h00
A decorrer

(H)Ora conto contigo?
Hora do conto para grupos escolares
Mais do que uma casa cheia de livros, a
biblioteca pública é uma casa cheia de histórias
adormecidas, dentro de livros que esperam por
alguém que lhes toque e se interesse por eles.
Mais do que ouvir alguém ler uma história, a hora
do conto é um encontro com personagens que
ganham vida quando, atentos, os meninos se
entusiasmam e experimentam diversas emoções.
Mas para isso, precisamos que venham até cá.
Para grupos de crianças do ensino pré-escolar.
Inscrições até dois dias antes pelo tel.:
214815417.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
CASA DA HORTA DA QTA DE SANTA CLARA
De 3ª a 6ª feira às 10h30

A decorrer

Uma dúzia de histórias
Com o início da Primavera, das folhas dos livros
nascem novas histórias cheias de cores e de
letras. Nesta actividade vamos assistir ao desabrochar de uma de doze histórias infantis.
Para crianças a partir dos 3 anos, integradas em
grupos escolares.
Inscrições de 2ª a 6ª feira, das 10h às 18h00,
pelo tel.: 214815326/7.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
INFANTIL E JUVENIL/PARQUE MARECHAL
CARMONA
De 3ª a 6ª feira das 10h às 12h00
e das 14h às 16h00

3, 10, 17 e 24 de Março
7, 14, 21 e 28 de Abril

Familiofones
A música e os seus instrumentos
Visita orientada à colecção permanente de
instrumentos musicais reunida por Michel
Giacometti e dinamização de uma maleta
pedagógica constituída por réplicas de
instrumentos musicais, que os participantes
poderão explorar. Compreender quais os
contextos sociais, práticas musicais, sonoridades
e particularidades associadas a cada
instrumento constitui o desafio, que será
enriquecido com pequenos trechos do filme
Povo que Canta, da autoria de Michel Giacometti
no inicio dos anos 70, em Portugal.
Para alunos do ensino pré-escolar ao secundário
e outros grupos organizados.
Inscrições pelo tel.: 214815904/51.
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA
4ª feira às 10h30

26 | 27
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3, 10, 17 e 24 de Março
7 e 14 de Abril

12 e 26 de Março | 16 de Abril

30 de Março

Memórias em 80 flashes

Conhecer o Sistema Solar
Nesta actividade pretende-se dar a conhecer os
corpos que compõem o sistema solar.
Para crianças a partir dos 12 anos.
Mínimo: 15 pax.
Inscrições pelo tel.: 214815924 ou pelo e-mail:
centro.pontadosal@cm-cascais.pt.
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
DA PEDRA DO SAL
3ª a 6ª feira das 10h às 13h00
e das 14h às 17h00
Org.: C.M. Cascais e NUCLIO

Provavelmente a profissão
mais perigosa do mundo

Visita guiada à exposição Michel Giacometti, oitenta anos, oitenta imagens
Sem sair do Museu, convida-se o grupo a
realizar um percurso a pé por caminhos de
Portugal de outro tempo, com paragens para
olhar a paisagem, a arquitectura, expressões
do quotidiano, gentes e rostos, rituais e religião,
actividades rurais e tecnologias tradicionais, a
Música e a tradição. Linhas sinuosas darão azo à
construção de um mapa de memórias colectivo
desta exposição.
Para alunos do 1.º ciclo do ensino básico ao
secundário ou outros grupos organizados.
Inscrições pelo tel.: 214815904/51.
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA
4ª feira às 14h30

4, 11, 18 e 25 de Março
1, 8, 15, 22 e 29 de Abril

Conto tradicional no refúgio
musical
Conto tradicional seleccionado a partir das
recolhas efectuadas por Michel Giacometti. O
“pequeno refúgio” da colecção permanente de
instrumentos musicais do Museu será o palco
para uma história animada com pequenos momentos musicais, adaptada a partir do conto tradicional A Gaita Milagrosa. De entre o universo
dos instrumentos musicais a gaita e as tréculas
serão as personagens principais desta história.
No final, desafia-se o grupo para uma dinâmica
de expressão corporal e musical através de um
jogo tradicional.
Para crianças do pré-escolar e 1.º ano do 1.º
ciclo do ensino básico.
Inscrições pelo tel.: 214815904/51.
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA
5ª feira às 10h30 e às 14h30

16, 18, 23 e 25 de Março

Encontros musicais
O despertar da Primavera
Pretende-se apurar o sentido estético e
musical dos alunos, aproveitando a chegada da
Primavera. Em cada dia actuarão dois grupos
de crianças do 1º e ciclos do ensino básico,
escolas de música e outras instituições.
Para crianças dos 5 aos 12 anos e outros
grupos interessados. Inscrições pelo tel.:
214815304.
MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES
3ª e 5ª feira às 15h00

22 de Março

Teatro – O mar, um amigo a
respeitar
DIA MUNDIAL DA ÁGUA
Visita interactiva seguida de uma história
sobre o mundo dos animais marinhos.
Para crianças do ensino pré-escolar e 1.º ciclo
do ensino básico.
Inscrições de 2ª a 6ª feira das 10h às 13h e das
14h às 17h00 pelo tel.: 214815955.
MUSEU DO MAR – REI D. CARLOS
2ª feira das 10h às 12h00

Visita orientada à sala das pescarias por
um especialista na pesca do “fiel amigo
bacalhau”, José Cação Rico, Oficial Piloto da
Marinha de Pesca.
Para crianças e jovens do 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico e outros grupos interessados.
Inscrições de 2ª a 6ª feira, das 10h às
17h00, pelo tel.: 214815955.
MUSEU DO MAR – REI D. CARLOS
De 3ª a 6ª feira das 10h às 12h00

De 30 de Março a 1 de Abril
De 6 a 9 de Abril

Uma flor, um desejo
Workshop de Páscoa
O Forte S. Jorge de Oitavos está cercado!
Vieram pelas falésias, arribas e dunas,
rastejando e formando um manto. Um
manto de flores que invadiu o Forte na
Primavera! Muitas das espécies da flora
que rodeia o Forte têm importantes
funções, como por exemplo colonizar as
areias soltas das dunas formando uma
barreira à movimentação e avanço das
mesmas. Vamos elaborar contigo fichas
com o nome de algumas das espécies
que nos rodeiam! E depois de uma breve
visita guiada convidamos-te a participar
num workshop de lindas flores onde podes
escrever um desejo e terás sempre contigo
uma flor do Forte.
Para alunos do ensino básico, ATL’s.
Inscrições pelo tel.: 214815949 ou
e-mail: forte.oitavos@cm-cascais.pt
FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS
De 3ª a 6ª feira às 10h30 e às 15h00
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Serviço Cultural e Educativo

da Fundação D. Luís I Centro Cultural de Cascais
Programa Integrado de Actividades Lúdicas, Artísticas e Culturais
31 de Março

7 de Abril

Caixas musicais, coelhos
e outros pingarelhos

Comemoração do Dia Nacional
dos Moinhos de Vento

Nestas férias da Páscoa vem ao museu participar num atelier de caixas musicais. Nestes divertidos instrumentos os teus desenhos e colagens
ganharão vida e movimento, dando cor ao som.
Para crianças dos 5 aos 12 anos, inseridas em
grupos escolares ou outros grupos organizados.
Max: 15 crianças.
Inscrições até 26 de Março pelo tel.:
214815904/51.
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA
4ª feira às 10h30 e às 14h30

Pretende-se com a comemoração desta efeméride colocar em funcionamento simultâneo
e abrir ao público para acesso livre, tantos
moinhos quantos for possível em todo o país.
O Moinho de Armação – Tipo Americano, em
Alcabideche, tem-se associado a esta iniciativa
e irá promover uma actividade dirigida à comunidade escolar, na qual as crianças poderão
participar em todo o processo do ciclo do pão
que culmina na produção do pão tradicional
– o pão ázimo – que será antecedida por uma
oficina de elaboração de turbantes.
Inscrições até uma semana antes das 9h30
às 13h00 e das 14h às 17h00 pelo tel.:
214815942.
MOINHO DE ARMAÇÃO - TIPO AMERICANO
ALCABIDECHE
4ª feira das 10h às 13h00 e das 14h às 16h00

Em Abril

O lápis azul
A censura em Portugal
Durante o Estado Novo, toda os conteúdos
divulgados na imprensa eram sujeitos a leitura
prévia e regularmente censurados com um lápis
de cor azul. O lápis azul tornou-se dessa forma
um dos mais fortes símbolos da censura e do
impedimento à liberdade de expressão.
Nesta actividade vamos pegar em jornais actuais
e tentar perceber a que ficariam reduzidos se os
passássemos com o lápis azul.
Para crianças a partir do 1.º ciclo do ensino
básico.
Inscrições pelo tel.: 214815930.
ESPAÇO MEMÓRIA DOS EXÍLIOS
De 2ª a 6ª feira das 10h às 16h00

2 de Abril

19 a 23 de Abril

A revolução das letras
O 25 de Abril explicado às crianças
Hora do conto com base no livro A Revolução
das Letras – o 25 de Abril contado às crianças,
de Vergílio Alberto Vieira, no qual se faz uma
recriação metafórica do 25 de Abril de 1974,
em que um grupo de letras nos relata os
acontecimentos desta data através da poesia.
Duração: 1 hora.
Para crianças do 1.º ciclo do ensino básico.
Inscrições pelo tel.: 214815930.
ESPAÇO MEMÓRIA DOS EXÍLIOS
De 2ª a 6ª feira das 10h às 16h00

A páginas tantas…
DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL
Uma história com sabor a maresia espera por ti
na torre do Farol de Santa Marta. E podes trazer
os teus amigos!
Para crianças dos 5 aos 10 anos.
Inscrições de 3ª a 6ª feira das 10h às 18h00
pelo tel.: 214815328 ou e-mail:
fmsm@cm-cascais.pt.
FAROL MUSEU DE SANTA MARTA
6ª feira às 14h30

Informações e marcações de 2ª a 6ª feira entre as 9h30 e as 13h00 pelo tel.: 214815334/6
Outros contactos: sce.ccc@gmail.com | www.servicoeducativo-escolacriativa-cascais.com

22 de Abril

Atelier de nós de marinharia
Após uma visita ao museu, os participantes irão
aprender as técnicas de nós de marinharia.
Orientação: José Cação Rico (Oficila Piloto de
Marinharia de Pesca).
Para jovens do 3.º ciclo do ensino básico e
outros grupos. Max: 8 pax.
Inscrições de 2ª a 6ª feira das 10h às 17h00
pelo tel.: 214815955.
MUSEU DO MAR – REI D. CARLOS
5ª feira das 10h às 12h00 e das 14h às 16h00

Desenhos: Rui Aço

Entre Emoções
Perante nós mesmos abrimo-nos ao diálogo Entre Emoções. Procuramos meios, ambientes respiráveis,
densos ou amplos onde nos seja permeável o encontro.
Na procura e definição da linha de desenvolvimento para o próximo ano lectivo situámos a arte como zona
intrínseca e, como tal, um meio favorável ao estabelecimento de pontes, ao investimento de emoções.
Perante uma obra de arte, podemos criar. Criar a partir do que foi criado e que nos atinge porque
comunica.
Criamos, nas múltiplas leituras que podemos construir a partir de uma pintura, de uma fotografia, de um
espectáculo de teatro, de dança… a partir de uma composição musical, de uma obra literária…
Podemos criar, não como artistas, não como criadores de uma obra de arte mas como criadores de nós.
Investimos Emoções. Nesse investimento, iniciamos um processo de descoberta, igualmente intrínseco, não apenas de nós próprios mas de um olhar sobre nós próprios…, de um olhar sobre o mundo…
Abrimo-nos ao diálogo Entre Emoções… Respiramos ínfimas possibilidades…
A Arte e as Emoções – Uma linha de desenvolvimento para o próximo ano lectivo.
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Actividades
para Famílias
13 de Março | 17 de Abril

Para os pais um espaço
de partilha…
Atelier de dança criativa
No aconchego da Dança…. Um espaço de
fruição, autonomia e relação
Formadores: Alexandra Neves Silva e Margarida
Pinto Coelho.
Para famílias. Crianças de 3 e 4 anos e adultos
acompanhantes. | 2,5 euros por pax.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
Sábado das 10h às 10h45
20 de Março
15 de Abril

(Com)Vivências

Espaço de Reflexão
e Formação

Actividades para a comunidade
Todos aqueles que tenham interesses educativos e/ou desempenhem funções educativas a
nível pessoal e/ou profissional.
18 de Março

(Com)Vivências

Espectáculo de teatro comentado
A Casa do Avô
Proporcionar um espaço de Reflexão sobre a
Arte e as Emoções, tendo como ponto de
partida o espectáculo de teatro A Casa do Avô.
Formadora: Maria do Céu Melo (prof.ª e
investigadora na área da educação histórica).
Para a comunidade em geral. Gratuito.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
5ª feira às 21h00

Emoções na Escola
“… Qualquer relacionamento com os outros, ou
a gestão de qualquer recurso humano, passa
pela capacidade de saber distinguir as próprias
emoções das emoções dos outros e de saber
avaliar qual o movimento certo e adequado para
expressar as suas emoções.”
Formadora: Maria Glória Costa Franco (mestre
em psicologia clínica do desenvolvimento).
Para técnicos de enriquecimento curricular.
Custo: a definir.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
5ª feira das 9h30 às 12h30

16 de Abril

Workshop
Emoções na Escola
“… Qualquer relacionamento com os outros, ou
a gestão de qualquer recurso humano, passa
pela capacidade de saber distinguir as próprias
emoções das emoções dos outros e de saber
avaliar qual o movimento certo e adequado para
expressar as suas emoções.”
Formadora: Maria Glória Costa Franco (mestre
em psicologia clínica do desenvolvimento).
Para a comunidade em geral.
Custo: 25 euros.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
6ª feira das 10h às 16h30

Espectáculo de teatro
comentado

A Casa do Avô
Pela Compañia La Rous de Rosa Díaz.
Proporcionar um espaço de Reflexão sobre a
Arte e as Emoções, tendo como ponto de
partida o espectáculo de teatro A Casa do Avô.
Formadora: Maria do Céu Melo (prof.ª e
investigadora na área da educação histórica).
Para crianças a partir dos 3 anos e adultos
acompanhantes.
Custo: 4 euros por pax.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
Sábado às 16h00
24 de Abril

Espaço de reflexão e discussão
para pais

Emoções na relação mãe/filho
Ateliers de Artes Circenses
Para adultos - Um Olhar sobre a importância
das emoções na relação entre mãe e filho.
Formadora: Manuela Veríssimo (sub-directora
e professora associada do Instituto Superior de
Psicologia Aplicada – ISPA).
Custo: 5 euros.
Para crianças dos 4 aos 12 anos – Atelier de
artes circenses através do qual se pretende
proporcionar um espaço de sensibilização e
exploração das suas vertentes.
Formador: Sebastião Riçou (animador cultural).
Custo: 2,5 euros.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
Sábado das 15h às 17h00

Actividades para
Instituições

Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos, Secundário,
Instituições para Seniores, Actividades de
Enriquecimento Curricular, grupos organizados
e outras Instituições…)
4, 11, 18 e 25 de Março
15, 22 e 29 de Abril

Atelier A Arte e as Emoções
Itinerâncias
A equipa do Serviço Cultural Educativo – Centro
Cultural de Cascais desloca-se à instituição para
desenvolver com um grupo/turma uma actividade de âmbito artístico/pedagógico. Mover a arte
do seu espaço habitual; Fazê-la habitar outros
espaços de aprendizagem e crescimento… ir ao
encontro. Provocar outros encontros.
Gratuito.
5ª feira das 10h às 11h30 e das 14h às 15h30

18 e 19 de Março

Espectáculo de teatro
A Casa do Avô
Pela Compañía La Rous de Rosa Díaz
“O avô vive na sua rotina. Lava-se à mesma hora.
Toma o pequeno-almoço à mesma hora. Passeia
à mesma hora. Um dia as suas pernas decidem
deixar de caminhar e pouco a pouco vai-se apagando. (…) Dizer que os que se vão sobrevivem
graças às memorias que permanecem naqueles
que o amaram.”
Custo: 30 euros por turma/grupo.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
5ª e 6ª feira das 10h30 às 11h30 e das 14h30
às 15h30
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colóquios, conferências
e cursos
Conferências

> O Farol de Santa Marta e a Casa de Santa Maria num bilhete postal do início do século XX
6 de Março

19 de Março

Assinalando o aniversário do Farol de Santa Marta
(1868), propõe-se uma palestra sobre o ofício de
faroleiro, seguida de uma visita à torre do farol,
na companhia do faroleiro Nogueira da Silva.
Inscrições de 3ª a 6ª feira, das 10h às 18h00,
pelo tel.: 214815328 ou e-mail:
fmsm@cm-cascais.pt
FAROL MUSEU DE SANTA MARTA
Sábado às 15h00
Organização: C.M. Cascais e Direcção de Faróis

O longo trabalho de tratamento e inventário
do espólio da Fortaleza veio a revelar uma
significativa colecção bem demonstrativa das
vivências neste espaço ocupada durante o
período filipino.
Conferencista: Severino Rodrigues.
Inscrições de 3ª a 6ª feira, das 10h às 18h00,
pelo tel.: 214815949 ou e-mail:
forte.oitavos@cm-cascais.pt
FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS
6ª feira às 18h30

A arte de manter acesa a luz
que guia os navegantes

11 de Março

Descobrir a arte com a pintura
CLUBE DAS ARTES
Segunda palestra inserida numa série de tertúlias mensais que irão decorrer ao longo do ano.
Dentro do tema Descobrir a Arte com... neste
mês vai-se reflectir sobre a pintura, contando
com a presença de dois artistas e formadores
de workshops que leccionam na Arte na Linha:
Rodrigo Alzamora (pintura contemporânea) e
Joana Bonvalot (pintura clássica).
Informações pelo tel.: 214683280 ou
913831694.
ARTE NA LINHA | ESTORIL
5ª feira das 19h às 21h00
Organização: Arte na Linha

Fortaleza de Nossa Senhora da
Luz – Vivências fragmentadas

26 de Março | 30 de Abril

Com olhos de ler
comunidade de leitores
Venha ler e conversar sobre livros numa tertúlia
descontraída.
Dia 26 de Março – Estará em destaque a obra
Contos de São Petersburgo, de Nikolai Gógol.
Dia 30 de Abril – Estará em destaque a obra
Morte em Veneza, de Thomas Mann.
Núcleo dinamizador: João Pequenão, Manuel
Nunes e Paula Martins.
www.comolhosdeler.blogspot.com
Informações pelo tel.: 214815403/4.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
SÃO DOMINGOS DE RANA
6ª feira às 21h00

27 de Março

23 de Abril

Percursos espirituais

Aprendemos uns com os outros…
crescemos juntos

CICLO MOMENTOS DE REFLEXÃO
PERCURSOS DA CONSCIÊNCIA
O caminho iniciático da consciencialização
espiritual é ilustrado com referências às
caracterizações e metodologias propostas
sobretudo pelos humanistas.
Conferencista: Pedro Teixeira da Mota (licenciado em Direito, escritor e investigador na área da
espiritualidade). Entrada gratuita para sócios,
5 euros para não-sócios.
Inscrições pelo tlm: 910213616 ou
e-mail: alubrat@sapo.pt. Informações também
pelo tel.: 214815382 (Casa de Santa Maria).
CASA DE SANTA MARIA
Sábado das 11h às 13h00
Organização: Associação Luso-Brasileira de
Transpessoal | Apoio: C.M. Cascais
27 de Março

Outras Vias Lácteas
ASTRONOMIA EM CRESCENTE
Conferencista: Sónia Antón (Centro de Investigação em Ciências Geo-Espaciais da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto | Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa).
Informações pelo tel.: 214815924.
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
AMBIENTAL DA PEDRA DO SAL
Sábado às 21h30
Organização: C.M.Cascais e NUCLIO

24 de Abril

O Clima espacial
ASTRONOMIA EM CRESCENTE
Conferencista: Grom Matthies (União de
Astronomia e Astrofísica e Núcleo Interactivo de
Astronomia).
Informações pelo tel.: 214815924.
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
DA PEDRA DO SAL
Sábado às 21h30
Organização: C.M. Cascais e NUCLIO

Percursos na leitura e escrita de
histórias em contexto de sala de
jardim-de-infância
DIA MUNDIAL DO LIVRO
5.º ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE CASCAIS – SÃO DOMINGOS
DE RANA
Conferencista: Cristina Prazeres (educadora)
Com esta comunicação, Cristina Prazeres pretende partilhar o processo de desenvolvimento
de alguns projectos com um grupo de crianças
com quatro e cinco anos de idade, em torno da
leitura e produção de histórias, descrevendo o
processo e os respectivos produtos.
Informações pelo tel.: 214815403/4.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
S. DOMINGOS DE RANA
6ª feira às 16h00
Org.: C.M. Cascais e Instituto para o Desenvolvimento Educativo Integrado na Acção (IDEIA)

24 de Abril

Percursos anómalos
CICLO MOMENTOS DE REFLEXÃO
PERCURSOS DA CONSCIÊNCIA
Será abordado o mundo da parapsicologia
científica, o seu estudo laboratorial e a
perspectivação futura do desenvolvimento
deste campo de pesquisa.
Conferencista: Vítor Rodrigues (Doutorado em
Psicologia, psicólogo e psicoterapeuta, formador
na área da Psicologia da Consciência).
Inscrições pelo tlm: 910213616 ou e-mail:
alubrat@sapo.pt
Informações também pelo tel.: 214815382
(Casa de Santa Maria).
CASA DE SANTA MARIA
Sábado das 11h às 13h00
Organização: Associação Luso-Brasileira de
Transpessoal | Apoio: C.M. Cascais
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Cursos livres de História da Arte
10, 17 e 24 de Abril | 1, 8 e 15 de Maio

Curso livre
Tesouros da Arte Medieval
Séculos XII a XV

> Cristo Pantocrator. Pintura a fresco da igreja
de Saint Climent de Taüll (Catalunha). Século XII
Fomentar o conhecimento e o debate sobre obras
de arte de várias épocas, produzidas por diferentes civilizações, pertencentes a museus e monumentos nacionais e estrangeiros, ou a colecções
particulares, é o que se propõe com estes três
cursos livres. Dirigidos ao público interessado nos
temas propostos, cada curso, partindo de objectos artísticos de diferentes tipologias e materiais,
abre caminho à abordagem sobre as sociedades
que os produziram, os seus “invólucros” culturais,
religiosos, económicos e políticos, interrogando-se
sobre as contaminações artísticas inter-culturais
que daí poderão ter decorrido.
O Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães, marcado pelo forte eclectismo das suas colecções, é o local de acolhimento desta iniciativa
que se pretende participada e dinâmica na relação entre os orientadores e os participantes.

Valor de cada curso: 40 euros. Minimo 20 pax.
Informações e inscrições de 2ª a 6ª feira
das 10h às 17h00, pelo tel.: 214815381
ou e-mail: m.ines.brandao@cm-cascais.pt.
Organização: C.M.Cascais e Instituto de Cultura
e Estudos Sociais.

Através de obras de arte de referência (nacionais
e internacionais), realizadas durante os séculos
da Baixa Idade Média, entraremos num universo de descoberta da estética, formas e mensagens que nos legaram os homens desse tempo
já longínquo. Actualmente, encontramo-las nos
mais importantes monumentos românicos e
góticos, nos museus e em colecções particulares. Como pensavam, como viviam os seus dias,
como estruturaram as sociedades, como sentiam
e que esperanças tinham, são perguntas cujas
respostas vão sendo desvendadas na análise de
objectos artísticos de diferentes funcionalidades,
sempre intrigantes e sempre fascinantes. Ao longo de seis sessões e de uma visita temática a um
museu nacional, estas obras serão analisadas e
enquadradas em temas gerais:
- Arte Românica e Arte Gótica – conceitos e
diferenças;
- O Homem e a Natureza;
- Deus e os seus Agentes;
- A Vida e a Morte;
- As forças do Bem e do Mal.
Coordenação: Carla Varela Fernandes
MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES
Sábado das 17h às 19h00
Carla Varela Fernandes | Doutorada em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Tese: Iconologia da Família
Real Portuguesa. Primeira Dinastia – séculos XII
a XIV), foi Conservadora do Museu Arqueológico
do Carmo entre 2002 e 2005 e directora do Fórum Cultural de Alcochete entre 2005 e 2006.
Desempenha actualmente as funções de Chefe
de Divisão de Museus da Câmara Municipal de
Cascais. Com especial interesse pela escultura e
iconografia medievais, tem participado em colóquios e encontros científicos e publicado artigos
em revistas da especialidade e em actas de congressos, em Portugal e no estrangeiro, subordinados a diversos temas da arte medieval.

8, 15, 22 e 29 de Abril
6, 13, 20 e 27 de Maio

Curso livre
História do Mobiliário Português
Séculos XVII a XIX
Entre as apelidadas “Artes Decorativas” ou “Artes
Ornamentais”, o mobiliário é, provavelmente, uma
das áreas que mais tardiamente mereceu a atenção dos estudiosos e amantes da Arte. Apesar
desta constatação são os móveis que “mais próximos” estão de nós, companheiros inseparáveis
do quotidiano, quer para satisfação de necessidades básicas e utilitárias ou de comodidade e
conforto, quer ainda de luxo e/ou ostentação. As
oito sessões previstas visam promover o conhecimento e o estudo do mobiliário português e das
suas características específicas, particularmente
dos vários tipos de peças produzidas entre os
séculos XVII e XIX, que o individualizam relativamente aos seus congéneres europeus e, ainda,
proporcionar o conhecimento sobre as formas
de agir e os meios para a boa conservação das
peças de mobiliário.
Coordenação: José António Proença (conservador do Museu Condes de Castro Guimarães e
autor de diversos livros sobre mobiliário).
Informações e inscrições de 2ª a 6ª feira das
10h às 17h00, pelo tel.: 214815381 ou e-mail:
m.ines.brandao@cm-cascais.pt
MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES
5ª feira das 18h às 19h30
José António Proença | Conservador de Museus (pós-graduação pela Escola de Belas-Artes
de Lisboa), é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e
concluiu o Curso Superior de Peritagem em
Arte/Mobiliário pela Escola Superior de Artes
Decorativas da FRESS. Foi conservador na CasaMuseu Dr. Anastácio Gonçalves (1987-2002) e
seu responsável de 2003 a 2006. Desempenha
actualmente as funções de conservador do Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães.
Tem participado em colóquios e publicado artigos
em revistas de arte e actas de colóquios sobre
mobiliário português e estrangeiro.

> Contador e base. Portugal.
Final do século XVII. Colecção de
mobiliário do Museu Condes de
Castro Guimarães
PROGRAMA
1. Mobiliário: conceitos e nomenclatura. Materiais e técnicas de construção e de decoração
2. Mobiliário Português: da Idade Média ao final
do século XVII
3. O mobiliário inglês e francês setecentista e
a sua influência na estruturação do mobiliário
português do século XVIII
4. O período áureo do móvel em Portugal:
épocas de D. João V e D. José
5. O neoclassicismo e o mobiliário dos reinados
de D. Maria I e de D. João VI
6. O século XIX – eclectismos e revivalismo
7. A conservação de peças de mobiliário.
Instruções elementares
8. Visita à Colecção de Mobiliário do
Museu-Escola de Artes Decorativas da
Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva.
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Cursos

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de Outubro

Curso livre
História da Arte Islâmica
Séculos VII a XIX
Será que existe uma Arte Islâmica? Quais são as
suas características? Dos Omíadas aos Mogóis,
da mesquita ao lar, do palácio dos Sultões à casa
do artesão, estas nove sessões percorrem doze
séculos de criatividade artística, procurando descortinar o que une territórios que vão da Península
Ibérica à Indonésia.
O curso segue um percurso cronológico que se
divide em unidades dinástico-territoriais. Quando
adequado, dois contextos culturais aproximados
no tempo são comparados. Os conhecimentos
adquiridos serão sedimentados através de uma
visita de estudo opcional.
Coordenação: Inês Fialho Brandão (Mestre em
História da Arte).
Informações e inscrições de 2ª a 6ª feira das
10h às 17h00, pelo tel.: 214815381 ou e-mail:
m.ines.brandao@cm-cascais.pt
MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES
2ª e 4ª feira das 18h30 às 20h00
Inês Fialho Brandão | Licenciada em História
e História de Arte pela Universidade de Edimburgo e mestre em Estudos Islâmicos e Museologia
pela Universidade de Nova Iorque (Allah in the
Museum: the Dilemmas of Exhibiting Islamic Art),
foi bolseira das Fundações Calouste Gulbenkian
e Luso-Americana para o Desenvolvimento. No
Metropolitan Museum of Art pesquisou proveniências de obras de arte islâmicas que se encontrassem em colecções europeias durante o
III Reich. No Brooklyn Museum foi programadora
cultural de eventos paralelos às exposições.
Em Portugal, elaborou projectos para o Museu
Calouste Gulbenkian, o Centro Cultural de Belém,
e o Palácio de S. Bento. Com especial interesse
em museologia da arte islâmica, proveniência de
peças e serviços educativos, participou em conferências e sessões de formação dedicadas a
estes temas.

A decorrer

A decorrer

Aulas de dança Modern Jazz

Formação em representação,
canto e moda

Orientação: Prof. Ximena Assunção.
Aulas para crianças a partir dos 8 anos e para
adultos. Mensalidade: 30 euros (duas vezes por
semana).
Informações pelo tel.: 214830522 (Teatro Gil
Vicente) ou 936374846 (Ximena Assunção)
TEATRO GIL VICENTE
2ª e 4ª feira das 16h às 17h00
e das 17h às 18h00
Organização: Ximena Assunção

> Pintura a fresco. Sala da Justiça.
Alhambra (Sevilha). Séc. XIV.
PROGRAMA
1. Omíadas (séc VII – VIII), primeiro império,
primeiras obras.
2. Abássidas (séc. VIII – séc XIII), o final do
domínio árabe
3. Omíadas de Ocidente (séc. VIII – séc XV),
o paraíso perdido
4. Fatimidas (séc IX – séc. XIII) e Seljúcidas
(séc XII –XIII) o primeiro reino ismaelita e o
anúncio das steppes
5. Os Ilkhanidas e os Mamelucos
(séc XIII — séc XV), ou a chegada dos Mongóis
6. Os Timuridas (séc XV – séc XVII)
ou o Irão Mongol
7. Grandes Impérios: Safávidas e Otomanos
(séc XVI – séc. XIX)
8. Qajares, Mogóis e “periféricos”
(séc XVIII – séc XX), o final de uma arte?
9. Visita colecção de arte islâmica do Museu
Calouste Gulbenkian (opcional)

A decorrer

Cursos Casa da Cultura
História de Arte – Prof. Fernando A.
Baptista Pereira – 2ª feira das 11h às 13h00
Escrita Criativa – Prof.ª Margarida Fonseca
Santos – 2ª feira das 18h às 20h00
Imagine your life – Prof. Maria R. Ferreira
e Nuno Cabral da Câmara – 3ª feira das 11h
às 13h00
História de Portugal na Europa
Prof. Fernando A. Baptista Pereira
4ª feira das 11h às 13h00
Pintura – Prof. Luís Guimarães
4ª feira das 15h30 às 17h30
Cinema – Prof. João Braz
4ª feira das 18h às 20h00
Informações sobre preços e inscrições
pelo tlm.: 916770777 (Teresa Salema).
ESPAÇO MEMÓRIA DOS EXÍLIOS | ESTORIL
Org.: Casa da Cultura | Apoio: C.M. Cascais

A decorrer

Formação da Academia Sénior
Novo pólo de Cascais da Academia Sénior
Cruz Vermelha Portuguesa da Costa do Estoril
com cursos e ateliers na Casa de Santa Maria e
Marina de Cascais.
Informações e inscrições pelo tel.: 214570924 ou
e-mail: dcostaestoril.academia@cruzvermelha.org.pt
Secretariado aberto na Marina de Cascais, loja
31-B, das 10h às 13h00 e das 14h às 17h00.
CASA DE SANTA MARIA | MARINA DE
CASCAIS
Organização: Academia Sénior

Aulas de passerelle, canto, rádio, hip hop,
teatro, casting, imagem, expressão corporal e
agenciamento.
Professores: Inês Simões, FF – Fernando
Fernandes, Raquel Borges, Paulo Fernandes
(Rádio Cidade FM).
Para crianças e jovens dos 6 aos 25 anos.
Informações sobre condições de participação
e inscrições pelo tlm: 963956541, em
www.frm-formacao.com ou e-mail:
info@frm-formacao.com.
FRM – FORMAÇÃO | ALDEIA DO JUSO
Organização: FRM – Formação em
Representação e Moda

A decorrer

Atelier de pintura
Curso básico para principiantes. Técnicas
avançadas de texturas, colagens, assemblagens
e abstractos. Coordenação: Edna de Araraquara
e Zé Cordeiro
Mensalidade: 80 euros (duas aulas semanais
de duas horas ou uma aula de quatro horas)
Inscrições > 50 euros pelo tel.: 214578019 ou
e-mail: zednarte@netcabo.pt
ATELIER DOS ARTISTAS PLÁSTICOS DE
CARCAVELOS
3ª, 5ª feira e sábado em horário a combinar
Organização: Associação dos Artistas Plásticos
de Carcavelos

A decorrer

Cursos de desenho e pintura
Cursos de 3 ou 6 horas semanais.
Para maiores de 18 anos ou com equivalência
ao 12.º ano.
Orientação: Henrique Reis, pintor.
Informações e inscrições pelo tlm.: 919621714.
ATELIER HR | CASCAIS
De 2ª a 6ª feira das 15h às 18h00
De 2ª a 5ª feira das 20h às 22h00
De 3ª a 6ª feira das 10h30 às 13h30
Organização: Atelier HR
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A decorrer

A decorrer

A decorrer

27 de Março

Curso de iniciação ao desenho
e pintura

Curso de Fotografia

Cursos na Oficina do Desenho

Teoria e prática com máquinas digitais (reflex ou
compactas-avançadas) ou analógicas (máquinas
com película). Inclui textos de apoio.
Formação individual ou, no máximo, a duas
pessoas.
Orientação: Fernando Carvalho. Duração: dez/
doze horas. Dias e horários a combinar.
Informações sobre preços pelos tel.:
214683413 ou 917002115.
S. JOÃO DO ESTORIL
Horário a combinar com os interessados
Organização: Fernando Carvalho

Ensino + Experimentação + Prática.
Direcção pedagógica: Prof. Rui Aço.
Curso de Desenho e Pintura
Coordenação: Rui Aço.
2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira das 11h00 às 13h00; 15h
às 17h00; 18h30 às 20h30
Curso de Artes Plásticas
Coordenação: Rui Aço.
2ª, 3ª e 5ª feira das 11h00 às 13h00; 18h30
às 20h30
Curso de Desenho Continuado
Coordenação: Nuno Garcia
2ª e 5ª feira das 18h30 às 20h30
Curso de Ilustração
Coordenação: Ana Grácio e Rita Cardim
2ª e 4ª feira das 10h às 13h00
Curso de Fotografia Encenada
Coordenação: Ana Janeiro
2ª e 4ª feira das 11h às 13h00;
das 15h às 17h00
Inscrição anual: 25 euros.
Informações sobre mensalidades e inscrições
pelo tel.: 214832293, tlm: 916395639
e 915225300 ou e-mail:
geral@oficinadodesenho.com.pt
www.oficinadodesenho.com.pt
OFICINA DO DESENHO | CASCAIS
Organização: Oficina do Desenho

Introdução ao Teatro – Workshop
de Expressão Dramática

Orientação: Salomé Soares e Iryna Nikolaevna
Yermochenck.
Para jovens e adultos. Informações pelo tlm.:
933295561 ou 969835857.
MURTAL | PAREDE
De 2ª a 6ª feira das 19h às 20h30
Sábado das 10h às 13h00
Organização: Salomé Soares

A decorrer

Ateliers de Artes Plásticas
Pintura a óleo e outras técnicas
Mensalidade: 60 euros.
Modelagem em biscuit e
artes decorativas
Mensalidade: 35 euros.
Aulas para crianças
Mensalidade: 50 euros.
4ª feira das 17h30 às 19h00
Informações sobre horários e inscrições pelo
tel.: 210503614 e 969756621.
LOJA ARTE, FLOR E AROMAS | TIRES
Organização: Arte, Flor e Aromas

A decorrer

Oficinas Criativas da Margarida’s
School
Crazy Art, Hospital da Moda, Artes Decorativas,
Ateliers de Reciclagem e Fábrica de Brinquedos
Coordenação: Margarida’s School.
Informações sobre preços, horários e inscrições
pelo tel.: 214681571 ou e-mail:
margaridaschool@netcabo.pt
PÁTIO DAS ARTES | ESTORIL
De 2ª feira a sábado em horários a combinar
Organização: Pátio das Artes / Margarida’s
School

A decorrer

Cursos Livres na Academia de
Artes e Restauro
Iniciação ao restauro de porcelana: teoria e prática, Desenho e Pintura, Restauro de Arte: pintura, estatuária, douragem e pintura decorativa.
Cursos livres que permitem um acompanhamento personalizado em qualquer uma das áreas
leccionadas, de acordo com objectivo e ritmo de
aprendizagem de cada aluno.
Carga horária: 16 horas mensais repartidas por
duas aulas semanais de duas horas.
Inscrições: 30 euros. Mensalidade: 115 euros.
Inscrições ao longo de todo o ano pelo tel.:
214844073 ou 914287673.
ACADEMIA DE ARTES E RESTAURO
CASCAIS
Porcelana – 3ª e 6ª feira das 11h às 13h00
Desenho e Pintura – 4ª feira das 15h às 17h00
3ª e 5ª feira das 11h às 13h00
Restauro de Arte – 3ª a 6ª feira das 11h às
13h, das 15h às 17h e das 18 às 20h00
Sábado das 11h às 13h e das 15h às 19h00
Organização: Academia de Artes e Restauro /
Atelier-Oficina António Reis

A decorrer

Língua portuguesa para
a comunidade chinesa
Procurando contribuir para a melhor integração
da comunidade chinesa em Portugal, a Câmara
Municipal de Cascais e a Fundação Jorge
Álvares promovem, pelo segundo ano
consecutivo, um curso de aulas de língua portuguesa destinado a emigrantes chineses adultos.
Orientação: Prof.ª Isabel Anjos.
Inscrições pelo tel.: 214815417.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
CASA DA HORTA DA QTA DE SANTA CLARA
2ª e 5ª feira das 19h30 às 21h00 | domingo
das 16h às 17h30
Org.: C.M. Cascais e Fundação Jorge Álvares

DIA MUNDIAL DO TEATRO
José Guerreiro promove regularmente oficinas
de expressão dramática com o objectivo de proporcionar o contacto com as técnicas de teatro
nas suas diversas variantes, apoiando o desenvolvimento pessoal de todos os participantes. O
workshop de teatro é realizado segundo o mote
de Peter Brook, “O teatro é a vida, uma vida mais
legível, mais intensa, mais concentrada”.
Conheça o seu projecto de voluntariado em
http://worldtheatre.blogspot.com e participe
neste workshop dirigido a maiores de 15 anos.
Inscrições até 22 de Março pelo tel.:
214815403/4. | Max. 25 pax.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
S. DOMINGOS DE RANA
Sábado das 15h às 17h00

Em Maio

Curso breve
Pintura Antiga – século XIV ao XVIII
Coordenação: Fernando António
Baptista Pereira.
Inscrições a partir de 20 de Abril pelo tel.:
214815353.
AUDITÓRIO DA CASA DAS HISTÓRIAS
PAULA REGO
Sábado das 15h às 18h00
Organização: C.M. Cascais e Instituto de Cultura
e Estudos Sociais
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desporto
Cascais Activo é desporto na escola
Actividades destinadas exclusivamente ao público escolar.
Informações pelo tel.: 214825566/79 ou e-mail: desporto.escola@cm-cascais.pt

2 de Março

25 de Março

Cascais Minton

II Encontro de Surf e Bodyboard

Torneio de Badminton – Iniciados
CASCAIS ACTIVO – É DESPORTO NA ESCOLA
COMPLEXO DESP. DE ALCABIDECHE
Organização: Escola Secundária IBN Mucana

PRAIA DE S. PEDRO DO ESTORIL
Organização: Escola Secundária Ibn Mucana

26 de Março
8 de Março

Cascais Minton
Torneio de Badminton – Juvenis
CASCAIS ACTIVO – É DESPORTO NA ESCOLA
COLÉGIO AMOR DE DEUS
Organização: Colégio Amor de Deus

Regata EANC
BAÍA DE CASCAIS
6ª feira das 9h as 17h00
Organização: Escola Secundária de Carcavelos
Escola de Actividades Náuticas de Cascais
(EANC)

26 de Março
11 de Março

Cascais Minton

Torneio de Badminton – Infantis e
Juniores
CASCAIS ACTIVO – É DESPORTO NA ESCOLA
COMPLEXO DESPORTIVO DE SÃO DOMINGOS DE RANA
Organização: Escola 2.3. Frei Gonçalo de
Azevedo

Feira do Jogo
ESCOLA SECUNDÁRIA 2.3. DE ALVIDE
6ª feira das 10h ás 12h00 e das 14h às 16h00
Org.: Escola Secundária 2.3. de Alvide JOTRA

21 de Abril

Torneio de Atletismo de Pista
CASCAIS ACTIVO – É DESPORTO NA ESCOLA
A prova destina-se aos alunos do 3º ciclo e
secundário das escolas do concelho, estando
prevista a participação de cerca de 120 alunos.
O torneio decorrerá na pista simplificada de atletismo da Escola Salesiana de Manique, estando
o enquadramento técnico a cargo do corpo
docente da escola. Inclui provas de velocidade,
meio fundo, salto em comprimento, salto em
altura, lançamento do peso e estafeta.
Cada estabelecimento de ensino poderá apresentar dois alunos por especialidade, escalão
e sexo. Cada atleta poderá inscrever-se no
máximo em duas provas e ainda na estafeta.
Esta actividade é o culminar de vários torneios
internos realizados nas escolas.
ESCOLA SALESIANA DE MANIQUE
4ª feira das 14h às 17h00
Organização: Escola Salesiana de Manique
e C.M. Cascais

Desportos
Náuticos

Mais informações em: www.cncascais.com
Organização: Clube Naval de Cascais

23 de Abril

Challenge Escolar
CASCAIS ACTIVO – É DESPORTO NA ESCOLA
Prova de multi-actividades de aventura e
exploração da natureza, através da qual se
pretende dar a conhecer as diversas modalidades desportivas de ar livre e aventura, bem como
alertar para questões ambientais, na perspectiva de um correcto usufruto da natureza. Os
participantes poderão participar em actividades
de slide, elevador, ponte móvel, labirinto invisível,
campo minado, levada, jogo do relógio, tirolesa,
escalada, rappel, limpeza de mata, eliminação de
vegetação nociva e orientação.
As equipas deverão ser mistas, com um máximo
de seis elementos, e formadas por alunos de escolas secundárias do concelho, bem e alunos do
9º ano com idade igual ou superior a 14 anos.
BARRAGEM DO RIO DA MULA | PARQUE
NATURAL SINTRA-CASCAIS
6ª feira das 10h às 18h00
Organização: C.M. Cascais e Associação de
Desportos de Aventura Desnível

6 e 7 de Março

I PAN Laser SB3 2010-01-29
BAÍA DE CASCAIS
20 e 21 de Março

Raid Hobie Cat
BAÍA DE CASCAIS

27 e 28 de Março

III Club Race Vela Ligeira 2010
BAÍA DE CASCAIS
17 e 18 de Abril

PAN Hobie Cat 2010
BAÍA DE CASCAIS
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edições
Outras Actividades
A decorrer

JORGE CRAVO

Beach Ultimate Frisbee Pickup

O Autor

14 de Março

Troféu de Atletismo
Corrida da Juventude
Informações pelo tel.: 214825581.
SÃO DOMINGOS DE RANA
Organização: C.M. Cascais e J. F. de São
Domingos de Rana

28 de Março

Troféu de Atletismo

Grande Prémio de Atletismo
da Madorna
Informações pelo tel.: 214825581.
MADORNA
Organização: C.M. Cascais e Centro Cultural
Desportivo e Recreativo da Madorna

De 6 a 10 de Abril

III Campeonato Internacional
Seniores Portugal
Informações pelo tel.: 214681376.
OITAVOS – CAMPO DE GOLFE
Organização: Clube de Golf do Estoril

O Neo-Modernismo na Canção de Coimbra ou o Advento da Escola Goesiana

Actividade desportiva intensa e divertida, na qual
o fair play é uma regra fundamental. Joga-se
com um disco voador (Frisbee) e é uma mistura
do futebol, basquetebol, futebol americano e
voleibol de praia. Venha assistir e experimentar.
Informações em www.bug-p.org.
PRAIA DE CARCAVELOS (EM FRENTE AO
BAR BOA ONDA)
5ª feira às 21h00 | Domingo às 17h00
Organização: Grupo de Ultimate Frisbee de
Praia de Lisboa

Luiz Goes

Luiz Goes é, a partir da segunda metade do século XX, uma figura
incontornável e acima de quaisquer suspeitas quanto à importância que
tem na evolução da Canção de Coimbra.
Ideologicamente a partir da escola modernista de Edmundo de
Bettencourt, Goes encetou uma renovação na Canção de Coimbra que
o guindou à posição de legítimo e único sucessor daquele poeta-cantor
presencista na afirmação de uma Nova Canção de Coimbra. Ou seja, o Neo-Modernismo chega à Canção de Coimbra através da escola Goesiana.
Demonstrando uma grande generosidade e disponibilidade, Goes
tem revelado, nos últimos anos, um envolvimento, um amor e uma ternura
por esta Canção que o permitem indexar como um Mestre, na acepção
plena da palavra. Com ele se aprende todo um imaginário a preservar e
a actualizar para que se não perca a Canção de Coimbra. Uma Canção
que muito deve à sua profunda veia artística como autor, compositor,
poeta e, fundamentalmente, cultor inimitável.

Jorge Cravo
Coimbra (n. 1961). Licenciatura em História e especialização em Ciências Documentais
pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Bibliotecário na Biblioteca Municipal de Coimbra.
Cultor de Canção de Coimbra.

Discografia
Canções d’aqui (1988)
folha a folha (1999)
Canções d’inquietude (2005)

Bibliografia
1. Monografias

LUIZ GOES
O Neo-Modernismo na Canção de Coimbra
ou o Advento da Escola Goesiana

MinervaCoimbra

– A Canção de Coimbra em tempo de lutas estudantis (1961-1969): a vertente tradicional
em tempo de mudanças e o Movimento das Trovas e Baladas como Canto de
Intervenção académico (por ocasião dos 40 anos da Crise Académica de 1969).
Coimbra: MinervaCoimbra, 2009.
– José Afonso: da boémia coimbrã à solidariedade utópica (1940-1969). Coimbra:
Câmara Municipal de Coimbra, Departamento de Cultura, 2009.
2. Alguns artigos dispersos por livros, jornais e revistas locais:
– «A Geração de 80 da Canção de Coimbra», in Canção de Coimbra: testemunhos
vivos (antologia de textos). Coimbra: Associação Académica de Coimbra, Direcção
Geral, Pelouro da Cultura, 2002.
– «A presença e a Canção de Coimbra (ou o modernismo de uma nova visão estético-musical desta Canção)» in Munda, n.° 45/46 (Nov. 2003).
– «A propósito da Candidatura da Canção de Coimbra a património da UNESCO»
in Diário de Coimbra (13 Mar., 3-10 Abril, 2005).
– «O Fado de Coimbra não existe», in Rua Larga, n.° 8 (Abril, 2005).
– «José Afonso: da boémia coimbrã à solidariedade utópica (1940-1969)» in Arquivo
Coimbrão, vol. XL, 2008.

18 de Abril

27 de Março

22 de Abril

10ª Milha Urbana de São
Domingos de Rana

Apresentação do livro
Luiz Goes. O Neo-Modernismo
na Canção de Coimbra ou o
Advento da Escola Goesiana

Apresentação do livro
Forcados – Os últimos
românticos da festa

TROFÉU DE ATLETISMO DE CASCAIS
Competição integrada no Circuito Nacional de
Milhas da Federação Portuguesa de Atletismo e
do Troféu de Atletismo de Cascais. De ano para
ano tem vindo a registar uma adesão cada vez
mais elevada de atletas e simpatizantes.
Informações pelo tel.: 214825581.
ABÓBODA | SÃO DOMINGOS DE RANA
Domingo às 9h00
Organização: Núcleo de Atletismo da Zona da
Abóboda | Apoio: J. F. São Domingos de Rana e
C.M. Cascais

Autoria: Jorge Cravo.
Edição: Minerva Coimbra com o apoio da C.M.
Cascais, Turismo de Coimbra e Redes
Energéticas Nacionais.
Ideologicamente a partir da escola modernista
de Edmundo de Bettencourt, Luiz Goes encetou
uma renovação na canção de Coimbra que o
elevou à posição de legítimo sucessor daquele
poeta-cantor presencista na afirmação de uma
nova canção de Coimbra.
Apresentação: Prof. Doutor Luís Reis Torgal.
Intervenção do poeta Carlos Carranca e
momento musical com a interpretação de fados
de Coimbra.
Informações pelo tel.: 214815930.
ESPAÇO MEMÓRIA DOS EXÍLIOS
Domingo às 15h30

Autoria: Eurico Lampreia.
Edição: Forcadolé – Arte, Cultura, Desporto e
Música.
Eurico Lampreia, antigo forcado do Grupo de
Amadores de Lisboa, lançou no final de 2009
uma obra em dois volumes que percorre o
historial dos 45 grupos portugueses de
forcados, desde o início da modalidade, em
1836, até à actualidade, e no qual não faltam
também referências a uma dezena de grupos
do México e quatro da Califórnia.
Com este livro, Eurico Lampreia procurou legar
um testemunho às gerações futuras, num
formato de manual de consulta técnica, mas
também de evocação das figuras que mais se
destacaram na história da actividade de forcado
em Portugal.
Informações pelo tel.: 214815353.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
5ª feira às 18h00
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exposições
A decorrer até 21 de Março

A decorrer até 3 de Maio

Cascais de Carlos Bonvalot

Fragmentos de Arte

Nesta exposição pretende-se divulgar a
produção pictórica deste pintor ligada a Cascais
e às suas gentes, nomeadamente as que se
aproximam do universo da faina piscatória e, por
outro lado, as suas intervenções no património
cascalense, com destaque para o seu pioneirismo na análise científica de obras de arte.
Informações pelo tel.: 214815304.
MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES
De 3ª a 6ª feira das 10h às 17h00
Sábado e domingo das 10h às 13h00
e das 14h às 17h00

Exposição colectiva de pintura com obras da autoria de cidadãos portadores de doença mental
que procuram explorar o papel e o significado
do acto criativo e artístico nos seus percursos
de vida.
Este projecto partiu de uma iniciativa da Equipa
Comunitária de Cascais (Centro Hospitalar de
Lisboa Ocidental) em parceria com entidades
que intervêm na problemática da saúde mental
no concelho, nomeadamente: Centro de Apoio
Social do Pisão (CASP) e Associação de
Reabilitação e Integração Ajuda (ARIA) e contou
com a cedência de obras da Unidade de Dia de
Lisboa (Departamento de Psiquiatria e Saúde
Mental) e de um elemento da Sociedade São
Vicente Paulo – Conferência Nossa Sr.ª das
Graças.
A exposição será apresentada em diversos
espaços municipais.
Informações pelo tel.: 214815251.
Até 10 de Março
GALERIA DA JUNTA DE FREGUESIA
DE CASCAIS
De 2ª a 6ª feira das 9h às 17h00
De 12 a 30 de Março
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
S. DOMINGOS DE RANA
2ª feira das 13h00 às 19h00
De 3ª a 6ª feira das 10h00 às 19h00
Sábado das 10h às 13h00 e das 14h às 18h00
De 16 de Abril a 3 de Maio
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
DA PEDRA DO SAL
De 3ª a 6ª feira das 10h às 17h00
Sábado e domingo das 10h às 13h00 e das
14h às 18h00
Feriados das 14h às 17h00
Organização: Equipa Comunitária de Cascais do
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Centro
de Apoio Social do Pisão, Associação de Reabilitação e Integração Ajuda | Apoio: C.M. Cascais

A decorrer até 4 de Abril

Aventuras de Alice no País
das Maravilhas

> Pintura da exposição Aventuras de Alice no País das Maravilhas
A decorrer até 8 de Março

A decorrer até 10 de Março

O fascínio pela leitura
Pedras de leitor

Três mais três
Pintura e Escultura

Criadas por Madalena Bensuan, as pedras de
leitor nasceram da criatividade da autora quando, um dia, olhando para o rio Tejo, imaginou
pequenas criaturas sobre rochas adaptando as
suas formas a cada uma delas, em busca da posição ideal para a leitura. A ideia ganhou forma
e estas personagens com o nome de “leitores”
espalharam-se por livrarias, bibliotecas e todos
os espaços onde existam livros para ler. Venha
vê-las agora à Biblioteca Municipal de Cascais
em São Domingos de Rana!
Informações pelo tel.: 214815403.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
S. DOMINGOS DE RANA
2ª feira das 14h00 às 19h00
De 3ª a 6ª feira das 10h00 às 19h00
Sábado das 10h às 13h00 e das 14h às 18h00

Esta mostra enquadra duas linguagens artísticas distintas, reunindo obras de três pintores e
três escultores conceituados.
Informações pelo tel.: 214667700.
CASINO ESTORIL | GALERIA DE ARTE
Diariamente das 15h às 24h00
Organização: Casino Estoril

A decorrer até 13 de Março

Exposição de pintura Sílvia
Barbosa e Soledad Fernandes
Informações pelo tel.: 214646140.
JUNTA DE FREGUESIA DO ESTORIL
GALERIA DE ARTE
De 3ª feira a sábado das 10h às 18h00
Organização: Junta de Freguesia do Estoril

Exposição de Diogo Muñoz
Exposição de trabalhos de ilustração da autoria
de Diogo Muñoz para uma colecção lançada
pelo jornal Expresso, com base nos dois
grandes êxitos de Lewis Carroll: Alice no País
das Maravilhas e Alice do outro lado do
espelho. A mostra é constituída por 24 trabalhos,
nos quais o autor procurou explorar múltiplos
sentidos, em linha com o fantástico mundo que
o livro encerra.
Informações pelo tel.: 214848900.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS | 2.º PISO
De 3ª feira a domingo das 10h às 18h00
Organização: Fundação D. Luís I

A decorrer até 18 de Abril

Michel Giacometti, oitenta anos,
oitenta imagens
Exposição do acervo fotográfico da
colecção Michel Giacometti.
Além de introduzir de forma sistemática a
utilização do gravador no inquérito da música
tradicional, Michel Giacometti usou a fotografia
como método auxiliar de registo, atribuindo-lhe
especial importância no estudo dos contextos
etnográficos, deixando revelado o meio em que
a música tradicional acontecia.
Informações pelo tel.: 214815904.
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA
De 3ª feira a domingo das 10h às 13h00
e das 14h às 17h00
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A decorrer até 25 de Abril

De 2 de Março a 4 de Abril

De 8 de Março a 9 de Abril

Is anybody home?

Exposição geológica da Pedra
do Sal

Reflectir sobre Cascais

Pintura e desenho de Joana Gancho
De uma das mais promissoras artistas portuguesas emergentes (licenciada pela Faculdade de
Belas Artes de Lisboa em 2004) apresentamse obras da sua produção mais recente onde se
articulam de forma muito conseguida a pintura
e o desenho para expressar, nas suas próprias
palavras, o «quotidiano citadino».
Informações pelo tel.: 214848900.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
RÉS-DO-CHÃO
De 3ª feira a domingo das 10h às 18h00
Org.: Fundação D. Luís I | Apoio: C.M. Cascais,
Companhia de Seguros Allianz e Bestartis
Portal das Artes

A decorrer até 30 de Junho

O passado nunca passa
Colecção José Santos Fernandes
Selecção de postais ilustrados da Colecção de
José Santos Fernandes, depositada no Arquivo
Histórico Municipal de Cascais desde Fevereiro,
no âmbito do Programa de Recuperação de
Arquivos e Documentos de Interesse Municipal
(PRADIM). A Colecção José Santos Fernandes
compõe-se maioritariamente de bilhetes-postais
ilustrados do final do século XIX à actualidade,
mas comporta também outras peças impressas
e manuscritas, como brochuras, programas,
cartões, circulares e recibos, para além de
provas em papel fotográfico.
Informações pelo tel.: 214815930.
ESPAÇO MEMÓRIA DOS EXÍLIOS
De 2ª a 6ª feira das 10h às 18h00

Nesta exposição dá-se a conhecer os últimos
150 milhões de anos da história geológica do
litoral do concelho de Cascais e da península
de Lisboa. É constituída por painéis informativos
que mostram a história da formação da Terra até
ao surgimento da formação geológica da Pedra
do Sal, organizados de acordo com os vários
períodos de evolução do nosso planeta. Os visitantes podem ainda realizar gratuitamente percursos a vários troços costeiros entre o CIAPS e
a Praia da Parede, dirigidos a grupos escolares e
assegurados por técnicos do Centro.
Informações e inscrições para os percursos pelo
tel.: 214815924.
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
DA PEDRA DO SAL
3ª a 6ª feira das 10h às 13h00
e das 14h às 17h00
Org.: C.M. Cascais e Agência Cascais Atlântico

De 6 de Março a 9 de Maio

A-Z, Entre Imagens e Palavras
Pintura de Joana Rego
A pintura de Joana Rego desenvolve-se em
torno de um eixo que pode ser identificado com
a dimensão do jogo, como assinalou Emília Pinto
de Almeida. Fiel aos seus pressupostos de que a
arte é um trabalho de busca que perpetuamente
se realiza, a pintora apresenta no Centro Cultural
de Cascais um conjunto de obras que vão da
letra A à letra Z, e suscitam interpretações a
diversos níveis, uns mais superficiais, outros
mais profundos, sempre valorizando marcas
muito pessoais.
Inauguração: dia 5 de Março às 21h30.
Informações pelo tel.: 214848900.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
1.º ANDAR
De 3ª feira a domingo das 10h às 18h00
Org.: Fundação D. Luís I | Apoio: C.M. Cascais,
Instituto de Turismo de Portugal, Companhia de
Seguros Allianz e Bestartis – Portal das Artes

Exposição de fotografia de Raquel Pina
Selecção de 50 fotografias que mostram
Cascais de várias perspectivas relacionadas
com o mar, tendo uma delas sido premiada no
concurso Cascais num flash. De vários ângulos
ficou o registo em tons sépia do que esta vila
nos transmite, a tranquilidade de a observar e de
nela viver. Raquel Pina é designer e admiradora
de fotografia. Depois do digital está agora a
dedicar-se à fotografia analógica.
Informações pelo tel.: 214815417.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
CASA DA HORTA DA QTA DE SANTA CLARA
2ª feira das 13h00 às 19h00
De 3ª a 6ª feira das 10h00 às 19h00
Sábado das 10h às 13h00 e das 14h às 18h00

De 13 a 31 de Março

Exposição de pintura
de Fernando Gaspar

> Fotografia de Joana Horta e Costa

Informações pelo tel.: 214667700.
CASINO ESTORIL | GALERIA DE ARTE
Diariamente das 15h às 24h00
Organização: Casino Estoril

De 21 de Março a 30 de Maio

De 19 de Março a 30 de Abril

Celebrar a Primavera
Obras de pintura e fotografia da autoria de
Adérita Amor.
Em permanência, na galeria, estão também disponíveis vários livros da autora: Espaço e Tempo,
No Reino do Espírito, Parabéns a Você,
Recordações de Infância da Derinha e Le
Danseur.
Informações e marcações de visitas pelo tel.:
214662035.
GALERIA DE ARTE DA FUNDAÇÃO
ADÉRITA AMÔR | ESTORIL
De 2ª a 6ª feira das 10h às 18h00
visitas por marcação
Org.: Fundação Adérita Amor – ao serviço
das ciências da arte, da criatividade e da paz

Pormenores
Fotografia de Joana Horta e Costa
Economista de formação e marketeer de
profissão, Joana Horta e Costa vive há mais de
10 anos entre Cascais e o Estoril. Encontrou na
fotografia uma paixão, uma forma de dar asas
à sua criatividade e imaginação, um reflexo do
seu gosto pela natureza, pelas cores e pelo belo.
Um desejo de reter em imagens, momentos,
sensações e locais.
Pormenores de Portugal são o objecto de quase
todo o seu trabalho, pois é no seu país que
encontra a paz e a serenidade para fotografar.
Nesta exposição reúne uma selecção de cerca
de 30 imagens que foi captando por todo esse
Portugal fora.
Inauguração: 20 de Março às 18h30.
Informações pelo tel.: 214815382.
CASA DE SANTA MARIA
De 3ª feira a domingo das 10h às 13h00
e das 14h às 17h00
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De 6 a 30 de Abril

No Castelo Amarelo

> 1. Raul Solnado (com o panamá branco) com as primas Ermelinda, Diana, Gina, Milú, Didio e Isabel.
Passeio Maria Pia, em Cascais. 1938. | 2. Raul Solnado com as primas Isabel e Milú. Passeio Maria
Pia, em Cascais. 1936
De 24 de Março a 3 de Abril

De 28 de Março a 30 de Maio

Exposição de trabalhos dos
alunos de arte da St. Dominic’s
International School

Raul Solnado… os primos
de Cascais… o Teatro

Informações pelo tel.: 214646140.
JUNTA DE FREGUESIA DO ESTORIL
GALERIA DE ARTE
De 3ª feira a sábado das 10h às 18h00
Organização: Junta de Freguesia do Estoril

De 26 de Março a 9 de Abril

Exposição de pintura
de Filipa Saragga

No âmbito do Clube das Artes, a Arte na Linha
apresenta uma jovem pintora, Filipa Saragga,
formada em Belas Artes pela Faculdade de
Lisboa. Desde sempre esteve ligada à pintura,
tendo seguido uma formação de 8 anos com o
mestre Luís Guimarães. Começou por uma fase
mais figurativa e está agora a enveredar pelo
lado mais abstracto da pintura. Trabalha diariamente e na sua procura de maior conhecimento,
candidatou-se a um mestrado na Slade School
of Arts que deverá levá-la a Londres ainda no
final deste ano. Inauguração: dia 26 de Março às
18h00. | Informações pelo tel.: 214683280 ou
913831694.
ARTE NA LINHA | ESTORIL
De 2ª a 6ª feira das 10h às 13h00
e das 14h30 às 18h00
Organização: Arte na Linha

DIA MUNDIAL DO TEATRO
O Teatro Experimental de Cascais presta
homenagem a Raul Solnado (1929-2009),
actor de referência no humor em Portugal, que
viveu parte da infância e actividade profissional
entre Cascais e o Estoril.
Inauguração: dia 27 de Março às 17h00.
Na mesma ocasião será entregue o prémio
Zita Duarte aos dois alunos que mais se
destinguiram no curso de 2006/2009 da
Escola profissional de Teatro de Cascais.
Informações pelo tel.: 214670320 ou
t.e.c@netcabo.pt. | www.tecascais.org
TEATRO MUNICIPAL MIRITA CASIMIRO
MONTE ESTORIL
De 3ª feira a domingo das 14h às 18h00
Organização: TEC, C.M. Cascais e Museu
Nacional do Teatro

Pintura de Sandra Sequeira
Mostra constituída por cerca de 33 quadros
pintados a acrílico, que transbordam cor e
emoções. Nesta exposição destinada a crianças
e a adultos os quadros vão ser posicionados a um
nível do olhar intermédio, facilitando a sua
visualização pelo público mais pequeno.
Pintura ao vivo nos dias 9 e 16 de Abril, das 10h
às 12h00 e nos dias 23 e 30 de Abril das 10h
às 12h00 e das 16h às 18h00.
Inauguração: 5 de Abril às 17h00.
Informações pelo tel.: 214815403/4.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
S. DOMINGOS DE RANA
2ª feira das 13h00 às 19h00
De 3ª a 6ª feira das 10h00 às 19h00
Sábado das 10h às 13h00 e das 14h às 18h00

De 7 de Abril a 10 de Maio

Mértola, último porto
do Mediterrâneo

Esta exposição apresenta uma síntese de conhecimentos referentes aos territórios de Beja
e de Mértola entre os séculos V e XIII. O estudo
centra-se, sobretudo, na vila-museu, identificando os diferentes aspectos da topografia e da
evolução do sítio ao longo de vários séculos. O
trabalho alarga-se, ainda assim, a outros locais,
apresentando propostas sobre a ocupação islâmica de Beja, Moura, Serpa, Castro da Cola, entre
outras localidades.
Inauguração: 6 de Abril às 18h00
Informações pelo tel.:214815323.
Centro cultural de cascais
capela do fundador
De 3ª feira a domingo das 10h às 18h00
Organização: Campo Arqueológico de Mértola e
TerraCulta | Apoio: C.M. Cascais

De 9 a 16 de Abril

Exposição de trabalhos de arte
Em Abril

Exposição de pintura de Diogo
Navarro
Informações pelo tel.: 214667700.
CASINO ESTORIL | GALERIA DE ARTE
Diariamente das 15h às 24h00
Organização: Casino Estoril

Trabalhos dos alunos do curso de arte da
Carlucci American School, entre os quais telas,
vídeos e pequenas esculturas.
Informações pelo tel.: 214815924.
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
DA PEDRA DO SAL
3ª a 6ª feira das 10h às 13h00
e das 14h às 17h00
Org.: C.M. Cascais e Carlucci American School

De 10 a 24 de Abril

Exposição de fotografia de
Sónia Guerreiro e Rita Vogel
Informações pelo tel.: 214646140.
JUNTA DE FREGUESIA DO ESTORIL
GALERIA DE ARTE
De 3ª feira a sábado das 10h às 18h00
Organização: Junta de Freguesia do Estoril

De 10 de Abril a 23 de Maio

Private Bodies 4

Mais uma vez, o Grupo de Apoio e Desafio
à Sida (GADS) apresenta uma exposição de
fotografia, cuja selecção é, como habitualmente,
da sua responsabilidade. Esta iniciativa visa
chamar a atenção para as questões relacionadas
com uma «política do corpo» e os dilemas que se
colocam ao Homem nas suas relações sociais e
sentimentais.
Inauguração: 9 de Abril às 21h30.
Informações pelo tel.: 214848900.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
2.º ANDAR
De 3ª feira a domingo das 10h às 18h00
Organização: Fundação D. Luís I | Apoio: GADS,
Companhia de Seguros Allianz e Bestartis
Portal das Artes

De 1 de Maio a 20 de Junho

Project Room II

Pintura de Rui Macedo
“[Estas] pinturas são consequência de uma pesquisa visual e operativa do conceito literário mise
en abyme, recurso estilístico que aqui, enquanto
pintura, mantém uma relação de semelhança
(por repetição, reflexão e/ou espelhamento)
com o lugar que a contém (Rui Macedo). Deste
modo, o rés-do-chão do Centro Cultural de
Cascais será “espelhado” nas obras expostas,
criando uma sensação de
proximidade/afastamento para o espectador,
cuja capacidade de reflexão se vê posta à prova.
Inauguração: 30 de Abril às 21h30.
Informações pelo tel.: 214848900.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
RÉS-DO-CHÃO
De 3ª feira a domingo das 10h às 18h00
Organização: Fundação D. Luís I | Apoio: C.M.
Cascais, Instituto de Turismo de Portugal,
Companhia de Seguros Allianz e Bestartis
Portal das Artes

Orquestra de Câmara de
Cascais e Oeiras

Actividades Educativas

Concertos

12 de Março

10 anos da Orquestra de Câmara
de Cascais e Oeiras

2 e 16 de Março | 27 de Abril

9 de Março | 20 de Abril

O maravilhoso mundo dos sons

Os caminhos da música

Concertos comentados
A audição musical é muito importante na infância, ajudando as crianças a comunicarem com o
mundo que as rodeia, a sentir emoções e o prazer de viver. Vamos conduzi-las na descoberta
e exploração do universo sonoro, ensinando-as
a sentir e a compreender o que é a vibração, a
intensidade, o timbre, o ritmo e muitas outras
características do som, bem como a conhecer
as diferentes famílias de instrumentos musicais.
Interagindo com os músicos da Orquestra de
Câmara de Cascais e Oeiras, propomos diferentes desafios nesta fascinante descoberta do
mundo dos sons.
Para crianças do ensino pré-escolar e 1.º ciclo
do ensino básico.
Inscrições pelo tel.: 214815904/51.
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA
3ª feira às 10h e às 14h00

Concertos comentados
Conduzidos pelo maestro vamos realizar uma
viagem pela história da música ocidental, percorrendo diferentes épocas históricas, ao som
das obras de grandes compositores, entre os
quais Fernando Lopes-Graça.
Os alunos terão a oportunidade de conversar
com o maestro e com os músicos da Orquestra
de Câmara de Cascais e Oeiras e explorar em
conjunto de curiosidades sobre a viagem que
realizaram.
Para alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e
do ensino secundário.
Inscrições pelo tel.: 214815904/51.
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA
3ª feira às 10h e às 14h00

Direcção musical: Nikolay Lalov.
Programa:
Concerto grosso Op. 3, n.º 8 – A. Vivaldi
Concerto para dois violinos em Ré menor
J. S. Bach
Serenata para cordas Op. 48 - P. I. Tchaikovski
Concerto em Ré para Orquestra de Cordas
J. Braga Santos
Informações pelo tel.: 214643460/ (OCCO),
214815330 (CMC) ou e-mail: geral@occo.pt
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
6ª feira às 21h00

10 de Abril

Homenagem a Chopin
e Schumann
Solistas da OCCO
Programa: Trio para piano, violino e violoncelo
em sol menor Op. 8 - Fr. Chopin (200 anos)
Quinteto para piano e cordas, Op. 44
R. Schumann (200 anos)
Intérprete: Luísa Tender (piano).
Informações pelo tel.: 214643460/ (OCCO),
214815904 (CMC) ou e-mail: geral@occo.pt
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA
Sábado às 18h00
11 de Abril

Concerto de Páscoa
13 de Março

OCCO convida jovem solista
Solistas da OCCO
Obras de A. Scrianbin, E. Satie, J. Adams, Arvo
Pärt, C. Marecos
Intérprete: Joana Gama (piano).
Informações pelo tel.: 214643460/ (OCCO),
214815904 (CMC) ou e-mail: geral@occo.pt
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA – CASA
VERDADES DE FARIA
Sábado às 18h00

Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras.
Direcção: maestro Nikolay Lalov.
Solistas: Pedro Leon (violino) e Manuel Braz da
Costa (contratenor)
Programa: Sinfonia em Ré Maior, Falck 64
W. Fr. Bach (200 anos)
Concerto Fúnebre – A. Hartmann
Salve Regina – G. B. Pergolesi (300 anos)
Informações pelo tel.: 214815330.
IGREJA ESCOLA SALESIANA DO ESTORIL
Domingo às 18h30
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música
Para assistir aos espectáculos no Centro Cultural de Cascais deverá levantar o seu bilhete no local,
a partir de 1 hora antes do início dos mesmos.

20, 21 e 27 de Março

23 de Março

Concertos de Início de
Primavera

Eliminatória do 4.º Concurso
de Canto Lírico da Fundação
Rotária Portuguesa

XI CICLO DE MÚSICA CORAL SOL INVICTUS
Informações pelo tel.: 214815338.
Programa

5 de Março

14 de Março

Pedro Eça e os Franco Atiradores

VII Concerto de Música Sacra

Que a tua guerra seja a paz
Explorando sonoridades bastante ecléticas – do
funk à bossa nova – Pedro Eça e os Franco
Atiradores apostam numa música de fusão com
uma base rítmica vincada acompanhada por um
poderoso naipe de metais.
www.myspace.com/francoatiradores
www.youtube.com/pedroecaeosfa
Bilhetes: 12 euros (2 euros de cada bilhete
reverterão para uma associação de apoio às
vítimas do sismo no Haiti).
Reservas pelo tlm: 914287392.
Teatro Gil Vicente | Cascais
6ª feira às 21h30
Organização: MEQ Ideias

Coro ESSA e Grupo Coral Encontro de Queluz.
Informações pelo tel.: 214815338.
ESCOLA SALESIANA DE ESTORIL
Domingo às 16h00
Organização: Coro ESSA | Apoio: C.M. Cascais

8 de Março

20 de Março

Música de 2.ª
Coro Vox Laci Adulto e Coro de Câmara de
Cascais. Música de 2ª é um trocadilho pois
acontece à segunda -feira, dia da semana em
que os teatros e museus estão fechados. Que
melhor forma de começar uma semana do que
com música? De 2ª!?!...
Informações em: www.voxlaci.com
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA
2ª feira às 21h30
Organização: Coro Vox Laci

20 de Março

Concerto de Dia de S. José, o Pai
Coro OpenVoice.
Informações pelo tel.: 214815338.
IGREJA DE S. JOSÉ DE SASSOEIROS
Sábado às 21h30
Organização: Coro OpenVoice e C.M. Cascais

Concerto de Primavera
A Primavera chega ao Forte acompanhada por
um concerto especial com os alunos de violino
da Prof. Rita Mendes.
Informações pelo tel.: 214815949 ou e-mail:
forte.oitavos@cm-cascais.pt
FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS
Sábado às 15h00
Organização: C.M. Cascais e Prof. Rita Mendes

20 de Março
Pequenos Cantores de Carcavelos, Coral Infantil
de Carcavelos, Coro Juvenil de Carcavelos, Coro
Infantil Santa Joana e Coro Juvenil de Santa
Joana (Aveiro).
GRUPO DE INSTRUÇÃO E BENEFICÊNCIA
DA REBELVA
Sábado às 15h00
Organização: C.M. Cascais e Coral Infantil de
Carcavelos
20 de Março
Coro Vox Maris
Coro Ars Música de Almada
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
AUDITÓRIO
Sábado às 17h00
Organização: C.M. Cascais e Coro Vox Maris
21 de Março
Grupo Coral Estrelas do Guadiana da ACART,
Grupo Coral do Espaço Sénior do Centro Comunitário de Carcavelos, Grupo Coral “Vozes da
Saudade” do Centro de Convívio de Alvide
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
AUDITÓRIO
Domingo às 17h00
Organização: C.M.Cascais e CESCCC

27 de Março
Coro Vox Maris
Coral Polifónica da AVCR San Mamede de
Zamáns (Vigo)
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
AUDITÓRIO
Sábado às 17h00
Organização: C.M.Cascais e Coral Vox Maris

Quarta edição deste concurso de âmbito
nacional, cujas provas eliminatórias se realizam
em diversas cidades do país. Os prémios a
atribuir correspondem a bolsas de estudo, tendo
a Câmara Municipal de Cascais colaborado na
iniciativa através da concessão de uma bolsa
no valor de 2500 euros e do acolhimento de
uma das eliminatórias. As candidaturas para
este concurso podem ser apresentadas até 5
de Março.
A final terá lugar a 19 de Abril, pelas 21h00, no
Teatro S. Luís.
A partir deste ano, a iniciativa conta ainda com
um segundo concurso – International Rotary
Opera Contest - aberto a cantores líricos de
todas as nacionalidades. Regulamentos em:
www.concursocantofrp.com.
Informações pelo tel.: 213425922 ou pelo
e-mail: mail@concursocantofrp.com
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
3ª feira às 18h00
Organização: Fundação Rotária Portuguesa
Apoio: C.M. Cascais

26 de Março

I Ciclo de Concertos de Quaresma
Coro Vox Maris, Coral Polifónica da AVCR San
Mamede de Zamáns (Vigo)
SALÃO DE INVERNO DO HOSPITAL
SANT’ANA
6ª feira às 18h30
Organização: Coro Vox Maris
Apoio: C.M.Cascais

27 de Março

Vocal DA CAPO
Informações pelo tel.: 214815338.
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA | JARDIM
Sábado às 21h30
Organização: Vocal DA CAPO e C.M. Cascais
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28 de Março

11 de Abril

18 de Abril

Concerto de música coral

Concerto de Páscoa

Coro Vox Maris, Coral Polifónica da AVCR San
Mamede de Zamáns (Vigo)
IGREJA MATRIZ DE PAREDE
Domingo às 15h00
Organização: Coro Vox Maris
Apoio: C.M.Cascais

Coro Polifónico de Cascais
Grupo Coral de Santa Joana (Aveiro)
Informações pelo tel.: 214815338.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
AUDITÓRIO
Domingo às 16h00
Organização: Coro Polifónico de Cascais e
C.M.Cascais

Ciclo de Concertos “Cantos no
Museu”
Coro de Câmara de Cascais e Vocal Discantus.
Informações pelo tel.: 214815338.
MUSEU DA MUSEU PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA | JARDIM
Domingo às 16h30
Organização: Coro de Câmara de Cascais e
C.M. Cascais

11 de Abril

25 de Abril

28 de Março

VI Ciclo de Concertos de Ramos
Crescemos todos: coro, maestros e público com
a partilha e troca de diferentes modos de estar,
ver e sentir a música! Com a dedicação de quem
canta, a destreza de quem dirige e a teimosia de
quem organiza tem sido possível, através deste
ciclo musical, dar ao público um repertório e um
maestro internacional que dificilmente poderiam
ter no seu quotidiano.
Direcção musical: maestro David McConnel
(EUA).
Informações em: www.voxlaci.com
IGREJA DE BICESSE
Domingo às 21h30
Organização: Vox Laci

29 de Março a 1 de Abril

IV Vox Pueri
Semana Internacional de Canto Infantil
O Coro Vox Laci de São Domingos de Rana
realiza a Semana Internacional de Canto Coral
Infantil, com direcção de Myguel Santos e
Castro e participação de um maestro/maestrina
convidado/a.
Esta semana tem como objectivo familiarizar as
crianças dos 8 aos 14 anos, com técnicas de
canto coral e repertório específico para as suas
idades, mostrando que esta vertente musical,
para além de ser muito divertida, é também
didáctica e pedagógica.
Custo: 185 euros por pax. (inclui e estadia,
alimentação, pack surpresa e partituras e
participação em todas as actividades da semana).
Inscrições em www.voxlaci.com ou
info@voxlaci.com
SEMINÁRIO DA TORRE DA AGUILHA
SÃO DOMINGOS DE RANA
De 2ª a 5ª feira das 9h às 18h00
Organização: Vox Laci

Concerto de Páscoa
Coro Nª Sr.ª dos Remédios de Carcavelos e
Coro Vox Maris
Informações pelo tel.: 214815338.
IGREJA MATRIZ DE CARCAVELOS
Domingo às 16h30
Organização: Coro Nossa Senhora dos
Remédios e C.M. Cascais

17 de Abril

Concerto dos professores do
Centro Musical D. Bosco
Informações pelo tel.: 214815338.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
Sábado às 17h00
Organização: Centro Musical D. Bosco da
Escola Salesiana de Manique

36 anos do 25 de Abril em
música

Concerto pela Banda da Sociedade
Recreativa e Musical de Carcavelos
Desfile da Banda da Sociedade Recreativa
Musical de Carcavelos pelas ruas de Carcavelos
às 10h00. Às 11h terá lugar um concerto pela
banda, dirigida pelo Maestro José Manuel Nogueira, no qual serão interpretadas “músicas de
Abril”, como Grândola Vila Morena, E Depois do
Adeus e a marcha A Life on the Ocean Wave.
Informações pelo tel.: 214566653.
JARDIM JÚLIO MOREIRA | CARCAVELOS
Domingo às 11h00
Organização: J. F. de Carcavelos e Sociedade
Recreativa e Musical de Carcavelos
Apoio: C.M. Cascais

25 de Abril
18 de Abril

Undertango
Tango urbano
Projecto criado por Martín Albano (bandoneón)
e Cecília Barber (piano), com o objectivo de divulgar o tango, cuja sonoridade evoca o ritmo e
a melancolia de algumas ruas de Buenos Aires.
O repertório deste espectáculo integra obras
de Astor Piazzolla e de novos compositores,
fundindo o tango com sons do jazz e da música
clássica.
Entrada: 7 euros.
Informações pelo tel.: 214815330.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
Domingo às 18h00
Organização: Norberto Franchi – Produção de
Eventos

Concerto pelo Moscow Piano
Quartet
Integral dos Quartetos com Piano de Beethoven
e de Brahms (1)
Integral dos Trios de Cordas de Beethoven
Programa:
Trio de Cordas n.º 4 em ré maior, op. 8
L. V. Beethoven
Quarteto com Piano n.º 1 em mi bemol maior
L. V. Beethoven
Quarteto com Piano n.º 1 em sol menor
J. Brahms
Informações pelo tel.: 214815330.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
Domingo às 17h00

1 de Maio

13º Aniversário de Voz d’África
Mulheres do Batuque
Comida tradicional e espectáculo.
Informações pelo tel.: 214815338.
BAIRRO DAS FACEIRAS | SÃO DOMINGOS
DE RANA
Sábado a partir das 13 horas
Organização: Voz d’África | Apoio: C.M. Cascais

1 de Maio

Stockholm Lisboa Project
Músicos portugueses e suecos juntaram-se
neste projecto para explorar pontos de encontro
entre as duas tradições musicais.
Distantes no espaço mas unidos pela linguagem
universal que é a música, encontraram novas
texturas e pontes Norte/Sul, entre uma tradição
e outra.
O seu repertório abrange música tradicional
portuguesa e escandinava, desde Fado a Polkas,
levadas até aos ouvintes pelas cores sonoras do
violino, mandolim, mandola nórdica e voz.
Intérpretes: Simon Stalspets, Sérgio Crisóstomo,
Liana e Filip Jers.
Entrada: 10 euros.
Informações pelo tel.: 214815330.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
AUDITÓRIO
Sábado às 22h00
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Roteiros do Património Concelhio
25 de Abril

A ocupação romana no
concelho de Cascais
ROTEIROS DO PATRIMÓNIO CONCELHIO
Inscrições a partir do dia 19 de Abril, pelo tel.:
214815323.
PONTO DE ENCONTRO:
PRAÇA 5 DE OUTUBRO
Domingo das 10h às 13h00
Visitas guiadas para grupos

> Casa na Estrada de Manique

> Casa na rua dos Felotes. Beco do Firmino

28 de Março

À descoberta de Manique de Baixo
ROTEIROS DO PATRIMÓNIO CONCELHIO
Inscrições a partir do dia 22 de Março, pelo tel.: 214815323.
PONTO DE ENCONTRO: PRAÇA 5 DE OUTUBRO
Domingo das 10h às 13h00
Para assinalar o Dia Nacional dos Centros Históricos (28 de Março) vamos partir à descoberta Manique de Baixo e da sua arquitectura popular, cujas moradias de piso térreo, casas torreadas e de dois
pisos consolidam um dos mais ricos centros históricos do concelho que, divulgado, poderá requalificarse enquanto local de memória.
Manique de Baixo, assim designado por oposição à povoação de Manique de Cima, hoje pertencente
ao concelho de Sintra, constitui um dos aglomerados urbanos com maior expressão na arquitectura
vernácula ou popular em Cascais. Situa-se num importante ponto das margens da ribeira de Manique,
também conhecida, mais a jusante, por ribeira de Caparide. Da aldeia partem estradas e caminhos
que estabelecem a ligação com diversas povoações, como Tires (Sul), Bicesse e Alcoitão (Poente) e
Trajouce (Nascente), todas elas antigas aldeias saloias.
Habitada pelo menos desde o período romano, desde cedo a fertilidade de Manique de Baixo proporcionou o desenvolvimento da agricultura e da pastorícia, actividades que perduraram até aos nossos dias.
Dessa riqueza é testemunha a Quinta de Manique, também conhecida por Quinta do Marquês das Minas
– título de um dos seus proprietários do século XIX –, uma das mais notáveis quintas de recreio, lazer e
produção do concelho. A propriedade possui um solar com capela, profusamente decorados com magníficos azulejos dos séculos XVII e XVIII e envolvidos por grandes jardins. No perímetro da quinta subsistem
ainda vestígios da sua vivência rural, de que é exemplo uma azenha alimentada por um aqueduto.
A capela é um dos tradicionais locais de romaria a 29 de Setembro, lembrança do tempo em que
Manique recebia três dias de feira. No seu interior está depositada numa vitrina a múmia de Santa
Agatemera, com data de 1758.

No roteiro de Abril iremos conhecer alguns
vestígios da ocupação romana do território de
Cascais. Por todo o concelho têm vindo a ser
referenciados desde o séc. XVIII diversos indícios
que comprovam a intensa ocupação e exploração
desta região, que terá ocorrido a partir do segundo quartel do século I a.C., certamente devido à
proximidade da cidade romana de Felicitas Julia
Olissipo (Lisboa). Presentemente encontram-se
identificadas mais de uma dezena de villae (povoações equivalentes a um monte alentejano
abastado) e alguns complexos industriais que, de
acordo com os dados arqueológicos disponíveis
terão atingido o seu auge no séc. III, sendo as
suas produções certamente direccionadas para o
porto de Olissipo (Lisboa), de onde seriam exportadas para as restantes províncias do império.
Entre as descobertas arqueológicas mais significativas destaca-se a villa romana de Freiria, instalada na encosta do vale entre as actuais povoações de Outeiro de Polima e Polima (S. Domingos
de Rana), cujas estruturas se desenvolvem numa
área superior a um hectare. Identificadas em
1980 pela Associação Cultural de Cascais, estas
ruínas possuem um vasto conjunto de edifícios
que, à semelhança de outros perímetros já intervencionados, se distribuem por três áreas distintas: a casa senhorial (domus) com pátio central
(peristilum), à qual se encontram associadas as
termas com banhos quentes e frios; a pars rustica destinada aos trabalhadores da villa; a pars
fructuaria ou área de produção, onde foram encontrados estruturas correspondentes a um celeiro, lagar e estábulos para o gado.
Foram descobertos no perímetro destas villae,

> Fotografia aérea da Villa Romana de Freiria.
cemitérios ou necrópoles que apresentam sepulturas de cremação, correspondentes a uma
primeira fase de ocupação, ou de inumação,
em época tardia, por vezes com epitáfios que
permitiram identificar a origem itálica de alguns
colonos.
Embora se reconheça que as actividades agrícola
e pecuária são predominantes nas villae romanas
do concelho, foi possível detectar, em algumas delas, a presença de “indústrias”. Na villa de Casais
Velhos, junto ao Guincho, um edifício com tinas
sugere a existência de uma tinturaria e, no centro de Cascais, perto da baía, está documentada
a actividade piscatória e o uso deste importante
recurso marinho numa fábrica de salga, da qual
se conservaram diversas cetariae (tanques para a
conservação e transformação do pescado).
Também é possível reconstituir a actividade comercial através da observação da origem dos objectos de uso quotidiano que têm vindo a ser encontrados durante escavações arqueológicas. De
centros especializados no Sul de França e Norte
de África terão chegado, por exemplo, diversas
peças de cerâmica.
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Visitas guiadas para grupos

Museu Condes de Castro
Guimarães
O mais antigo museu do concelho, doado ao
município pelo Conde de Castro Guimarães,
apresenta um interessante acervo de mobiliário,
ourivesaria, pintura, azulejaria, escultura, entre
outras peças. Das suas colecções destaca-se
a valiosa Crónica de D. Afonso Henriques, da
autoria de Duarte Galvão, bem como diversos
quadros de pintores como Columbano Bordalo
Pinheiro, João Vaz ou Carlos Bonvalot.
Inscrições pelo tel.: 214815312.
De 3ª a 6ª feira das 10h às 12h00 e das 14h
às 16h00

Museu do Mar – Rei D. Carlos

> Marégrafo de Cascais

Marégrafo de Cascais
Venha conhecer o único marégrafo analógico
em actividade em Portugal, onde pode observar
e aprender sobre o funcionamento do sistema
mecânico que regista diariamente a evolução
das marés e das correntes desde 1882.
Inscrições para grupos, até 3 dias antes, de
3ª a 6ª feira das 10h às 18h00, pelo tel.:
214815328 ou e-mail: fmsm@cm-cascais.pt.
3ª e 5ª feira das 15h às 17h00
Organização: C.M. Cascais | Apoio: Instituto
Geográfico Português

A conhecer a Casa de Santa
Maria
Cantos e recantos de Raul Lino
Visita orientada temática, que dá a conhecer a
Casa de Santa Maria, extraordinário exemplar
da arquitectura de Raul Lino (1879-1974), os
seus espaços, cantos e recantos, elementos
decorativos e meio envolvente, bem como o
notável ciclo decorativo do séc. XVII (1698/99),
de autoria de António de Oliveira Bernardes.
Ao longo da visita dão-se também a conhecer
as características e evolução da Casa, nas
suas três fases de construção, revelando-se as
histórias, vivências e espírito das famílias que
nela habitaram.
A exposição possui legendagem e textos em
português e inglês.

Ao encontro das novas exposições
do museu
Nas instalações do antigo Sporting Club de
Cascais (a Parada), foi instalado o Museu do
Mar Rei D. Carlos, que já conta com muitos anos
de existência.
O visitante tem à sua disposição três novas
salas remodeladas recentemente: O Mar e a
Origem da Vida, Pescarias – Gentes do Mar de
Cascais e D. Carlos e a Ciência Oceanográfica.
Inscrições para grupos de 2ª a 6ª feira,
as 10h às 17h00, pelo tel.: 214815955.
De 3ª a 6ª feira das 10h às 12h00
e das 14h às 16h00

Museu da Música Portuguesa
Casa Verdades de Faria
Visita guiada à Casa Verdades de Faria,
edifício projectado por Raul Lino no início do
século XX, que hoje alberga o Museu da Música
Portuguesa, com destaque para os espólios do
etnomusicólogo Michel Giacometti e do
compositor Fernando Lopes-Graça.
Inscrições pelo tel.: 214815904.
De 3ª feira a domingo das 10h às 13h00 e das
14h às 17h00
Inscrições pelo tel.: 214815382/3 ou e-mail:
ana.maia@cm-cascais.pt | Max. 25 pax.
De 3ª a 6ª feira das 10h às 11h30 e das 14h30
às 15h30

Farol Museu de Santa Marta
Com projecto de arquitectura de Francisco e
Manuel Aires de Mateus, este espaço apresenta
uma exposição dedicada aos faróis portugueses,
complementada pela exibição do documentário
Faróis de Portugal – Cinco Séculos de História.
Inscrições para grupos de 3ª a 6ª feira, das
10h às 18h00, pelo tel.: 214815328 ou e-mail:
fmsm@cm-cascais.pt.
3ª e 5ª feira das 10h às 18h00

Subidas à torre do Farol
de Santa Marta
Já é possível subir à torre do farol, de meia em
meia hora, em pequenos grupos de até seis
pessoas. As inscrições realizam-se no próprio
dia, no local. Mais informações pelo tel.:
214815328 ou e-mail: fmsm@cm-cascais.pt.
4ª e 6ª feira das 10h às 12h00
e das 15h às 18h00

Forte de São Jorge de Oitavos
O Forte de São Jorge de Oitavos apresenta
dois núcleos de exposição permanente e uma
exposição temporária para conhecer. As visitas
para crianças incluem animação com peças de
vestuário, acessórios e utensílios alusivos ao
quotidiano do forte em finais do século XVIII.
Inscrições pelo tel.: 214815949 ou
forte.oitavos@cm-cascais.pt
De 3ª a 6ª feira das 10h às 13h00
e das 14h às 17h00

Caixa de contos – Visita à
Biblioteca Municipal de Cascais
São Domingos de Rana
Muito mais do que uma casa de livros, a biblioteca é um espaço com muitos segredos para
desvendar. De onde vêm os livros? Quem toma
conta deles? E que mais há para descobrir?
Participa nesta visita guiada e desdobre os
contos que saltam dos livros desta biblioteca
que comemora 5 anos de existência no dia 23
de Abril!
Duração: 1 hora.
Inscrições pelo tel.: 214815413.
De 3ª a 6ª feira a partir das 10h15
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Visite a Casa da Horta!

6, 11, 13, 17 e 20 de Março

Inaugurada em 25 de Janeiro de 2001, a
Biblioteca Municipal de Cascais – Casa da
Horta da Quinta de Santa Clara situa-se num
edifício datado do século XVIII, junto ao
mercado de Cascais. Adquirido pela CMC em
1949, e tendo permanecido até 1992 casa de
habitação, desenvolveu-se, posteriormente, um
projecto que compreendeu a sua recuperação
arquitectónica, ampliação e adaptação para a
instalação da primeira biblioteca da Rede de
Leitura Pública do concelho. Do seu espaço exterior, destaca-se a aprazível esplanada de leitura, a
horta pedagógica e o jardim dos odores.
Inscrições até dois antes pelo tel.: 214815417.
De 3ª a 6ª feira das 15h às 17h00

Pretende-se dar a conhecer a produção pictórica deste pintor, relacionada com Cascais, bem
como as suas intervenções no património cascalense e muito particularmente o pioneirismo
na análise científica para o estudo e restauro de
obras de arte.
Inscrições até ao dia anterior pelo tel.:
214815304.
MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES
Às 15h30

Visita aos faróis do
concelho de Cascais
Pretende-se dar a conhecer a realidade que
se esconde no interior dos faróis e que é bem
mais complexa e interessante do que um mero
acender e apagar de luzes.
Venha conhecer as especificidades do Farol
Museu de Santa Marta, Farol de N.ª Sr.ª da
Guia e Farol do Cabo Raso. Para grupos de 25
participantes, mediante inscrição com um mês
de antecedência. Inscrições de 3ª a 6ª feira das
10h às 18h00 pelo tel.: 214815328 ou e-mail:
fmsm@cm-cascais.pt.
PONTO DE ENCONTRO: FAROL MUSEU DE
SANTA MARTA
3ª e 5ª feira das 9h às 12h30
Organização: C.M. Cascais e Direcção de Faróis

Visita aos Fortes de Cascais
(Costa Oeste)
Forte de Santa Marta; Forte de Oitavos; Forte
de São Brás de Sanxete; Forte do Guincho e
Bateria de Crismina.
A visita será feita em autocarro e orientada por
um monitor do Farol Museu de Santa Marta.
Duração: 4 horas. Para grupos de 25 participantes, mediante inscrição prévia com um mês
de antecedência. Inscrições de 3ª a 6ª feira das
10h às 18h00 pelo tel.: 214815328/9 ou
e-mail: fmsm@cm-cascais.pt.
PONTO DE ENCONTRO: FAROL MUSEU DE
SANTA MARTA
3ª e 5ª feira das 9h às 13h00

Poesia

Visitas guiadas à exposição
Cascais de Carlos Bonvalot

14 de Março | 17 de Abril

Olhares pela objectiva de Michel
Giacometti

Visita guiada à exposição Michel
Giacometti, oitenta anos, oitenta
imagens
Vamos procurar descobrir o sentido do olhar do
etnólogo neste conjunto de imagens, conhecer
o contexto do seu trabalho e o que nos foi
deixado neste fundo documental, resultado
das suas pesquisas ao longo de trinta anos em
Portugal.
Inscrições até dois dias antes pelo tel.:
214815904/51. | De 15 a 25 pax.
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA
CASA VERDADES DE FARIA
Às 15h00

17 e 18 de Abril

Comemoração do Dia
Internacional dos Monumentos
e Sítios | 18 de Abril
Dia 17 de Abril
Visita às Grutas do Poço Velho (junto ao edifício
S. José, em Cascais)
Sábado a partir das 14h00
Dia 18 de Abril
Visita à Quinta de Santo António ou Quinta
Nova (actual St. Julian’s School), seguida do
lançamento do livro da monografia O Solar do
Morgado da Alagoa: o significado de um património construído, da autoria de Mário Lisboa.
Domingo às 15h00 (visita) e às 16h00 (lançamento do livro).
Informações pelo tel.: 214815323.
Domingo em horário a definir

18 de Março

15 de Abril

Ti miséria

Jogralitando…

NOITES COM POEMAS
Convidados: Joaninha Duarte, Ignacio Vilariño e
Fantoches Baj, e Carlos Augusto Ribeiro. Esta
sessão tem o apoio do Instituto de Estudos
de Literatura Tradicional (IELT) e incluirá a
apresentação de um desdobrável da autoria de
Jorge Castro (texto) e Carlos Augusto Ribeiro
(pinturas).
Dinamizadores: Jorge Castro, com a colaboração de Lídia Castro e Lourdes Calmeiro.
Informações pelo tel.: 214815403.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
S. DOMINGOS DE RANA
5ª feira às 21h30

NOITES COM POEMAS
Convidados: Dois grupos de jovens jograis Us
Kábulas e Us Malvados, ensaiados por Edite Gil.
Serão ditos poemas de vários autores portugueses.
Dinamizadores: Jorge Castro, com a
colaboração de Lídia Castro e Lourdes Calmeiro.
Informações pelo tel.: 214815403.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS
S. DOMINGOS DE RANA
5ª feira às 21h30
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Teatro

Programa

13 Março

Do silêncio nasce um grito
ABERTURA DA 10.ª EDIÇÃO
Autoria: Júlio Marques.
Pelo Grupo Cénico da A.P.D. Cascais/C.R.I.D.
CENTRO DE MEDICINA E REABILITAÇÃO
DE ALCOITÃO | AUDITÓRIO
Sábado às 16h30

13 Março

Leituras Encenadas A Marcha
do Mundo
Autoria: Francisco Ventura.
Pelo Grupo de Teatro Troupe Caparidense
(Sénior).
SOCIEDADE RECREATIVA OUTEIRENSE
OUTEIRO DE POLIMA
Sábado às 21h30
De 13 de Março a 18 de Abril

10ª Mostra de Teatro de
Amadores d(n)o concelho
de Cascais
Mais informações pelo tel.: 214815332/7/8.
VÁRIOS LOCAIS
De 13 de Março a 18 de Abril, as artes cénicas
estarão em destaque na 10ª edição da Mostra de
Teatro de Amadores do Concelho de Cascais.
Esta iniciativa, promovida anualmente pela autarquia, constitui uma oportunidade para os diversos
grupos de teatro amador do concelho apresentarem o seu trabalho publicamente, partilhando
entre si experiências, sucessos e dificuldades. A
programação é distribuída sobretudo pelas sedes
de colectividades de todas as freguesias e concentra-se nos dias de fim-de-semana, aliando as
disponibilidades dos actores, que, por escassas
horas se despem do “eu” quotidiano e dão corpo
a novas personagens. Participe nesta iniciativa, o
teatro amador bem merece o seu aplauso!

26 de Março

10 de Abril

Amor de Dom Perlimplim com
Belisa em seu jardim

Mete o Tronco na Lareira

Autoria: Federico Garcia Lorca
Pelo Gimbactos.
GRUPO INSTRUÇÃO MUSICAL E
BENEFICÊNCIA DA REBELVA
6ª feira às 21h30

11 de Abril
27 Março

Al Kimera

A Família Maravilha

Autoria: Suzana Branco.
Teatro Infantil da Sociedade Musical União
Paredense (S.M.U.P).
SOCIEDADE MURTALENSE | MURTAL
Domingo às 16h30

Autoria: João Chapelas
Pelo grupo Império dos Caracóis.
SOCIEDADE SPORTIVA E RECREATIVA DE
ALVIDE
Sábado às 21h30

16 de Abril
28 de Março

GH2 – Grandes Homens da
História
Autoria colectiva.
Pelo Grupo “Tigarra” – Teatro Multiculturas
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
Domingo às 16h30

19 de Março

O Baú dos Avós e Afins
Autoria: Agostinho Velez
Pelo Grupo de Teatro do Espaço Sénior do
Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos.
SOCIEDADE RECREATIVA E MUSICAL DE
CARCAVELOS
Sábado às 14h30

Autoria: António “Chapirrau”.
Grupo de Teatro Amador do Grupo Recreativo e
Familiar de Murches.
GRUPO RECREATIVO E FAMILIAR DE
MURCHES
Sábado às 21h30

9 de Abril

Os Excluídos – Histórias do
Caminho-de-ferro
Autoria colectiva.
Pela Companhia Acting People – Teatro
Multiculturas.
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
6ª feira às 21h30

21 de Março

Auto da Barca do Inferno

10 de Abril

Autoria: Gil Vicente.
Pelo Grupo de Teatro “Renascer da Amizade” da
Associação de Idosos de St.ª Iria.
GRUPO RECREATIVO E FAMILIAR DE
MURCHES
Domingo às 16h30

Os Bonecos e A Primavera
Os Bonecos - Autoria: Almada Negreiros;
A Primavera – Autoria: Pedro Sá Ferreira.
Pelo Grupo de Idosos de Nª Srª da Assunção
(A.I.S.A.)
SALÃO DO CENTRO DE DIA
MALVEIRA DA SERRA
Sábado às 16h30

As Grandes Dionísias
Autoria: Suzana Branco.
Companhia de Teatro da Sociedade Musical
União Paredense (S.M.U.P).
SOCIEDADE MURTALENSE | MURTAL
6ª feira às 21h30
17 Abril

Pedro no Mundo dos Contos
Autoria: Clara Gonçalves.
Pelo Grupo Akigerados.
GRUPO RECREATIVO E DRAMÁTICO 1º DE
MAIO DE TIRES
Sábado às 16h30
17 Abril

Revistamista
Autoria colectiva.
Pelo Grupo Cénico da Sociedade Familiar e
Recreativa da Malveira da Serra.
SOCIEDADE FAMILIAR E RECREATIVA DA
MALVEIRA DA SERRA
Sábado às 21h30
18 de Abril

Venham à Revista
ENCERRAMENTO DA 10.ª EDIÇÃO
Vários autores.
Grupo Cénico da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Cascais.
TEATRO GIL VICENTE | CASCAIS
Domingo às 16h30

outros eventos 66 | 67

outros eventos
Em breve

Deserto, Deserto
De Jean-Pierre Renault.
Pelo Teatro Experimental de Cascais.
O que fazem seis velhos actores cómicos no
meio do deserto? Durante sete dias assiste-se
à (re)criação de um mundo sem Deus, onde
vão surgindo memórias do teatro e do cinema
misturadas com recordações de vidas passadas,
umas gloriosas e de sucesso, outras de fracasso
e miséria. Os seis velhos actores são os míticos
Buster Keaton, Harpo Marx, Jacques Tati, Karl
Valentin, Liesl Karlstadt e Totò, todos presos
num limbo entre o que foram como pessoas
e personagens, um presente desolador e um
futuro que apenas parece ter a morte como
certeza. Mas como podem eles morrer se já
estão mortos? Escrita em 1988, Deserto,
Deserto, do francês Jean-Pierre Renault,
passeia-se entre o Absurdo, o Surrealismo, o
vazio pós-moderno e o metateatro. Uma tragédia
cómica que é «de morrer a rir».
Tradução: Júlio de Magalhães
Encenação: Carlos Avilez
Dramaturgia: Miguel Graça
Cenários e figurinos: Fermnado Alvarez
Interpretação: Anna Paula, António Marques, Luiz
Rizo, Paulo B., Santos Manuel e Sérgio Silva.
Informações pelo tel.: 214670320 ou
t.e.c@netcabo.pt. | www.tecascais.org
TEATRO MUNICIPAL MIRITA CASIMIRO
MONTE ESTORIL
Organização: Teatro Experimental de Cascais

27 de Março

Entrega do Prémio Zita Duarte
DIA MUNDIAL DO TEATRO
Prémio de periodicidade anual atribuído pela
C.M. Cascais aos alunos finalistas da Escola
Profissional de Teatro de Cascais, que mais se
distinguiram ao longo do curso.
Na mesma ocasião será inaugurada uma
exposição dedicada ao actor Raul Solnado.
Informações pelo tel.: 214670320
ou t.e.c@netcabo.pt
espaço memória teatro
experimental de cascais
Sábado às 17h00
Organização: Teatro Experimental de Cascais

De 27 de Março a 30 de Abril

Ma’Salamma

De Yussef El Guindi.
Pelo Projecto Novos Actores.
Ma´Salamma é a história de uma visita, aparentemente amigável, feita por dois agentes do
governo norte-americano, que cedo se revela
um interrogatório atribulado e cortante. Khaled,
um escritor árabe-americano, acaba por se ver
acusado de ligações a terroristas. À medida
que o interrogatório avança, os agentes vão
apresentando as suas provas, mas serão elas
provas de facto? Ou terão sido acontecimentos
inocentes distorcidos pela lupa da obsessão?
Ma´Salamma é uma comédia negra cativante,
que confronta eufemismos burocráticos com a
realidade obscura que eles pretendem esconder.
Bilhetes: 10 euros.
Reservas pelo tlm:918189794 ou e-mail:
reservas@projectonovosactores.com
www.projectonovosactores.com
MARINA DE CASCAIS | SALA DE VIDRO
De 4ª feira a domingo às 21h30
Organização: Projecto Novos Actores
Apoio: C.M. Cascais

A partir de 6 de Abril

Mais respeito que sou tua mãe
Da autoria de Hernán Casciari.
Comédia em que o actor Joaquim Monchique é
o grande protagonista, partilhando o palco com
mais cinco actores e três figurantes.
Bilhetes: de 20 euros (de terça a quinta-feira e
domingo) a 22 euros (sexta-feira e sábado).
Informações pelo tel.: 214667700.
CASINO ESTORIL | AUDITÓRIO
De 3ª feira a sábado às 22h00
Domingo às 17h00
Organização: Casino Estoril

10, 17 e 24 de Abril

Venham à Revista
Revista à Portuguesa em dois actos.
Encenação: Natalina José.
Interpretação: Grupo Cénico Ass. Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Cascais.
Bilhetes: 7,5 euros. Informações tel.: 214830522.
TEATRO GIL VICENTE
Sábado às 21h30
Organização: Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Cascais

> Moinho de Armação - Tipo Americano, Alcabideche
11 e 25 de Março | 1, 15 e 29 de Abril

Venha passar uma tarde no
Moinho de Armação e faça o
seu pão

24 de Abril

Filme Eyes on the Skies

21 de Março

O filme Eyes on the Skies, publicado pela União
Astronómica Internacional, explora as várias
facetas do telescópio – o desenvolvimento
histórico, a importância científica e os seus avanços tecnológicos. É apresentado pelo Dr. Joe
Liske, um astrónomo profissional do European
Southern Observatory. A exibição do filme será
seguida de uma sessão de observação do céu.
Introdução ao filme: José Marques (Associação
Portuguesa de Astrónomos Amadores).
Informações pelo tel.: 214815949 ou e-mail:
forte.oitavos@cm-cascais.pt
FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS
Sábado às 21h00
Organização: C.M. Cascais
Apoio: Ano Internacional da Astronomia 2009

Baile da Primavera e Concurso
da Flor

25 de Abril

Venha conhecer de perto a história da molinologia do concelho e o funcionamento do Moinho
de Armação Tipo Americano e participar em
actividades relacionadas com o ciclo do pão.
Inscrições até uma semana antes das 9h30
às 13h00 e das 14h às 17h00 pelo tel.:
214815942.
MOINHO DE ARMAÇÃO - TIPO AMERICANO
ALCABIDECHE
5ª feira das 14h30 às 16h30

Informações pelo tel.: 214566653.
SOCIEDADE MUSICAL E RECREATIVA DE
CARCAVELOS
Domingo às 16h00
Organização: Sociedade Musical e Recreativa
de Carcavelos

XII Encontro de Ranchos
Folclóricos e Grupos
Etnográficos no Concelho
de Cascais
Tradicional desfile e actuação dos diversos
ranchos folclóricos e grupos etnográficos
existentes no concelho.
Mais informações pelo tel.: 214815338.
CENTRO DE CASCAIS
Sábado às 15h30
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Bem-Estar

Ambiente
A decorrer

A decorrer

Actividades no Centro
do Yoga-Cascais

Actividades no Centro
de Estudos de Yoga

Yoga Sámkhya, Yoga para todas as idades, Yoga
para crianças, Yoga na praia, Yoga para surfistas,
Yoga in english.
Centro filiado na Associação Lusa do Yoga/
Federação Lusa do Yoga.
Informações sobre condições de participação
pelo tel.: 214866048, 966975233 ou
em www.yogacascais.com
CENTRO DO YOGA-CASCAIS
De 2ª a 6ª feira das 9h às 21h00
Sábado das 10h às 13h00
Organização: Centro do Yoga-Cascais

6 de Março
Kríya Métodos de limpeza do Yoga
Conjunto de técnicas de purificação do yoga
denominado Kríya. Custo: 30 euros.
Sábado às 15h00
12 e 26 de Março | 9 e 30 de Abril
Respirar, relaxar e meditar
Por Marta Lenci. (psicóloga e professora de
yoga). Para jovens a partir dos 13 anos e
adultos. Custo: donativo. 6ª feira às 19h00
12 de Março | 9 de Abril
Concerto meditativo ao som do didgerido,
taças de cristal e cânticos Por Rodrigo Maia de
Loureiro. Custo: 10 euros. 6ª feira às 21h00
14 de Março
Workshop de Astro Drama e Astro Dança
Nível I: os signos e os planetas, vivência e
compreensão destas energias.
Orientação: Conceição Espada.
Mensalidade do curso: 100 euros (inclui mapa
astral e sebenta). Mínimo: 6 pax.
Domingo das 10h às 13h00 e
das 14h30 às 17h30
20 e 21 de Março
III Workshop Intensivo de Anatomia e
Biomecânica no Yoga
Orientação: Inês Neves (fisioterapeuta e
oesteopata).
Custo: 120 euros. Inscrições até 26 de Março.
Sábado e domingo das 8h30 às 18h30
26 de Março | 30 de Abril
Concerto de som de taças tibetanas e
gongos
Por José Cordovil e Diana Pais. Custo: 10 euros.
6ª feira às 21h00
27 de Março
Workshop de Yoga: ásana e alinhamento
Prática e aprofundamento das principais
posturas de pé. Orientação: Simão Monteiro
(professor de Yoga).
Custo: de 25 euros (alunos do CEY) e 30 euros
(público em geral).
Sábado das 15h às 19h00

A decorrer

Actividades no Espaço Ganesha
13 e 27 de Março | 10 e 24 de Abril

Erradicação de espécies exóticas
e instalação de regeneradores
dunares
ACÇÕES OXIGÉNIO
Dando continuidade ao projecto Oxigénio, estão
previstas várias acções Oxigénio organizadas
pela Cascais Natura, dedicadas à erradicação
de espécies exóticas e à instalação de regeneradores dunares.
13 de Março - erradicação de espécies exóticas
como o chorão e a acácia.
27 de Março, 10 e 24 de Abril – instalação de
regeneradores dunares, através da colocação de
estruturas biofísicas, de forma a permitir a retenção e consolidação das areias naquela zona.
O projecto Oxigénio foi lançado em 2008 pela
Cascais Natura e tem como objectivo promover
o envolvimento da sociedade civil, empresas
privadas, instituições públicas e o publico em
geral na defesa do património natural do Parque
Natural de Sintra-Cascais. Inscrições até ao dia
anterior pelo tel.: 210995478 ou em:
www.cascaisnatura.org
DUNA DA CRESMINA | RUA DA AREIA
Sábado das 10h às 13h00
Organização: C.M. Cascais e Cascais Natura

Yoga-Iyengar, Yoga Longevidade + 50 anos,
Dança Oriental, Técnicas manuais energéticas
(shiatsu, reflexologia, reiki com cristais, massagem anti-stress, ayurvedica e thai para quem
sofre de stress, tensões musculares, ansiedade).
Informações sobre preços e horários pelo tel.:
214865888 ou tlm: 912740607 e pelo e-mail:
ganeshalongevidade@gmail.com
ESPAÇO GANESHA | CASCAIS
Organização: Ganesha

A decorrer

Actividades do Núcleo Upaya
Tai Chi Chuan / Chi Kung
Mensalidade: 40 euros.
3ª e 5ª feira às 9h30 | Sábado às 10h00
B-Yoga
Mensalidade: 40 euros.
2ª e 4ª feira às 7h30, 10h e 19h00
6ª feira às 10h e 19h00
Qi Gong
Mensalidade: 40 euros.
3ª e 5ª feira às 10h30, às 18h e às 19h00
Sábado às 8h30 e às 10h30 ao ar livre
Inscrições pelo tlm: 917651287 ou 912139353.
Mais informações em: www.nucleoupaya.com.
NÚCLEO UPAYA | S. JOÃO DO ESTORIL
Organização: Núcleo Upaya

1, 8 , 15 e 23 de Abril
Curso de Introdução à Meditação segundo
a Tradição Budista. Orientação: Sagarapriya (membro da direcção da União Budista
Portuguesa). Custo: 80 euros. Inscrições até
30 de Março pelo tlm: 913590753 ou e-mail:
yogaemeditacao@fastmail.fm.
10 de Abril
Sessões de divulgação de shiatsu e reiki
Orientação: Maria Rosário Costa.
Custo: 15 euros (reiki) e 20 euros (shiatsu).
Sábado das 10h às 18h00
10 de Abril
Workshop de Yoganidrá – Técnicas de
descontracção profunda do Yoga
Técnicas que visam um completo relaxamento
físico, mental e emocional.
Orientação: Marco Peralta. Custo: 30 euros.
Sábado das 15h às 19h00
11 de Abril
Yoga do Riso.
Custo: 10 euros | Domingo das 17h às 18h30
17 e 18 de Abril
Workshop de yoga massage
Técnica que trabalha o corpo de uma forma dinâmica, com base em estiramentos e alongamentos
semelhantes a posturas de yoga.
Orientação: Hugo Abecassis.
Mensalidade do curso: 120 euros.
Mínimo de 5 pax.
Sábado das 13h ás 19h00 | Domingo das 9h às
13h00 e das 14h30 às 19h00
24 de Abril
Introdução ao Kundalini Yoga
O yoga do despertar através de pranayam, kriyas,
relaxamento e meditação.
Custo: 25 euros. Sábado das 16h às 19h00
25 de Abril
Workshop de dança indiana – Bollywood
O yoga do despertar através de pranayam, kriyas,
relaxamento e meditação.
Orientação: Diana di Rego.
Custo: 30 euros. Mínimo de 6 pax.
Sábado das 17h às 20h00
Informações sobre condições de participação e
inscrições pelo tel.: 214576275, tlm: 969009069
ou e-mail: mail@yogacey.com
CENTRO DE ESTUDOS DE YOGA | PAREDE
Organização: Centro de Estudos de Yoga
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Em Março e Abril

1 a 4 de Abril

Actividades no Centro de
Estudos Tibetanos do Estoril

Palestras e cursos no Centro de
Estudos Tibetanos do Estoril

Retiro Oceano de Tranquilidade

Espaço de meditação silenciosa
Gratuito ou donativo
3ª e 5ª feira das 20h às 20h45
Meditação de Arya Tara
Gratuito – domingo às 10h00
Meditação Ngöndro
Gratuito | 5ª feira às 19h00
Curso de Introdução à meditação Nível 1
Donativo – Sábado das 15h30 às 16h30
Curso de Introdução à meditação Nível 2
Donativo – 4ª feira das 9h às 10h00 e das
20h30 às 21h30
Curso de aprofundamento budista
Mensalidade: 40 euros – 6ª feira às 20h00
Aula Introdutória à Meditação
Donativo – Sábado das 15h30 às 16h00
Sessões de esclarecimento sobre
budismo e meditação (sessões teóricas)
Donativo – Sábado das 17h às 18h00
Informações sobre estas e outras actividades
em: http://cet-org.blogspot.com.
Inscrições pelo tlm: 912139353 ou e-mail:
centro.estudos.tibetanos@gmail.com.
CENTRO DE ESTUDOS TIBETANOS DO
ESTORIL | SÃO JOÃO DO ESTORIL
Organização: Centro de Estudos Tibetanos do
Estoril (CET – Pendê Ling)

6 e 7 de Março
Workshop As quatro escolas do
Budismo Tibetano
Este workshop visa a um nível acessível, mas
profundo, auxiliar-nos a obter uma visão mais
específica e clara do mundo do Budismo Tibetano, da prática e tradição.Custo: 20 euros.
Sábado das 17h às 20h00
Domingo das 15h às 20h00
20 de Março – Palestra O papel do Lama
no caminho espiritual budista
Como reconhecer um Lama autêntico e seguilo? Qual o comportamento a ter? Quais os
benefícios e vantagens deste Amigo Espiritual?
Custo: 5 euros.
Sábado das 17h às 20h00
A partir de 2 de Maio – Curso
de Introdução ao Budismo
Programa de doze semanas, dividido em
dois módulos, indicado para os interessados
em aprofundar o seu conhecimento sobre o
Budismo e a sua vivência no dia-a-dia. O curso
repete-se de doze em doze semanas, com um
mínimo de 5 inscrições.
Custo: 60 euros (módulo) ou 100 euros (curso).
Domingo às 11h00
Inscrições para as palestras e workshops até
três dias antes, pelo tlm: 912139353 ou e-mail
centro.estudos.tibetanos@gmail.com
CENTRO DE ESTUDOS TIBETANOS DO
ESTORIL | SÃO JOÃO DO ESTORIL
Organização: Centro de Estudos Tibetanos do
Estoril (CET – Pendê Ling)

A partir de Março

Curso de Teorias e técnicas de
psicoterapias corporais
Este curso teórico-prático tem como objectivo
levar o aluno a familiarizar-se com a metodologia
das psicoterapias corporais.
Para psicólogos, terapeutas ocupacionais,
enfermeiros, sociólogos, médicos, educadores,
técnicos de diagnóstico e terapêutica e de
serviço social.
Formadora: Estela Rúbia de Paiva Rodrigues.
Duração: 3 anos. Frequência: 2 aulas por mês
Inscrição anual > 80 euros (sem IVA).
Mensalidade: 150 euros (sem IVA). Inscrições
e-mail: renataestevez@essenciadoser.net ou
tel.: 214579312, 917580944 ou 960226054.
Mais informações em www.essenciadoser.net.
6ª feira das 19h às 22h00
Sábado das 10h às 18h30
ESSÊNCIA DO SER | CARCAVELOS
Organização: Essência do Ser

27 de Março

A terapia dos cinco elementos e
o equilíbrio emocional
Esta palestra oferece-nos um precioso vislumbre do aspecto da cura sagrada dos cinco
elementos: terra, água, fogo, ar e espaço, tal
como ensinado na tradição tibetana.
Custo: 10 euros.
Inscrições até 24 de Março pelo tlm:
917651287 ou nucleoupaya@gmail.com
NÚCLEO UPAYA | S. JOÃO DO ESTORIL
Sábado das 17h às 19h00
Organização: Núcleo Upaya

Descobrindo a condição natural da sua mente
Três dias de retiro com o Lama Gyurme, como
forma de apoiar a prática de meditadores
principiantes, intermédios e experientes do
Centro de Estudos Tibetanos.
A prática de meditação zhiné desenvolve a
capacidade de repousar a mente e descobrir a
estabilidade e a lucidez.
Mais informações sobre horários e preços em:
http://cet-org.blogspot.com
Inscrições até 26 de Março pelo tlm:
912139353.
CENTRO DE ESTUDOS TIBETANOS DO
ESTORIL | SÃO JOÃO DO ESTORIL
Org.: Centro de Estudos Tibetanos do Estoril

16 a 25 de Abril

EMF Balancing Technique
Como conhecer os temperos e a sua utilização
prática na saúde.
Custo: 10 euros.
Inscrições até 7 de Abril pelo tlm: 917651287
ou nucleoupaya@gmail.com
NÚCLEO UPAYA | S. JOÃO DO ESTORIL
Sábado das 17h às 19h00
Organização: Núcleo Upaya

Palestras e workshops relacionados com esta
técnica que activa e trabalho o campo magnético,
estruturando, reforçando e calibrando-o de forma
a alcançar o equilíbrio de potencial energético.
Orientação: Gustavo Amorim.
Vários preços consoante a actividade.
Inscrições pelo tlm: 927003370 e
CENTRO DE ESTUDOS DE YOGA | PAREDE
Vários horários
Organização: O Farol

11 de Abril

22 a 26 de Abril

10 de Abril

Palestra A farmácia na cozinha

Workshop de Kathak

Dança Clássica do Norte da Índia
com Lajja
O Kathak é uma das formas de Dança Clássicas
mais importantes da Índia. Tem um lugar de
orgulho na forma como representa a síntese de
duas culturas distintamente diversas – Hindu e
Islâmica. É também a que mais influencia a dança no Bollywood de hoje. O movimento, ritmo,
cor, simbolismo e celebração tornam-se vivos
nesta arte subtil, que é gritante, de crescimento
vivo e rápido através do globo.
Inscrições > 30 euros, até 4 de Abril, pelo
tlm: 913670443, 919691626 ou pelo e-mail:
baubo.art@gmail.com.
ESPAÇO GANESHA | JUNTO À ESTAÇÃO
DE CASCAIS
Domingo das 15h e as 18h00
Organização: Ganesha

Retiro de Primavera 2010
Lama Urgyen Chökyi Dorje – A união do
Mahamudra e do Dzogchen (3ª parte)
Mahamudra e Dzogchen são Instruções Directas,
ou seja ensinamentos destinados àqueles que
tencionam pô-los em prática.
Este texto de ensinamentos inclui instruções
práticas e concisas sobre: Preliminares externos
e internos, as etapas de desenvolvimento
e completação, bem com Ensinamentos do
Mahamudra e Dzogchen: O reconhecimento da
natureza da mente, o estado natural, o estado
desperto dentro de cada um de nós.
Mais informações sobre horários e preços em:
http://cet-org.blogspot.com
Inscrições até 26 de Março pelo tlm:
912139353.
CENTRO DE ESTUDOS TIBETANOS DO
ESTORIL | SÃO JOÃO DO ESTORIL
Org.: Centro de Estudos Tibetanos do Estoril
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Feiras
produtos de agricultura biológica

Todos os sábados

Mercado biológico
Ponto de venda de produtos de agricultura
biológica, tais como frutas, legumes, doces,
azeite, especiarias, ovos, entre outros. A garantia
de qualidade dos produtos e das técnicas
agrícolas são asseguradas e certificadas
segundo as normas europeias
(Reg. CE 834/2007).
Informações pelo tel.: 213641354
ou e-mail: geral@agrobio.pt
PARQUE MARECHAL CARMONA
Sábado das 10h às 16h00
Organização: C.M. Cascais, Agenda Cascais 21
e Agrobio

PARQUE MARECHAL CARMONA

16

Todas as quartas-feiras

Feira de Antiguidades
Informações pelo tel.: 967926112.
JARDIM VISCONDE DA LUZ | CASCAIS
4ª feira das 8h às 20h00
Organização: Maria da Conceição Cruz

13 de Março | 10 de Abril

Feira de Artesanato
Feira que tem lugar no segundo sábado de
cada mês, na qual participam vários artesãos do
concelho e que inclui actividades de animação
infantil com pinturas faciais.
Mais informações e inscrições para artesãos
> 7,5 euros pelo tel.: 214586736
PARQUE MORAIS | PAREDE
Sábado das 8h às 19h30
Organização: Junta de Freguesia de Parede

14 de Março | 11 de Abril

Feira de Velharias
Feira que tem lugar no segundo domingo do
mês.
Custo de utilização dos expositores: 3 euros.
Informações pelo tel.: 214586730
PARQUE MORAIS | PAREDE
Domingo das 7h às 19h00
Organização: Junta de Freguesia de Parede

28 de Março | 25 de Abril

Feira de Velharias
Feira que tem lugar no último domingo do mês.
Informações pelo tel.: 214588910
MERCADO DE CARCAVELOS
LOGRADOURO
Domingo das 9h às 18h00
Organização: Junta de Freguesia de Carcavelos
Apoio: C.M. Cascais

Associação Portuguesa
de Agricultura Biológica
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conheça melhor a nossa terra

> Pensão Boaventura (actual Conservatório de Música de Cascais) em meados do século XX.
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colectividades e cultura

Associações de Pescadores

Cascais e a tradição da Pesca

“É Cascais povoação piscatória muito antiga,
com grandes tradições e longa história nos
anais piscatórios. Ali os velhos ‘compromissos’, como outras instituições que elevaram
o pescador na sua dignidade profissional,
tiveram vida próspera e gozaram de regalias
e privilégios concedidos por gerações de monarcas, cujo espírito político e senso prático
em matéria social, ainda hoje admiramos”.1

Associação dos Armadores
e Pescadores de Cascais

Dirigida unicamente a pescadores profissio-

A Baía de Cascais não teria o mesmo encanto sem as pequenas embarcações de pesca que

nais, a 22 de Novembro de 2004 foi fundada

flutuam dia e noite nas suas águas. Barcos que nela ondeiam há séculos, numa recordação bem

Data de Fundação: 3 de Agosto de 1993

a Associação de Profissionais de Pesca

presente dos tempos em que a vila tinha nas actividades ligadas ao mar uma das suas principais

Contactos: Av. Vasco Gama, 133

de Cascais (APPC), com a missão de defen-

fontes de sustento. O estabelecimento de pescadores em Cascais fez-se precisamente nesta

2750-509 Cascais | Tel.: 214822730

der os interesses dos cerca de oitenta pesca-

“pequena praia de enseada designada usualmente por Baía de Cascais”. A sua disposição geo-

dores actualmente no activo.

gráfica, salvo raras excepções, proporciona boas condições de abrigo, estando também fora da

As duas associações procuram disponibilizar

acção das fortes correntes do rio Tejo, sendo, por esses motivos, um dos poucos locais nesta

Associação de Profissionais
de Pesca de Cascais
Data de Fundação: 22 de Novembro de 2004
Contactos: Rua Padre Moisés da Silva
Mercado Municipal Lj 30 | 2750 Cascais
Tel: 214861555
A Associação dos Armadores e Pescadores de Cascais (AAPC) foi constituída a
3 de Agosto de 1993 com o objectivo de fomentar a cooperação entre os seus associa-

diversos serviços aos seus associados, desde os procedimentos referentes às licenças
de pesca e das embarcações, à prestação de
apoio jurídico e resposta personalizada a casos específicos relacionados com a actividade
de pescador. A defesa dos interesses dos associados, a qualificação da actividade a nível
profissional (e recreativo, no caso da AAPC)
e a promoção de valores de solidariedade e

dos, impulsionar a ampliação da frota pesquei-

de colaboração entre todos são objectivos co-

ra e promover a defesa ecológica das águas

muns aos dois grupos que anualmente partici-

fluviais e marítimas na sua área de actividade.

pam na organização das Festas do Mar.

região costeira que apresentava condições mais favoráveis à fixação de uma comunidade piscatória estável.
Mesmo que não exista já a grande indústria da pesca da sardinha que em tempos floresceu no
concelho, mesmo que a arriscada profissão de pescador continue hoje, como dantes, a enfrentar
um sem número de dificuldades num mercado cada mais competitivo, em Cascais a pesca é
uma orgulhosa “imagem de marca” que a autarquia, em permanente diálogo com as duas associações de pescadores existentes, procura preservar e auxiliar. Neste âmbito, têm vindo a ser
prestados diversos serviços que visam a melhoria das condições de exercício da profissão, de
que são exemplo os novos cacifos para arrumação de materiais diversos instalados em estruturas
a fazer lembrar as antigas tendas de praia, na plataforma junto à Avenida D. Carlos. Para o
mesmo local encontra-se em estudo uma solução para a disposição dos apetrechos de pesca,
que aliem o conforto da sua utilização pelos profissionais e a minimização do impacto visual na
imagem de cartão-postal da Baía de Cascais.
1
João de Lemos In Inquérito às pescas, realizado em 1951, citado por Henrique Souto e Luís Sousa
Martins no livro Cascais. Tradição e Indústria nas Pescas, volume 1. (2009), à venda na Livraria Municipal

arquivo histórico municipal | bibliotecas municipais 78 | 79

arquivo histórico
municipal
Depósito do Arquivo do Colégio da
Bafureira

bibliotecas municipais
Nas Bibliotecas Municipais de Cascais
Leia Mark Twain (30 de Novembro de
1835 - 21 de Abril de 1910)
TWAIN, Mark – As aventuras de Tom

Sawyer. Trad. Fernanda Pinto Rodrigues.
Mem Martins : Europa-América, 2000. (Livros
de bolso Europa-América ; 194).Tít. orig.: The
adventures of Tom Sawyer
Cota: 82-3 TWA IJD
Disponível na Biblioteca Municipal de Cascais
Infantil e Juvenil

Ou Boris Vian (10 de Março de 1920
— Paris, 23 de Junho de 1959)
VIAN, Boris – O Outono em Pequim. Trad.
Luísa Neto Jorge. Porto : Público
Comunicação Social, cop. 2003. (Mil folhas ;
73). Tít. orig.: L’Automne à Pekin
Cota: 82-3 LE VIA
> Charrete do Colégio da Bafureira, na Parede, em 1912 [Col. Colégio da Bafureira]. Vista do edifício
onde se localizava o internato para raparigas.

Disponível na Biblioteca Municipal de Cascais
São Domingos de Rana

de Setembro de 1877
HERCULANO, Alexandre – Cartas. 4ª ed.
Lisboa : Bertrand ; Rio de Janeiro [etc.] :

No passado dia 25 de Janeiro formalizou-se a aceitação do depósito do arquivo do Colégio da
Bafureira no Arquivo Histórico Municipal de Cascais, no âmbito do Programa de Recuperação

Conheça o pensamento de Alexandre
Herculano (28 de Março de 1810 - 13

Paulo de Azevedo [distrib.], [194-?]. 2 vol.

de Arquivos e Documentos de Interesse Municipal (PRADIM).

Veja um filme de Akira Kurosawa
(23 de Março de 1910 – 6 de

O arquivo definitivo deste prestigiado estabelecimento – que completa em 2010 o seu cen-

Setembro de 1998)

tésimo aniversário – afigura-se essencial para o estudo da história do ensino no concelho,

RAPSÓDIA em Agosto [Registo vídeo].

assim como para a reconstituição do passado da Parede, uma vez que se instalou, oficialmente,

Escrito, real. por Akira Kurosawa. Lisboa :

junto à Praia da Bafureira, no dia 31 de Outubro de 1910. A sua ligação à localidade perdurou,

Lusomundo Audiovisuais [distrib.], reg. 2004.

mantendo-se ainda hoje em funcionamento numa das antigas casas de Jerónimo Neto, sita

1 disco (DVD vídeo)(ca. 95 min.). DVD zona

Ouça a música de Samuel Barber (9
de Março de 1910 - 23 de Janeiro de
1981), na interpretação de músicos

na Avenida Camilo Dionísio Álvares, para onde foi transferido no início do segundo quartel do

2. Legendado em português. Baseado no

portugueses

século XX, ainda que o processo de obra original desta construção de gosto palaciano francês

romance “Nobe-no-nako”, de Kyioto Murata.

DUETOS [Registo sonoro]. Interpretação

– conservado no Arquivo Histórico Municipal – remonte a 1922.

Elenco: Richard Gere, Sachiko Murase,

Pedro Burmester, Mário Laginha. [Cascais]

No decurso das comemorações do centenário, iniciadas a 18 de Janeiro, a direcção do Colégio

Hishasi Igawa, entre outros.

: Farol Música, p. 1994. 1 CD (ca. 66 min.) :

decidiu, a bem da preservação da memória comum, depositar a sua documentação de conser-

Maiores de 12 anos

stereo. São interpretadas obras de Samuel

vação permanente no Arquivo Histórico Municipal, possibilitando a todos os interessados pela

Cota: 747 RAP

Barber, Aaron Copland, Maurice Ravel,

história local a consulta de um fundo particularmente abundante em espécies fotográficas, em

Disponível na Biblioteca Municipal de Cascais
São Domingos de Rana

Francis Poulenc e Darius Milhaud

que se conservam, também, muitos documentos administrativos, cujo tratamento arquivístico foi
já iniciado com vista à sua disponibilização.

Cota: 82-6 LP HER
Disponível na Biblioteca Municipal de
Cascais – Casa da Horta da Qta de Santa Clara

Cota: 3 DUE 12
Disponível na Biblioteca Municipal de Cascais
Casa da Horta da Quinta de Santa Clara
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livraria municipal
Dos Segredos de Cascais
Depois da edição de Cascais e os seus canti-

nhos (2002) e Recantos de Cascais (2007),
chega-nos o recém-publicado Segredos de
Cascais, encerrando em formato de trilogia a
compilação de crónicas que José d’ Encarnação
assinou semanalmente no Jornal da Região
de Cascais. Com a chancela da editora Colibri
e o apoio da Câmara Municipal e das Juntas
de Freguesia do concelho, foi possível fazer
chegar ao leitor o último volume de um conjunto de artigos, repletos de histórias e relatos
singulares sobre a nossa terra.
Entre 1999 e 2005 o autor fez deambular a
pena pelo território de Cascais, pousando aqui
e ali para destacar uma rua, um lugar, um monumento, uma marca de outros tempos, uma
personalidade de grata lembrança. Símbolos
sobre os quais se cimenta a história do concelho e que suscitam uma natural curiosidade
nos seus habitantes, que nestes três livros
encontram descrições concisas e sempre
interessantes, sobre pedacinhos de Cascais
e dos seus incontáveis cantos e recantos.
Neste terceiro volume, o autor efectuou uma
selecção dos textos não compilados nos livros anteriores, procurando centrar-se em
temas menos referenciados em outras publicações e evitando uma desnecessária repetição de informação já disponível ao público
interessado. E é com esta ressalva que se
inicia uma jornada exploratória com ponto de
partida na geologia do concelho, passagem
garantida pelos aromas e sabores da vegetação local e paragem obrigatória nas praias,
monumentos, capelas e fortalezas existentes.
Pelo caminho ainda há tempo para brincar
ao Carnaval, reencontrar vestígios romanos

museus municipais
Website do Museu da Música Portuguesa
http://mmp.cm-cascais.pt

O Museu da Música Portuguesa já está online. A partir de agora, pode aceder facilmente a
informação detalhada sobre o historial do museu, a sua missão e objectivos, as temáticas a
que se dedica e as acções que desenvolve com base nos seus espólios, tais como exposições
– permanente, itinerantes e temporárias, a decorrer ou já ocorridas –, conferências, concertos,
cursos de formação, visitas guiadas e actividade educativa.
e relembrar hábitos rurais de um passado
não tão distante. A viagem termina, em passo
lento apreciador de paisagens, na luz da orla,
sedutora e misteriosa, que nos desperta para
os tantos segredos ainda por revelar.
Conhecedor da matéria e sempre exigente
no que diz respeito à preservação dos valores
patrimoniais do concelho, José d’Encarnação
proporciona ao leitor uma sensação de proximidade com o objecto, interpelando-o num
estilo coloquial, como quem o convida a sair
do conforto da cadeira e a pôr os pés a caminho para ver de perto o que as palavras apenas podem insinuar.

O site destaca particularmente os dois espólios que dão corpo aos conteúdos do museu,
homenageando os seus doadores: Michel Giacometti e Fernando Lopes-Graça. Nesse sentido, pretende tornar-se também um centro de recursos e um espaço aberto à discussão e
apresentação de temas culturais e musicais, com especial ênfase em questões relacionadas
com a música portuguesa, estabelecendo, desta forma, uma ponte de ligação dinâmica entre o
museu e o seu público, através da divulgação da vida e obra de Giacometti e Lopes-Graça, da
disponibilização de bases de dados sobre o acervo bibliográfico e de arquivo existente no Centro
de Documentação; da gestão da obra musical deste compositor português ou da promoção do
Prémio Lopes-Graça de Composição.
Uma das principais mais-valias desta ferramenta é a possibilidade de efectuar a requisição
online de partituras do catálogo de Lopes-Graça, promovendo o acesso directo à sua obra, em
qualquer parte do mundo. Músicos, maestros ou investigadores terão assim a oportunidade de
conhecer melhor o trabalho de Lopes-Graça e de contribuir para o seu estudo e divulgação.
Com um design sóbrio e uma estrutura simples e intuitiva, o site do Museu da Música Portuguesa disponibiliza também algumas funcionalidades que visam facilitar a navegação e o usufruto
por todos os utilizadores, como um calendário que permite não só a rápida visualização da

Dos Segredos de Cascais, de José d’Encarnação,
está à venda na Livraria Municipal. 15 euros.

programação do museu, como também a inscrição online nas actividades.
Em permanente construção e actualização, brevemente o site estará também disponível em
língua inglesa.
Venha visitar-nos… no Monte Estoril e em http://mmp.cm-cascais.pt/.
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ficha de património móvel
O tocador de harmónio
Serafim António Macieira

ficha de património edificado
Cetárias romanas de Cascais
Localização: Rua Marques Leal Pancada n.º 13
Freguesia: Cascais

A terra é escalavrada, ossuda, umas árvo-

Classificação: Na área de protecção dos

res miúdas, raras, atiradas para cima de uns

troços ainda existentes da antiga muralha da

cabeços de cor vermelha. As casas soltas,

vila de Cascais. Imóvel de Interesse Público,

dispersas por um par de hectares, recebem

Decreto nº 129/77 de 29/9.

o nome de Barrancão. A estrada que co-

Tipologia: Sítio Arqueológico

nheço sai de Alcácer do Sal em direcção a
Montemor-o-Novo.
A marquise é fresca, sento-me à frente do
casal de moradores e de uma vizinha. Digo
ao que vou. Pouco têm para me contar. O pai
há muito que morreu. O filho levanta-se e sai
para a rua. Está muito quente. Reparo que
sobe umas escadas de ferro que dão acesso,
pelo exterior, ao sótão. Ao regressar traz na
mão um saco de plástico. Lá dentro estão uns
papéis e um par de óculos. Fico a saber que
Autor: Michel Giacometti

Serafim António Macieira nasceu em 1917,

Data: 1 de Novembro de 1987

na vila de Cabrela, e morreu em 2001, no

Local: Monte dos Álamos, Barracão,

hospital de Évora.

Alcácer do Sal

Pergunto pelo instrumento, A sanfona?, foi

Nº inv: MG/05/134

vendida, ninguém a tocava...
Ao sair, a genrela do pastor Serafim “Quei-

Paulo Lima | Antropólogo e Coordenador do

mado”, em jeito de segredo, diz-me, enquanto

programa Identidades – Salvaguarda do Pa-

de soslaio olha para o marido, que ficou junto

trimónio Imaterial do Alentejo, da Direcção

à porta de alumínio, O meu sogro, dizem, era

Regional de Cultura do Alentejo

muito bonito. Foi uma moça que o quis, mas
ele não a quis. Rogou-lhe alguma coisa... caiu
no lume e ficou assim. Tinha 18 anos.
Regresso a Alcácer. No caminho passo pelo
Monte dos Álamos. O Monte é hoje uma casa
rústica. Uma ideia urbana de arquitectura rural.
De um tocador afamado de bailes restam uns
papéis, um par de óculos, poucas fotografias
e 12 faixas de áudio em bobine.
Michel-Marie Giacometti registou-o aí, no
Monte dos Álamos, em Novembro de 1984.

No decorrer de uma intervenção arqueológica realizada em 1992 na Rua Marques Leal Pancada
foram postos a descoberto três tanques de salga (cetárias), datados de época romana. Trata-se
do primeiro conjunto edificado deste período encontrado na vila de Cascais, já que até então só
se conheciam alguns achados dispersos.
Em 1999, no decurso de uma nova escavação nessa mesma artéria, identificou-se um total de
dez tanques, que fariam parte de uma fábrica romana de conservas e derivados piscícolas, integrada numa extensa linha de produção junto ao Tejo, da qual se conhecem também estruturas
em Lisboa, Cacilhas e Porto Brandão.
Este complexo fabril, que terá funcionado entre os meados do séc. I e os finais do séc. II, situava-se
a meia-encosta, sobre a falésia poente da Praia da Ribeira que, na época romana, seria usada
como ancoradouro de embarcações de pesca.
Os tanques estavam dispostos de forma regular e organizados em torno de um pátio central.
Apresentavam um formato rectangular, com uma dimensão máxima aproximada de 3x4,2m.
As paredes internas eram revestidas por argamassa de cal, areia e pedra miúda e, junto do
ângulo formado entre a parede e o fundo algumas apresentavam uma meia-cana. No interior
de uma das cetárias foi encontrado um capitel de coluna de ordem toscana, além de cerâmica
de construção e de uso doméstico, que atestam a existência nas imediações de outros edifícios
da mesma cronologia.
Na Idade Média, foi alicerçada neste local a torre-porta do Castelo, o que implicou a consequente
danificação das estruturas romanas. Também a necessidade de regularizar o pavimento da antiga
calçada de Nª. Sr.ª da Assunção (actual Rua Marques Leal Pancada) provocou uma significativa
destruição destas estruturas, que se desenvolviam em diferentes níveis.
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património
O Centro Histórico de Talaíde
A 28 de Março comemora-se o Dia Nacional
dos Centros Históricos, data associada ao
aniversário de Alexandre Herculano (18101877), figura maior das letras e da história de
Portugal, nascido há 200 anos.
Um centro histórico caracteriza-se pela presença de elementos arquitectónicos e patrimoniais
de várias épocas, que lhe conferem marcas de
singularidade e contribuem para a preservação
da memória e da identidade local. A ocupação do território no concelho desenvolveuse sempre com uma forte ligação à terra, à
agricultura, com excepção da própria vila de
Cascais, mais vocacionada para a actividade
piscatória. Os centros históricos do interior

> Casa rural de dois pisos e portal

do concelho, como Talaíde, destacam-se pela
persistência de exemplares de arquitectura
popular ou vernácula, memórias da antiga vi-

O maior número de achados nesta área é, no

pré-histórica, com ocupações conhecidas em

vência rural da cultura saloia, mesclados por

entanto, atribuível ao período romano e medie-

época tardo-antiga e medieval.

vezes com marcas de gostos urbanos de vá-

val. Da época romana foi identificada uma ara

Para além do provável trabalho de extracção

rias épocas, especialmente dos séculos XVIII

votiva do século I d. C., recolhida em 1983 na

de pedra calcária, as terras junto à ribeira e

parede de uma casa na Rua da Esperança, no

no planalto a Poente tinham condições para o

centro da povoação. Em 1975, a intervenção

cultivo de hortas e searas. Esta povoação, que

partir da década de 1960 motivou a descarac-

arqueológica realizada na necrópole tardo-ro-

se encontra no perímetro da região demar-

terização dos núcleos populares primitivos, introduzindo alterações substanciais que, em alguns

mana/visigótica de Talaíde permitiu identificar

cada da produção vitivinícola de Carcavelos,

29 sepulturas de inumação, tendo sido recolhi-

cresceu e suburbanizou-se na segunda meta-

dos diversos artefactos como moedas roma-

de do século XX, mantendo, no entanto, ves-

nas, brincos, anéis, pulseiras, fivelas, facas e

tígios da malha urbana primitiva, de que são

colares. Deste mesmo período, e por ocasião

exemplo algumas peças de arquitectura po-

da construção de vários edifícios, foram ainda

pular, com destaque para a casa de dois pisos

descobertas várias sepulturas dispersas, iden-

onde nasceu Casimiro José Sabido e para um

tificadas na área urbana da localidade.

troço de aqueduto junto ao Casal do Serigado,

Em síntese, considerando os vestígios arque-

elementos que contribuem para transmitir às

ológicos conhecidos na área de Talaíde pode-

gerações futuras uma imagem das vivências

rá depreender-se que se estaria em presença

seculares assentes na dependência da terra.

e XIX, ao nível do tratamento das cantarias e
fachadas. O surto de construção verificado a

> Ara romana votiva do século I a.C. recolhida em
1983 na parede uma casa na Rua da Esperança.
Fotografia de Danilo Pavone.

casos, levaram ao quase total desaparecimento das antigas construções e da imagem original
da malha urbana.
Segundo J. Diogo Correia na obra Toponímia do Concelho de Cascais (Câmara Municipal de
Cascais, 1964), a origem do topónimo da antiga aldeia saloia de Talaíde, localidade situada no
extremo nordeste do concelho, na fronteira com o concelho de Sintra e Oeiras, junto à ribeira
das Parreiras, “proveio de um hipotético apelativo talaíde, diminutivo de talaia, o mesmo que
atalaia” (pág. 52). No centro histórico de Talaíde e na sua zona envolvente encontram-se testemunhos de ocupações datáveis desde a Pré-História até à Antiguidade tardia. Os vestígios
mais antigos remontam ao Paleolítico Inferior e foram identificados no sítio arqueológico do
Serigado, no limite norte de Talaíde. Na extremidade sudoeste da localidade encontraram-se
alguns achados dispersos do período Calcolítico (terceiro milénio a.C.), como lascas de sílex e
fragmentos de cerâmica lisa ou com decoração campaniforme, que apontam para a existência
de um povoado em época pré-histórica.

de um núcleo habitacional fundado em época
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A sugestão de...
Paulo Sérgio dos Santos

Amarcord

Nascido na vila, os meus primeiros seis anos

A imaginação dos outros pode colocar-se ao

de escola pertenceram ao St. Julian’s School.

serviço das nossas próprias experiências. E

Outros três ao Colégio Marista. Tudo em

talvez assim se possa habitar o mesmo espa-

Carcavelos. Quase no limite do concelho,

ço de felicidade duas vezes. Ou mais.

guardo recordações da praia dessa freguesia

A evasão de si mesmo, procurada por tantos,

e mais ainda da Quinta dos Ingleses. Deve ter

dá-se em cada um de modo diferente. Con-

sido lá que, pela primeira vez, senti que podia

templando a série televisiva, espreitando pelo

entrar no mundo dos crescidos, orgulhoso

buraco da fechadura, sonhando ser príncipe

que estava, já que a Rainha de Inglaterra e o

ou rainha de qualquer parte; mergulhando no

Príncipe Filipe me dirigiram algumas palavras.

Atlântico, pedalando nas Bicas ou ouvindo uma

A farda do Colégio estava impecável para os

orquestra de câmara ou um coro; assistindo

receber nessa visita e eu, escolhido por aca-

a um filme de Fellini, lendo um romance de

so, fiquei saciado com a sorte.

Pavese ou indo ao teatro Gil Vicente ou Mirita

Os anos de escolaridade sucederam-se e tam-

Casimiro. Tudo isto pode estar na sua agenda.

bém conheci, embora fugazmente, os bancos

Tudo isto é cultura. Tudo isto é Cascais.

da Quinta do Lago e do Colégio Portugal. Nes> Visita da Rainha de Inglaterra, Isabel II, à St. Julian’s School, Carcavelos, em 1985. Na primeira
imagem, a Rainha com Andrew Bull, director do colégio na época. Na segunda imagem, a Rainha
cumprimentando as alunas.

Amarcord, a que se atribuiu o significado “Eu recordo”, é um filme de 1973 de Federico Fellini.
Com música de Nino Rota, a película revisita momentos que são, ou poderiam ter sido, parte da
vida do realizador.
La Spiaggia, que significa “A Praia”, é um romance de Cesare Pavese editado em 1942. Por
entre muitas palavras que o escritor nos ofereceu, há uma frase que se tornou conhecida «(…)
nada é mais inabitável do que o lugar onde se foi feliz».
No passado dia 8 de Fevereiro, a Câmara Municipal de Cascais recebeu, da Sociedade Portuguesa de Autores, o Prémio Melhor Programação Autárquica 2009. O trabalho desenvolvido na
área cultural mereceu destaque e foi motivo desta distinção.
Os três parágrafos anteriores pretendem demonstrar a dificuldade em encontrar um conteúdo
que corresponda ao título: «A sugestão de…». E começo pelo fim. Torna-se ingrato sugerir uma
de entre tantas possibilidades. Para se perceber do que falo, basta acompanhar com atenção as
páginas precedentes desta agenda. Por outro lado, Cascais tem tanto para oferecer que, na verdade, há todo um leque de opções para além da agenda. Entenda-se a dificuldade. Há ainda um
outro embaraço, permanente, e que surge com a necessidade de escrever na primeira pessoa.
Vou combatê-lo, tentando afastar esse pudor de falar em nome próprio, lembrando, novamente,
o título: «A sugestão de…».
Assim, volto a Fellini. E volto, então, às memórias.

te último, foi a praia da Parede que se revelou
sala das aulas que ficaram por ter.
Outras aprendizagens despontavam. No an-

Paulo Sérgio dos Santos nasceu em 1975,

tigo Rádio Clube de Cascais (actual CSB)

em Cascais. Licenciou-se em Comunicação

recebi o primeiro salário por apresentar pro-

e é, actualmente, doutorando pela Universi-

gramas ou ser jornalista.

dade Complutense de Madrid, em Ciências

Seguiu-se a formação superior e a profissio-

da Informação. Começou a sua actividade

nalização que me levaram para Lisboa. Mas o

profissional na Rádio Renascença em 1995,

Vocal Da Capo, coro do concelho, ainda podia

sendo já nessa época o mais jovem locutor.

contar com a minha voz no naipe dos baixos.

Na RR até 2006, foi responsável pela autoria,

Seria fácil evocar momentos no Guincho com

coordenação e apresentação de programas

a família, tardes junto à Baía, passeios e brin-

como Sociedade do Conhecimento, Câmara

cadeiras na Cidadela e, claro, mergulhos nas

dos Comuns e Diário de Bordo. Mais tarde foi
director de programas do RCP - Rádio Clube
Português. Foi responsável pela cadeira de
Semiótica da Comunicação na Universidade
Autónoma de Lisboa. Presentemente, exerce
o cargo de presidente do Conselho Fiscal na
Sociedade Portuguesa de Autores. É também
coordenador e apresentador do programa
Autores, exibido semanalmente na TVI24.

praias. La Spiaggia. Respeitando um pouco
a ideia de Pavese e, novamente, a dificuldade que pode ser trazida pela (boa) vivência
passada, aceito por vezes as sugestões dos
outros. Há momentos em que parece mais
fácil viver na pele de outrem. Ou misturar os
papéis como em Amarcord. Afinal, a quem
pertencem as memórias? E as sugestões?
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contactos
> Academia de Artes e Restauro
Rua Visconde da Luz, 41-A | 2750-415 Cascais
Tel.:214844073 | Tlm.:914287673
claudete.academia@net.novis.pt
> Academia de Letras e Artes
Av. da Castelhana, nº 13 | 2765-405 Monte Estoril
Tel.:| Fax:214685604
> Academia Sénior – Cruz Vermelha
Portuguesa – Núcleo do Estoril
Pólo da Parede – Rua Vasco da Gama, 243
2775-297 Parede
Tel: 214570924 | Fax: 214584882
Pólo de Cascais – Marina de Cascais, Loja 31-B
> Arquivo Histórico Municipal de Cascais
De 2ª a 6ª feira das 9h às 17h00
Complexo Multiserviços da C.M. Cascais
Estrada de Manique n.º247 Alcoitão
2645-131 Alcabideche
Tel.:214815738-40 | Fax: 214606255
arquivo.historico@cm-cascais.pt
> Artemanhas
Av. Sr.ª do Monte da Saúde, nº 531 | Monte Estoril
2765-452 Estoril | Tel.: 214680450
Tlm: 960286602 e 919488691.
http://artemanhas.no.sapo.pt
> Arte na Linha
Rua General Carmona nº11 2765-207 Estoril
Tel.:214683280
email:geral@artenalinha.com
www.artenalinha.com
> Artshopping
Rua Frederico Arouca, nºs 60 e 62.
2750-353 Cascais | Tel.: 210139989
geral@artshopping.com.pt
www.artshopping.com.pt
> Associação dos Artesãos
da Costa do Estoril
Praça 5 de Outubro, 72 B
Edifício da Estação | 2775-184 Parede
Tel.: 214579307 | Tm.: 914327305
www.artesanatocostaestoril.org
> Associação Cultural de Cascais
Rua Eng. Adelino Amaro da Costa, Lote 25 C
2775-149 Parede
asscultcascais@gmail.com
http://sites.google.com/site/asscultcascais
> Associação Empresarial do Concelho
de Cascais
Alameda Combatentes da Grande Guerra 270,
2.º esq. 2750-326 Cascais | Tel.: 214823450
info@aeccascais.org | www.aeccascais.org

> Associação Internacional de Música
da Costa do Estoril
Rua de Lisboa, 5 - Loja 12 | 2765-240 Estoril
Tel. 214685199/214660081 | Fax. 214685607
festivaldoestoril@sapo.pt
> Atelier HR
Tv. dos Navegantes, nº14 | 2750 Cascais
Tlm: 919621714
> Atelier DuMonte
Avenida de São Pedro n.º25 | Monte Estoril
Tlm: 933025457
> Atelier dos Artistas Plásticos de Carcavelos
Rua Luís de Camões, nº 27, r/c | 2775-519 Carcavelos
Tel.: 214578019 | E-mail: zednarte@netcabo.pt
> Auditório Fernando Lopes-Graça
Parque Palmela/Cascais
Parque Palmela, Av. Marginal
Junto ao Hotel Estoril-Sol
Tel.: 214825447
Ar livre > 700 lugares | interior > 120 lugares
> Biblioteca Municipal de Cascais
S. Domingos De Rana
2ª feira das 13h às 19h00
3ª a 6ª feira das 10h às 19h00
Sábado das 14h às 18h00
Rua das Travessas – Bairro do Moinho
Massapés – Tires
2785-285 S. Domingos de Rana
Tel.: 214815471 | Fax: 214825082
biblioteca.sdomingos.rana@cm-cascais.pt
Catálogo on-line: www.cm-cascais.pt/cascais/pacweb
> Biblioteca Municipal de Cascais
Infantil e Juvenil
2ª a 6ª feira das 10h00 às 18h00
Sábado das 10h às 13h00 e das 14h às 18h00
Av. Rei Umberto II de Itália, Parque Marechal Carmona
2750-327 Cascais
Tel.: 214815326/27.
bij@cm-cascais.pt
> Biblioteca Municipal de Cascais
Casa da Horta da Quinta de Santa Clara
2ª feira das 13h às 19h00
3ª a 6ª feira das 10h às 19h00
Sábado das 10h às 13h00 e das 14h às 18h00
Av. Costa Pinto, nº 27 | 2750-329 Cascais
Tel.: 214815417 | Fax: 214825080
bchqsc@cm-cascais.pt
Catálogo on-line: www.cm-cascais.pt/cascais/pacweb
> Brahmi Oriental Wellness
Av. dos Plátanos, n.º 51, Loja C
Edifício CGD | Jardins da Parede
2775-352 Parede

> Casa das Histórias Paula Rego
Diariamente das 10h às 20h00
Av. da República, 300
2750-475 Cascais
Tel.: 214826970
E-mail: info@casadashistorias.com
www.casadashistoriaspaularego.com
> Casa de Santa Maria
De 3ª feira a domingo das 10h às 13h00
e das 14h às 17h00
Rua do Farol de Santa Marta – 2750-341 Cascais
Tel.: 214815382/3
E-mail: csm@cm-cascais.pt
> Casa Reynaldo dos Santos e
Irene Virote Quilhó dos Santos
Visitas à biblioteca mediante marcação,
às 3ª e 5ª feiras das 10h às 12h30
e das 14h30 às 16h30
Rua 3 de Maio, 8
2775-292 Parede
Tel.: 214815920/1/2
> Casino Estoril
Praça José Teodoro Santos | 2765-237 Estoril
Geral: 214667700
Galeria de Arte: 214667800
Teatro-auditório: lotação> 400 lugares
> Centro de Congressos do Estoril
Av. Amaral | 2765 – 192 Estoril
Tel.: 214647575
> Centro Comunitário de Carcavelos
Av. do Loureiro, 394
2775-599 Carcavelos
Tel.: 214578952 / 214569154
ccpc@netcabo.pt | www.centrocomunitario.net
www.centrocomunitariocarcavelos.blogspot.com
> Centro Cultural de Cascais
3ª feira a domingo das 10h às 18h00
Av. Rei Humberto II de Itália, S/N
2750-641 Cascais
Tel.: 214848900
Lotação do Auditório > 144 lugares
> CEY – Centro de Estudos de Yoga
Rua Trindade Coelho, 191
2775-293 Parede
Tel.: 214576275 | Tlm: 969009069
mail@yogacey.com | www.yogacey.com
> Centro de Estudos Tibetanos
Rua Fernando Assis Pacheco, 120
São João do Estoril | Tlm: 912139353
e-mail: centro.estudos.tibetanos@gmail.com
www. centrodeestudostibetanosdoestoril.blogspot.com

> Centro de Interpretação Ambiental
Pedra do Sal
3ª a 6ª feira das 10h às 17h00
Sábado e domingo das 10h às 13h00
e das 14h às 18h00
Feriados das 14h às 17h00
Estrada Marginal | S. Pedro do Estoril
Tel.: 214815924 | Tlm.: 913339840
E-mail.: centro.pontadosal@cm-cascais.pt
> Centro do Yoga – Cascais
Rua da Palma, nº 38 - 1º andar
2750-458 Cascais | Tel.: 214866048
yogacascais@gmail.com | www.yogacascais.com
> Centro do Yoga – Ás. Estoril
Av. de Nice, 142-1.º | 2765-259 Estoril
Tel.: 214649032 | 917846374
E-mail: yoga@yogaestoril.com
www.yogaestoril.com
> Cinemas Atlântida
Junto à estação da CP de Carcavelos
Tel.: 214565653 | não efectuam reservas
Sala 1 – 211 lugares | Sala 2 – 81 lugares
> Cinemas Castello Lopes
Cascaisvilla Shopping
Av. da Marginal | Cascais
Tel.: 214818510 reservas a partir das 12h30
> Cinemas Warner Lusomundo
Cascaishopping
Estrada Nacional n.º 9 | Alcabideche
2750-277 CASCAIS | Tel.:707246362
http://lusomundo.sapo.pt
> 7 salas
> Cinema City Beloura Shopping
Estrada Nacional nº 9 | Tel.:219247643
www.cinemacity.pt | info@cinemacity.pt
> 9 salas
> Clube Naval de Cascais
Esplanada Príncipe D. Luís Filipe
2750-411 Cascais
Tel.:214830125 | geral@cncascais.com
> Colégio Marista de Carcavelos | Auditório
Av. dos Maristas, 75 - Parede
> ComCascais Associação para a Promoção
do Comércio de Cascais
Rua da Palma n.º40 1.ºesq. 2750-458 Cascais
Tel.:210995440 | geral@comcascais.pt
www.comcascais.pt
> Conservatório de Música de Cascais
Avenida das Acácias, 81 | 2765-390 Monte Estoril
Tel.: 214643460 | geral@occo.pt | www.occo.pt
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> Delegação dos Espectáculos – Câmara
Municipal de Cascais
2ª a 6ª feira das 9h30 às 13h e das 14h às 17h00
Centro de Congressos do Estoril, 4.º C
Tel.: 214815810 | Fax: 214643249
Email: paula.caetano@cm-cascais.pt
> Escola Superior de Hotelaria e
Turismo do Estoril
Av. Condes de Barcelona | 2769 – 510 Estoril
Tel.: 210040700
> Espaço Memória dos Exílios
2ª a 6ª feira das 10h às 18h00
Encerra aos sábados, domingos e feriados
Av. Marginal, 7152-A | 2765-247 Estoril
1º piso do Edifício da Estação dos CTT no Estoril
Tel.: 214815930/09 | e-mail: eme@cm-cascais.pt
Consulta do catálogo on-line: www.cm-cascais.
pt/cascais/pacweb
> Espaço Memória TEC
Visitas mediante marcação
Av. Marechal Carmona, 6B | 2750-312 Cascais
Tel.: 214867933
> Essência do Ser
2ª a 6ª feira das 10h às 13h00 e das 15h às 19h00
Rua Dr. José Joaquim Almeida, 420 D, R/c esq.
Carcavelos
Tel.: 214579312
ser@essenciadoser.net | www.essenciadoser.net
> Farol Museu de Santa Marta
1 de Maio a 30 de Setembro
3ª feira a domingo das 10h às 19h00
1 de Outubro a 30 de Abril
3ª feira a domingo das 10h às 18h00
Encerra à 2ª feira e nos feriados 1 de Janeiro,
domingo de Páscoa, 1 de Maio e 25 de Dezembro.
Rua do Farol de Santa Marta
Tel.: 214815328 | fmsm@cm-cascais.pt

> Fundação D. Luís I
Av. Rei Umberto II de Itália, S/N
2750-641 Cascais
Tel.: 214848900
E-mail: fdluis@gmail.com

> Loja Arte, Flor e Aromas
Praça Fernando Lopes Graça
Lote D – r/c A – Tires
2785-625 S. Domingos de Rana
Tel.:/Fax: 214451638

> Museu do Mar – Rei D. Carlos
3ª feira a domingo das 10h às 17h00
Rua Júlio Pereira de Mello | 2750-319 Cascais
Tel.: 214815906 | museumar@cm-cascais.pt
www.cm-cascais.pt/museumar

> Fundação Diogo d’Ávila
Rua Rei Pedro II da Jugoslávia, 1
Casa Fairway | 2765-269 Estoril
Tel.: 214685559 | Fax: 214688684
E-mail: fdda@netcabo.pt | www.fdavila.org

> Lojas Geração C
www.geracao-c.com | lojageracaoc@cm-cascais.pt
Cascais
Av. Valbom n.º21 | 2750-508 Cascais
Tel.: 214815910
Alcabideche
Praceta do Moinho | 2645-060 Alcabideche
Tel.: 214815940
Carcavelos
Centro Comunitário de Carcavelos
Av. do Loureiro, 394 | 2775-599 Carcavelos
Tel.: 214578952
Trajouce
Rua dos Bons Amigos, Loja 106 A e B
2785-667 S. Domingos de Rana
Tel.: 214454677
São Miguel das Encostas
Rua de Santa Maria Madalena, Lote 1 - Cv
S. Miguel das Encostas | 2775-740 Carcavelos
Tel.: 214533852

> Museu da Música Portuguesa
Casa Verdades de Faria
Visitas ao Museu | 3ª feira a domingo
das 10h às 13h00 e das 14h às 17h00
Centro de Documentação | 5ª e 6ª feira das 10h
às 13h00 e das 14h às 17h00
Av. de Sabóia, n.º 1146 – Monte Estoril
2765-580 Estoril | Tel.: 214815901 | 02
mmp@cm-cascais.pt | http://mmp.cm-cascais.pt

> Fundação S. Francisco de Assis
Estrada Principal do Zambujeiro
2755-307 Alcabideche
Tel.: 21485 2540 | Fax: 214870100
geral@fras.com.pt | www.fras.com.pt
> Galeria Art For All
Av. Costa Pinto, 91, 1º Dtº. | 2750-329 Cascais
Tel.: 214846400 | info@art-for-all.com
> Ganesha
Alameda Duquesa de Palmela,
Edifício Pelicanos, Loja 1 | 2750-335 Cascais
Tel/Fax: 214865888 | Telm: 912740607
E-mail: ganeshalongevidade@gmail.com
> Grupo Ecológico de Cascais (GEC)
Rua do Estorninho, loja L – Quinta da Bicuda,
2750-686 Cascais
Tel.: 214847136 | gec@sapo.pt
> Interartes – Escola de Música e
Tecnologia
Av. 25 de Abril, Galerias O Navegador,
Piso-2, Lojas 65-66C | Cascais
Tel.: 214866468 | Tlm: 966545906
E-mail: interartes@gmail.com
> Instituto de Cultura e Estudos Sociais
Travessa da Conceição, nº 6 | 2750-327 Cascais
Tel.: 214815353

> Forte de S. Jorge de Oitavos
3ª feira a domingo das 10h às 17h00
Estrada do Guincho | 2750 Cascais
Tel.: 214815949
E-mail: forte.oitavos@cm-cascais.pt

> International Wine Business & Education
Rua Samuel Gonçalves Sanches, 127-A
2765-281 São João do Estoril
Tlm.: 918165022
E-mail: nathalieamey@gmail.com

> FRM – Formação
Vila Internacional, nº1 | Aldeia de Juso | Cascais
Tel.: 214852405 | E-mail: info@frm-formacao.com
www.frm-formacao.com

> Jangada de Pedra
Escritório: Rua Octaviano Augusto, 15-1º
2775-256 Parede
Tel.: 214577134
taniaguerreiro@jangada.pt

> Fundação Adérita Amor
Estoril. Tel.: 214662035
fundacao.aderita.amor@gmail.com
www.fundacaoaderitaamor.org

> Livraria Municipal de Cascais
2ª a 6ª feira das 9h às 13h e das 14h às 17h00
Travessa da Conceição, nº 6
Junto à estação CP, Cascais | 2750-327 Cascais
Tel.: 214815357 | livraria.municipal@cm-cascais.pt

> Ludoteca do Monte Estoril | Artemanhas
Rua Srª do Monte da Saúde nº 531, 1º andar
Monte Estoril - 2765-452 ESTORIL
Tel: 214680450 | Tm: 919488691
artemanhas@sapo.pt | http://artemanhas.no.sapo.pt
> Miso Music Portugal – Centro de
Criação e Produção Musical
Centro de Informação da Música Portuguesa
Rua do Douro 92
Rebelva 2775-318 | Parede – Portugal
Miso Music - Tel.: 214575068
CIMP – Tel.: 214580074 | www.misomusic.com
misomusic@misomusic.com | mic@mic.pt
> Moinho de Armação / Tipo Americano de
Alcabideche
Visitável à 2ª, 4ª e 6ª feira, mediante marcação,
por grupos a partir de 10 pessoas.
Inscrições> entre as 10h e as 16h00
pelo tel.: 214815942.
Praceta do Moinho, Alcabideche
2645-060 Alcabideche
> Museu-Biblioteca Condes de Castro
Guimarães
3ª a 6ª feira das 10h às 17h00
Sábado, domingo e feriados das 10h às 13h00 e
das 14h às 17h00
Encerra à 2ª feira e nos feriados 1 de Janeiro,
domingo de Páscoa, 1 de Maio e 25 de Dezembro.
Av. Rei Umberto II de Itália
Parque Marechal Carmona | 2750-319 Cascais
Tel.: 214815304/12. | mccg@cm-cascais.pt

> No Mundo da Lua, Centro de Artes
Rua Mayer Garção, nº 274
2765-539 S. Pedro do Estoril
Tel.: 214674531 | nmlua@ntheias.com
www.nomundodalua.com
> Núcleo de Amigos de São Pedro
do Estoril
Rua Coronel Garcêz de Lencastre,
Mercado de S. Pedro, Loja 3
S. Pedro do Estoril | 2765-530 Estoril
Tel/Fax.: 214686405 | Tlm.: 969493262
E-mail: naspe@sapo.pt
> Núcleo Museológico da Associação
Portuguesa de Coleccionadores de Armas
Travessa do Poço Novo, n.º 8
2750-469 Cascais
> Núcleo Interactivo de Astronomia (Nuclio)
Rua Fernão de Magalhães, nº 92, 301
2775-573 Carcavelos
Tel.: 214537440 | geral@nuclio.pt
> Núcleo Upaya
Rua Fernando Assis Pacheco, 120
São João do Estoril
Tlm: 912139353 | 917651287
dzogchenlx@gmail.com
> Oficina do Desenho
Edifício da Sociedade Musical de Cascais
Rua António Andrade Júnior, 63
Alto da Pampilheira | 2750-654 Cascais
Tel.: 214832293 | Tlm: 915225300
E-mail: geral@oficinadodesenho.com.pt
www.oficinadodesenho.com.pt
> Pátio das Artes / Margarida’s School
Av. Portugal, 616 C/V | 2765 Estoril
Tel.: 214681571
E-mail: margaridaschool@netcabo.pt
www.margaridaschool.com
patiodasartes.blogs.sapo.pt
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> Posto de Turismo de Cascais
Diariamente das 10h às 13h30
e das 14h30 às 18h00
Rua Visconde da Luz, nº14 / 14-A
2750 Cascais
Tel.: 214822327
> Posto de Turismo de Estoril
Diariamente das 10h às 18h00
Arcadas do Parque | 2750 Cascais
Tel.: 214687630
> Rota Jovem
Largo do Mercado | Edifício Rota Jovem
2750-431 Cascais | Tel.: 214862005
E-mail: info@rotajovem.com | www.rotajovem.com
> Serviço de Apoio às Bibliotecas
Escolares (SABE)
Biblioteca Municipal de Cascais
S. Domingos de Rana
Rua das Travessas – Bairro do Moinho
Massapés – Tires
2785-285 S. Domingos de Rana
Tel.:214815409
> Teatro Gil Vicente
Largo Manuel Rodrigues Lima, n.º 7/13
2750-478 Cascais
Tel.: 214830522
Lotação > 273 lugares
> Teatro Mirita Casimiro
Teatro Experimental de Cascais
Av. Fausto Figueiredo | Monte Estoril
2765-412 Estoril | Tel.: 214670320
> Vox Laci
Ensaios: Complexo Desportivo de Massapés
(junto à Biblioteca de S. Domingos de Rana)
E-mail: info@voxlaci.com | www. voxlaci.com

> Apoio ao Munícipe
214825166|10

> Divisão das Toxicodependências
214815034

> Departamento de Actividades Económicas
214815801|2

> Divisão de Sistema de Informação
Geográfica
214825367

> Departamento de Ambiente
214815321
> Departamento de Assuntos Jurídicos
214825231
> Departamento de Cultura
Tel: 214815349 | Fax: 214836970
agenda.cultural@cm-cascais.pt | www.cm-cascais.pt
www.agendaculturaldecascais.blogspot.com
Bibliotecas e Arquivos > 214481970
Museus Municipais > 214815380
Património Histórico-Cultural > 214815344
Promoção e Animação Cultural > 214815340
> Departamento de Desporto
214825556|8
> Departamento de Educação
214815228
> Departamento de Gestão Financeira
Contabilidade 214815140
Tesouraria 214815126
> Departamento de Gestão Urbanística
800200276 | dgu@cm-cascais.pt
> Departamento de Habitação e
Desenvolvimento Sócio-Territorial
Plano Especial de Realojamento
214815256
> Departamento de Manutenção e Trânsito
214815745

> Yoga Lounge
Rua do Girassol, Bloco C – Bairro da Torre
Carcavelos
Tlm: 964800838
www.yogalounge.pt | info@yogalounge.pt

> Departamento de Obras Municipais
214825538

> Way of Arts
Rua do Campo Santo nº 92 | Galiza
2765-306 S. João do Estoril
Tlm: 966961062 ou 939431766.
www.wayofarts.com

> Departamento de Recursos Humanos
214825225|6

Contactos Município de Cascais

> Departamento de Sistemas de Informação
214815040

> Geral Câmara Municipal
214825000
> Assembleia Municipal de Cascais
214815932

> Departamento de Planeamento e Território
dpt@cm-cascais.pt

> Departamento de Requalificação Urbana
214815031

> Divisão Comunicação e Relações Públicas
214815213 | 16
> Divisão de Juventude e do Conhecimento
214815948

> EMAC
800203186
> Empresa Municipal de Gestão
Habitacional EMGHA
Cascais 214812100

> Centro de Emprego
Instituto do Emprego e Formação Profissional
214812010 | www.iefp.pt
> Centros de Saúde
Alcabideche > 214691838
Carcavelos > 214574282
Cascais > 214824600
Estoril > 214659580
Parede > 214547000
S. Domingos de Rana > 214520574
Tires > 214450543

> Polícia Municipal
Contacto 24 horas – 214815611

> CP
Gabinete de Apoio ao Cliente Cais do Sodré
808208208 | www.cp.pt

> Provedor Municipal
214818590

> EDP
800505505 | www.edp.pt

> Recolha de “Monstros”
800203186

> Hospitais
Dr. José d’Almeida (novo hospital) > 214827700
Ortopédico de Sant’Ana > 214585600

> Serviço Municipal de Informação
ao Consumidor
214815816
> Serviço Municipal de Protecção Civil
214607610
> Serviço de Veterinário Municipal
214870034
Outros telefones úteis
> Aeródromo Municipal de Tires
214456265
> Águas de Cascais
214838300 | www.aguasdecascais.pt
> Bombeiros
Alcabideche > 214690026
Carcavelos | S.D. Rana > 214584700
Cascais > 214828400
Estoril > 214680189
Parede > 214571004
> BRISA
Apoio a clientes 808508508 | www.brisa.pt
> Câmara Municipal de Oeiras
214408300 | www.cm-oeiras.pt
> Câmara Municipal de Sintra
219238500 | www.cm-sintra.pt
> Capitania do Porto de Cascais
214864469

> Juntas de Freguesia
Alcabideche > 214603212 | www.jf-alcabideche.pt
Carcavelos > 214588910 | www.jf-carcavelos.pt
Cascais > 214849550 | www.jf-cascais.pt
Estoril > 214646140
Parede > 214586730
S. Domingos de Rana > 214524444
> Protecção Civil de Cascais
214607610
> Policia
GNR Alcabideche > 214603850
GNR Trajouce > 214453619
PSP Cascais > 214839100
PSP Estoril > 214646700
PSP Parede > 214575978
PSP Carcavelos > 214570228
PSP S. Domingos de Rana > 214525417
> Polícia Marítima de Cascais
214864500
> Repartições de Finanças
Cascais > 214849900
Carcavelos > 214560045/0639
> Scotturb - Transportes Urbanos, Lda
Alcabideche > 214699100
www.scotturb.com
> Serviço Local de Seg. Social de Cascais
Rua Alexandre Herculano, nº21, 1º Cascais
214825600
> Tribunal Judicial de Cascais
214824900

Na Capa
Conservatório de Musica de Cascais

