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Em vésperas da entrada oficial do verão, alguns museus abrem as portas na noite de dia 20 e
convidam os visitantes a vir descobrir os seus segredos e colecções. Em Sintra, o Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas promove no próximo sábado dia 20, três visitas noturnas, guiadas por
figuras do passado, que levam os visitantes por uma viagem à época romana. Estamos em plena
época romana. O pater famílias saúda os convidados e exorta-os a acompanhar as matronas da
domus numa visita ritual aos túmulos dos antepassados e aos altares dos deuses. Nas sepulturas
colocam-se grinaldas e sobre as aras ardem incensos e derramam-se libações. As trémulas luzes das
candeias movem misteriosas sombras. Chamados pelos seus próprios nomes, os antigos romanos e
suas divindades ganham uma nova vida e tornam-se presentes. As visitas têm início às 21h00, às
22h00 e às 23h00, e o preço é de 3 euros por pessoa, sendo gratuitas para crianças até aos 14 anos.
Reserva prévia obrigatória. No domingo, dia 21, o Museu organiza uma visita guiada ao sítio
arqueológico do Alto da Vigia, na Praia das Maçãs, mais concretamente ao Santuário Romano. SOLI
AETERNO - Ao Sol Eterno é o nome da visita ao Santuário Romano consagrado ao Sol, à Lua e ao
Oceano no Alto da Vigia - Praia das Maçãs, sítio arqueológico que está diretamente relacionado com
cultos astrais. Esta visita decorre no dia do solstício de verão, que assinala o início de uma nova
estação, sendo o dia mais longo do ano e, por conseguinte, a noite mais curta. Devido a tal
"fenómeno", este dia sempre esteve associada uma simbologia própria e foi assinalado por várias
culturas e povos desde tempos imemoriais. O ponto de encontro está marcado para as 19h30, no
parque de estacionamento da praia Pequena, junto ao Hotel Quinta da Vigia e a inscrição é gratuita,
mas obrigatória. Em Lisboa, destaque para o Museu Nacional de História Natural e da Ciência
(MUHNAC), que realiza a Festa no Museu, onde a sardinha dá o mote para a realização de atividades
sobre os peixes, o mar e a conservação dos recursos marinhos. A iniciativa tem lugar uma vez por
ano, no sábado mais próximo do solstício e inclui um programa de atividades gratuitas e animação
para todos os públicos, a par dos Mercados no Museu, também com entrada livre no acesso ao Jardim
Botânico de Lisboa. Para sábado está prevista a realização de jogos tradicionais no Jardim Botânico e
ainda música. No domingo, dia 21 de junho, vão decorrer várias atividades no âmbito do Ano
Internacional da Luz, e vai ser possível "conhecer" Thomas Edison e Albert Einstein. O Mercados do
Museu continua, e todas as atividades têm acesso gratuito. Texto de Elsa Furtado
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