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Ciclotejo e outros passeios no Espaço
Monsanto
11 de Julho de 2009, 0:00

Teatro

Tom & HuckLisboa Jardim Botânico da Ajuda
(Calçada da Ajuda). Tel.: 214531277/917616954
Hoje, amanhã e dias 18 e 19 de Julho às 16h. Bilhetes
a 6 euros
Peça de teatro baseada nas personagens das obras de
Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer e As
Aventuras de Huckleberry Finn. Tom Sawyer e
Huckleberry Finn, que parecem ser os únicos
preocupados com os maus hábitos dos habitantes da
Terra, assistem a um crime ambiental cometido pelo
índio Joe. Pelo Grupo de Teatro Infantil AnimArte,
constituído por crianças e jovens dos 6 aos 17.
Maiores de 4.

O Pirata sem Perna de PauLisboa Auditório do
Espaço Monsanto (Parque Florestal de Monsanto).
Tel.: 218460738
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Hoje e amanhã às 16h. Bilhetes de 6 a 7 euros
Espectáculo de fantoches e teatro pelos Trupilariante.
Maiores de 4.

Pluft, O Fantasminha Lisboa Teatro Ibérico (R.
Xabregas, 54). Tel.: 218682531 
Sáb. às 16h. Dom. às 11h. Até 26 de Julho. Bilhetes a 5
e 8 euros
A história de uma menina chamada Maribel, que é
raptada por um pirata que a esconde no sótão de uma
casa habitada por uma família de fantasmas. Uma
encenação de Marco Mascarenhas a partir de um
texto da escritora brasileira Maria Clara Machado.
Maiores de 6.

O Pescador de EstrelasSintra Oficina das Artes -
Quinta da Regaleira. Tel.: 962535841
Sáb. às 16h. Dom. às 11h30. Até 25 de Julho.
Espectáculos para escolas de 6 a 10 de Julho às 10h,
11h15 e 14h30. Bilhetes a 7 euros
O grupo de teatro de marionetas Fadas e Fios
regressou à Quinta da Regaleira para apresentar uma
história contada por uma fada a um anjo azul, numa
noite estrelada. A partir da obra homónima de
Mathilde Ferreira Neves. Maiores de 4.

E Agora Senhor GilbertoCascais Parque Marechal
Carmona. Tel.: 214815331
Amanhã e dia 26 de Julho às 17h30. Gratuito
Há personagens curiosas à solta nos jardins de
Cascais... Amanhã, o Joana Grupo de Teatro
apresenta no Parque Marechal Carmona uma viagem
ao mundo imaginário de três personagens - Caco,
Quico e Uva. E Agora Senhor Gilberto segue no
próximo dia 17 para o Parque Morais, na Parede, e no
dia 19 para a Quinta da Alagoa, em Carcavelos.
Sempre às 17h30. Todas as idades.
Música

Histórias das Mil e uma Noites para Ver e
OuvirLisboa Castelo de São Jorge. Tel.: 218800620
Dias 17 e 18 de Julho e 18 e 19 de Setembro às 15h.
Preço: 2,50 e 5 euros
A Ópera do Castelo apresenta contos d' As Mil e uma
Noites, mergulhados em sonoridades evocativas do
mundo árabe. Com Fernando Mota e Cláudia
Andrade. Dos 6 aos 12.
Cinema

CurtinhasVila do Conde Teatro Municipal (Av. Dr.
João Canavarro). Tel.: 252614186
Hoje e amanhã às 15h. Bilhetes a 2 euros
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No último fim-de-semana da 17.ª edição Curtas Vila
do Conde há Curtinhas para maiores de 3 (hoje na
sala 2) e uma sessão Curtinhas com filmes premiados
(amanhã). Está ainda disponível o espaço Brincar ao
Cinema - para fazer pequenos filmes de animação
com desenho, pintura e plasticina ou construir
brinquedos ópticos - onde os miúdos podem ficar
enquanto os pais assistem às sessões. Aberto das
14h30 às 23h30.
Exposições

FIESA - Festival Internacional de Esculturas em
AreiaSilves Estrada 524 - entre Pêra e Algoz. Tel.:
282317084/969459259
Todos os dias das 10h às 00h.Até 21 de Setembro.
Todos os dias das 10h às 21h. De 22 de Setembro a 22
de Outubro. Bilhetes a 4,50 e 8 euros. Gratuito até
aos 5
Cerca de 60 artistas esculpiram, em trinta e cinco mil
toneladas de areia, setenta cenas que retratam as
descobertas e invenções mais importantes da história
da humanidade - da descoberta do fogo na pré-
história aos avanços técnicos e científicos do século
XXI. Até 22 de Outubro, o festival é animado com
diversos espectáculos ao vivo, actividades de
escultura em areia para todas as idades (todos os dias
das 10h às 13h e das 16h às 21h) e por projecções de
vídeo sobre a construção do FIESA 2009 (todas as
noites das 21h às 00h). Mais informações em
www.fiesa.org ou www.prosandart.com.
Actividades

Verão em Serralves - Castelos no ArPorto Fundação
de Serralves. Tel.: 226156500
Amanhã das 10h às 13h. Gratuito
Todos os domingos de Julho, Agosto e Setembro há
oficinas para famílias em Serralves. Amanhã, a partir
de simples folhas de papel - que se podem
transformar num material muito duro -, constroem-
se estruturas tridimensionais e recriam-se castelos,
pontes, cabanas ou animais... Ponto de encontro na
Clareira das Azinheiras (sem marcação prévia).

Famílias no Museu - Oficina de Música
Vila Franca de Xira Núcleo Museológico de Alverca
do Ribatejo. Tel.: 219570305
Amanhã às 15h. Gratuito
No Núcleo Museológico de Alverca do Ribatejo
decorre até Novembro o programa Famílias no
Museu. Amanhã, o dia é dedicado aos instrumentos
tradicionais portugueses e à construção de
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instrumentos a partir de objectos reutilizados.
Reserva prévia.
Brincadeiras

KidZaniaAmadora Dolce Vita Tejo (Casal da Mira).
Tel.: 214789420
Sáb., dom. e feriados das 11h às 20h. 4ª a 6ª das 10h
às 15h30 (durante as férias escolares das 10h às 18h).
Bilhetes a 8 (mais de 65), 10 (adultos e crianças de 3 e
4 anos) e 18 euros (dos 5 aos 15). Gratuito até aos 2 
A KidZania - um parque temático para brincar aos
adultos - é uma cidade feita à escala dos mais
pequenos, com ruas e avenidas, edifícios, lojas e
fábricas, carros, autocarros e ambulâncias e mais de
60 profissões disponíveis. Depois do check-in, os
miúdos podem abrir conta num banco, fazer uma
cirurgia na sala de operações, trabalhar como
bombeiros ou polícias, tirar a carta de condução e
conduzir um carro num circuito automóvel, ser
jornalistas numa rádio, num jornal ou televisão ou
actores numa peça de teatro. 
Férias Ocupadas

Verão com ArteVila Nova de Famalicão Fundação
Cupertino de Miranda (Praça D. Maria II). Tel.:
252301650
Dias 20 a 24 de Julho, 27 a 31 de Julho e 3 a 7 de
Agosto das 14h30 às 17h. Preço: 15 euros (cinco dias)
Três oficinas para os miúdos em férias: a primeira
semana é dedicada à pintura, a segunda à colagem e a
terceira à reciclagem. Dos 6 aos 12.

ATL de Verão - Carsoférias 09Alcanena Carsoscópio -
Centro Ciência Viva do Alviela (Louriceira). Tel.:
249881805
Dias 14 a 17 de Julho, 28 a 31 de Julho, 18 a 21 de
Agosto e 1 a 4 de Setembro das 10h às 18h. Preço:
7,50 (um dia) e 25 euros (uma semana)
No Carsoscópio, situado em pleno Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros e inserido no Complexo
das Nascentes do Alviela, há instrumentos musicais
para construir, aves para observar, papagaios de
papel para construir e "crimes" para investigar. Há
ainda percursos pedestres, mergulhos na praia fluvial
e campo de jogos. Dos 6 aos 12. 
Um passeio de cicloturismo à beiro Tejo, entre a
frente ribeirinha de Belém e o Largo do Chafariz de
Dentro, em Alfama, é uma das propostas do Espaço
Monsanto para o mês de Julho. Realiza-se amanhã e é
para todas as idades, sendo que os menores de 18
devem ser acompanhados por adultos. Um passeio
pedestre de seis quilómetros, Água d' Antigamente,
que dá a conhecer o percurso da água à entrada de



22/08/2019 Ciclotejo e outros passeios no Espaço Monsanto | PÚBLICO

https://www.publico.pt/2009/07/11/jornal/ciclotejo-e-outros-passeios-no-espaco-monsanto-17243350 5/6

Lisboa e que inclui a travessia do Aqueduto das Águas
Livres (dia 19 às 14h30, para maiores de 6), percursos
guiados no Parque Florestal de Monsanto (sábados às
10h, todas as idades), Monsanto em Profundidade,
com realização de uma visita à mina de água Teresa
Saldanha e Sousa (amanhã às 14h30), e Monsanto em
BTT (nos segundos sábados de casa mês) são outras
das actividades agendadas. Todas com marcação
prévia e com um custo de 1,48 euros cada uma.

LISBOA Espaço Monsanto (Estrada do Barcal -
Monte das Perdizes). Tel.: 218170200Amanhã das
14h30 às 17h (ponto de encontro no Jardim Vasco da
Gama, em Belém). Preço: 1,48 euros (9,87 para
grupos até 10 pessoas) 
Mãos, Mãos, Mãos
Autor e ilustrador Francisca Maia
Editor Trinta por Uma Linha
32 págs., 11, 50 euros
Um livro para mãos pequenas que fala de mãos
grandes. "Mão-bigode/Mão-cabelo / A correr para o
emprego/ - Vou depressa depressinha/ Senão nunca
mais lá chego." Jogos de palavras, ritmos, rimas e
cores fazem de Mãos, Mãos, Mãos um livro lúdico,
capaz de explorar/exercitar os vários sentidos das
crianças com idades baixas. Há mãos calçadas,
narigudas, a fazer o pino, tortas ou saltitonas. São
imagens coloridas e expressivas num arranjo gráfico
competente. Da colecção Pim Pam Pum, a obra foi
integrada nas listas do Plano Nacional de Leitura com
aconselhamento para ser lido em voz alta, no âmbito
da educação pré-escolar.

Chamo-me... GaudíAutor Carme Martín Roca
Tradutor Inês Guerreiro
Ilustrador Teresa Herrero Rived
Editor Didáctica Editora
66 págs., 9,95 euros

Escrito na primeira pessoa, como se fosse Gaudí a
conversar com o leitor, este livro revela a Barcelona
do arquitecto nascido em Réus (Catalunha) em 1852.
"Olá... Barcelona apaixona-me! Eu sei. Alguém
apaixonar-se por uma cidade parece um pouco
estranho, mas alguns locais despertam paixões se
imaginarmos todas as suas possibilidades. E isto
aconteceu comigo quando descobri Barcelona, aos
dezassete anos. Magnífica!" A partir desta introdução,
entra-se na vida da cidade e de Antoni Gaudí. O seu
fascínio pela natureza, a construção do Park Güell
(para o seu mecenas e amigo conde Eusebi Güell
Bacigalupi), da Sagrada Família, "que desafio!", da
Casa Milá (La Pedrera) e também as formas
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Assinar o Público é participar na
construção de um país melhor

O PÚBLICO nunca foi tão lido. Todos os meses passam pelo
nosso online mais de 6.5 milhões de visitantes. Para nós,
este número confirma a importância do nosso trabalho.
Queremos produzir mais e melhor informação, com a
liberdade de sempre e sem abdicar da diversidade de
opiniões que enriquece uma sociedade livre. Queremos
reforçar a nossa investigação para garantir um escrutínio
mais eficaz dos poderes. Precisamos que se junte a nós
neste esforço. A verdade, o pluralismo, a justiça, a
solidariedade ou a abertura ao mundo são valores que
partilhamos consigo.

Sinta-se ainda mais parte deste projecto cívico. Pense bem,
pense Público.

ASSINE JÁ

 

decorativas, os arcos parabólicos e as construções
ondulantes são dados a conhecer através de um texto
"autobiográfico" acessível e de imagens (felizes)
inspiradas na obra do arquitecto. Para ler antes (ou
depois) de conhecer Barcelona. Mas não substitui a
visita. Rita Pimenta 
Helena Melo
agenda@publico.pt 
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