
Museus à
luz do sol,
museus no
escurinho
da lua
Este sábado celebra-se o Dia
Internacional dos Museus. E
também a Noite dos Museus.
Vera Moura reuniu uma data de
sugestões para uma barrigada de
cultura gratuita, antes e depois de
o sol se pôr.

Manifesto contra as coisas
aborrecidas
O que não falta por esse mundo
fora são crianças que acham os

museus uma coisa aborrecida.
Olhem que não são - e o Museu
Bordalo Pinheiro aproveita o Dia
Internacional dos Museus para
fazer disto bandeira. Crianças,
jovens, adultos e mais velhos,
todos entram sem pagar e além de

poderem ficar a conhecer melhor
um dos mais bem humorados
artistas da história portuguesa,
têm outras actividades especiais:
uma caricatura para levar para
casa (levem gargalhadas para
pagar, não há multibanco), uma
feira do livro para explorar no
Pátio e um passeio pela Lisboa
de Rafael Bordalo Pinheiro para
palmilhar, que começa às 11.00
no largo com o mesmo nome.
-^Museu Bordalo Pinheiro, Campo Grande,

382. Sáb a partir das 10.00. Grátis.

Histórias do Arco da Velha
Neste momento de "era

uma vez", os mais novos são
desafiados a olhar para trás.
Mais. Mais um bocadinho. Isso
- mesmo lá ao fundo da nossa
história. A viagem à pré-
-história proposta pelo Museu
Arqueológico do Carmo para
este Dia dos Museus é feita
ao sabor de uma lenda que
começa assim: "No alto do
Castelo estão enterradas duas

grandes panelas..." Uma delas
vive no museu. É mergulhar
de cabeça lá para dentro para
perceber se as lendas têm um
fundo de verdade. E para ficar
a conhecer melhor a cidade do

nosso coração. -^Museu Arqueológico do

Carmo, Largo do Carmo. Sáb 11.30 e 15.30.

Inscrição obrigatória. Grátis. 10

É uma casa japonesa, com
certeza!
Antes de enfiar os miúdos no
carro e de se pôr a caminho de

Alcântara, pergunte-lhes: de que
é feita uma casa? Pedra, tijolo e
cimento devem ser as respostas,
mas neste peddypaper do Museu
do Oriente os participantes
aprendem que do lado de cá e
do lado de lá do sol nascente,
as casas não são exactamente
iguais. A sua história, os

materiais com que são

construídas, as suas valências e a

relação com o exterior são alguns
dos aspectos a abordar num
sábado que não celebra apenas
o Dia Internacional dos Museus,
mas também o Dia da Família
(15 de MaÍo).-»Museu do Oriente, Av.

Brasília 352 (Alcântara). Sáb 15.30. Grátis.
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A princesa que não sabia
espirrar
"Atchim!!" Qual é a dificuldade?
"Atchim!!" tão simples quanto
isto. Toda a gente sabe espirrar.



Toda a gente menos a princesa,
que está desolada e conta com
a ajuda do Sábio e da Fada para
finalmente aprender o que
todos nascem ensinados a fazer.
Este teatro de marionetas é o

primeiro espectáculo de um fim-
de-semana recheado de visitas

guiadas, workshops, contos
dramatizados e danças e no
Museu Nacional do Teatro e da

Dança. Lá em casa não gostam
de acordar cedo aos fins-
-de-semana? Não há problema
nenhum: a peça repete-se à

noite. -»Museu Nacional do Teatro e da

Dança. Estrada do Lumiar, lO.Sáb 10.30 e

20.30. Grátis.

Dia do Fascínio
das Plantas
No Museu Nacional de História
Natural e da Ciência, o Dia dos

Museus coincide com o Dia do
Fascínio das Plantas, razão mais
do que suficiente para desatar
a explorar o Jardim Botânico
sem pagar nada. Há actividades

para quem não quer andar com
a cabeça ao sol, como visitas

guiadas a exposições como a
"Entre Dinossáurios" ou "E-
Einstein, Eddington e o Eclipse",
mas o bom tempo pede passeios
ao ar livre, para reconhecer

plantas nunca antes vistas e

encher os pulmões de ar puro.
->MUHNAC, Rua da Escola Politécnica, 56

(Príncipe Real). Sáb a partir das 11.00.

Grátis.

Roda dos Alimentos
"Saber comer é saber viver."
O slogan é velhinho (dos anos
70 do século passado, quando
aßodadosAlimentosfoi
criada em Portugal, no âmbito
da Campanha de Educação
Alimentar) e os miúdos de hoje
não vão lá com falinhas mansas.
Deixe-se de teorias e mostre-lhes
como a coisa funciona na prática
neste jogo gigantesco que o
MuseudaSaúde preparou para
o Dia Internacional dos Museus.
Os mais novos são desafiados a
olhar para o chão paraperceber
melhor a dieta mediterrânica - e

para decidir o que vai ser o almoço
ou o jantar. -» Museu da Saúde, Alameda

de Santo António dos Capuchos (Mártires da

Pátria). Sáb 10.30 e 15.30.

Grátis. 5-12

4 mãos
Às vezes dava mesmo jeito
arranjar mais mãos. Quem é que
consegue só com a esquerda e a
direita jogar ao berlinde e fazer

plasticinas ao mesmo tempo?
Vestir as bonecas e ganhar um
jogo de cartas? Desenhar e tocar
um instrumento? Na Noite dos

Museus, há um espectáculo no
Museu da Marioneta que junta
quatro mãos. E que mãos! As
de Filipe Raposo dominam as
teclas do piano, as de António

Jorge Gonçalves fazem magia
com canetas digitais. Tudo junto,
e em jeito de improvisação,
merece um serão em família sem
horas para ir para a cama.
-> Museu da Marioneta, Rua da Esperança,

146 (Santos). Sáb, 2 1.30. Grátis.

Noite no Castelo
Uma coisa é subir ao castelo
em plena luz do dia, outra bem
diferente é passar as muralhas
na escuridão da noite. Este
sábado a partir das 20.30
adensa-se o ambiente misterioso

com »s fifimonstraçõfis de artes

bélicas e viaja-se no tempo
com as danças no Paço. Quem
já for crescidinho e puder ficar
acordado até tarde deve esperar
pelo tradicional Cortejo Real da
Meia-Noite. Ninguém vai ficar
com sono: o festival FIMFA e a

Companhia da Esquina também
aproveitam as portas abertas

para levar lá acima a peça de Gil
Vicente Bôéo asno que me leva.

-^Castelo de São Jorge. Sáb a partir das

20.30. Grátis.

Visitas nocturnas ao
Palácio de Mafra
Esta sexta-feira depois das

aulas, desafie as rotinas do

banho*jantar-cama e leve os

miúdos numa viagem de 25 •

quilómetros até Mafra. O Palácio
Nacional começa a festejar o Dia
dos Museus na noite anterior

(17) com visitas nocturnas
muito especiais, não só pelo
horário, mas também porque
o monumento estará habitado

por personagens vestidos

a época. Estamos a falar de

actores, evidentemente, e não
dos morcegos de verdade que
vivem pacatamente na biblioteca
do palácio, uma das mais

impressionantes do planeta. -»

Palácio Nacional de Mafra, Terreiro D. João V

(Mafra). Sex a partir das 20.00. Grátis.

Filminhos à solta
Eles andam sem peias, de
norteasul.àboleiadaZeroem
Comportamento, e na Noite dos
Museus instalam-se no Auditório
do Museu dos Coches. Esta
sessão dos Filminhos Infantis à

Soltapelo País inclui 10 curtas
e arranca com Saindo de Caia, a
história de sete minutos de um
pai que tenta por todos os meios

queo seu filho abandone o ninho,
mas não está fácil. -» Museu dos

Coches, Avenida da índia 136 (Belém). Sáb

17.00.Srítis.+4

Voará noite
O Museu do Ar junta-se à festa
e se durante o dia há visitas
a aeronaves e à Academia da

Força Aérea, à noite a animação
dura até às tantas, com música,

dança, exposições e provas
gastronómicas. Se tem lá em
casa um piloto em potência,
espere pela melhor parte: um
sorteio de baptismos de voo.
-=> Museu do Ar, Granja do Marquês, Pêra

Pinheiro (Sintra). Sáb até às 00.00. Grátis.


