P R O G R A MA
Dia 15.05.2020
1.- 15H00 - Chegada a OEIRAS – Registo e Alojamento dos participantes nas
instalações do INATEL OEIRAS, sito em Alto da Barra, Av. Marginal, 2780267 Oeiras, telf.: 210 029 800 - Coordenadas GPS: 38º 40´ 46” N | 9º 19´ 01” O

2.- 20H30 – Jantar no restaurante “A Quinta” sito no Largo Henrique de
Paiva Couceiro 36, 2780-117 Oeiras, junto à estação da CP de Oeiras,
telf.: 214 430 566 (5 minutos a pé do Inatel Oeiras)

3.- Após a refeição é aconselhável aproveitar o passeio marítimo de
Oeiras, também conhecido por “paredão”, respirar a fresca brisa marítima
e desfrutar da magnífica vista sobre o estuário do Tejo (pena o quarto minguante)

Dia 16.05.2020
1. - 08H30 – Pequeno-almoço no Inatel, em casa ou onde vos der jeito;
2. - 09H00 – Saída do Inatel em direção à vila de Sintra, património mundial
da Unesco e visita à mística Quinta da Regaleira. Visita guiada com a
duração de 1h30.

A Quinta da Regaleira constitui um dos mais surpreendentes monumentos da Serra de Sintra. Situada no
termo do centro histórico da Vila, foi construída entre 1904 e 1910, no derradeiro período da
monarquia.
Os domínios românticos outrora pertencentes à Viscondessa da Regaleira, foram adquiridos e ampliados
por António Augusto Carvalho Monteiro (1848-1920) para fundar o seu lugar de eleição. Detentor de
uma fortuna prodigiosa, que lhe valeu a alcunha de Monteiro dos Milhões, associou ao seu singular
projeto de arquitetura e paisagem o génio criativo do arquiteto e cenógrafo italiano Luigi Manini (18481936) bem como a mestria dos escultores, canteiros e entalhadores que com este haviam trabalhado no
Palace Hotel do Buçaco.
Homem de espírito científico, vastíssima cultura e rara sensibilidade, bibliófilo notável, colecionador
criterioso e grande filantropo, deixou impresso neste livro de pedra a visão de uma cosmologia, síntese
de memória espiritual da humanidade, cujas raízes mergulham na Tradição Mítica Lusa e Universal. A
arquitetura e a arte do palácio, capela e demais construções foram cenicamente concebidas no contexto
de um jardim edénico, salientando-se a predominância dos estilos neo-manuelino e renascentista.
O jardim, representação do microcosmo, é revelado pela sucessão de lugares imbuídos de magia e
mistério. O paraíso é materializado em coexistência com um inferius – um dantesco mundo subterrâneo
– ao qual o neófito seria conduzido pelo fio de Ariadne da iniciação.
Concretiza-se com estes cenários a representação de uma viagem iniciática, qual vera peregrinatio
mundi, por um jardim simbólico onde podemos sentir a Harmonia das Esferas e perscrutar o
alinhamento de uma ascese de consciência que viaja pelas grandes epopeias. Nele se vislumbram
referências à mitologia, ao Olimpo, a Virgílio, a Dante, a Camões, à missão templária da Ordem de
Cristo, a grandes místicos e taumaturgos, aos enigmas da Arte Real, à Magna Obra Alquímica. Nesta
sinfonia de pedra revela-se a dimensão poética e profética de uma Mansão Filosofal Lusa. Aqui se
fundem o Céu e a Terra numa realidade sensível, a mesma que presidiu à teoria do Belo, da Arquitetura
e da Música, que a concha acústica do Terraço dos Mundos Celestes permite propagar pelo infinito.

3. – 11H45 – Saída em direção ao ponto mais ocidental da europa, “aqui…
onde a terra se acaba e o mar começa” (foto de grupo);

4. – 12H45 - Daqui seguimos para o local do almoço, restaurante Pedro
Guedes I, Terrugem, Sintra. Buffet livre de cozinha tradicional portuguesa.
Uma orgia de sabores. Cuidado com as bebidas, ainda temos uns
quilómetros para fazer;

5. – 15H30 – Visita à Casa das Histórias Paula Rego, Av. da República 300,
2750-475 Cascais;

Paula Rego: Desenhar, encenar, pintar
5 de Dezembro de 2019 a 24 Maio de 2020
Esta exposição reúne uma série de obras que revelam o processo criativo de Paula Rego, através do qual
constrói um território figurativo único e pessoal, onde as histórias funcionam como verdadeiras
estruturas realistas.
Na sua obra multifacetada o desenho funciona desde sempre como matriz e força transfiguradora das
histórias. Nesta exposição apresentam-se desenhos soltos e cadernos de desenho da artista, alguns
deles nunca vistos publicamente. Esta seleção inclui variadíssimos desenhos livres, desenhos de modelo,
desenhos de composição que estabelecem as coordenadas de um trabalho final habitualmente
realizado através das técnicas da pintura ou da gravura. Mas, em grande parte, estes desenhos são
execuções gráficas espontâneas, ideias firmadas, reafirmadas, ou mesmo eliminadas e que só têm lugar
naquele pedaço de papel, constituindo-se como traduções diretas de uma experiência emotiva numa
imagem, reveladoras de um processo de visualidade íntimo.
A partir dos anos 1990 a dimensão espetacular presente no modo como constrói as obras confere-lhes o
estatuto de verdadeiros quadros vivos, onde as histórias contadas começam a ser encenadas,
representadas e reinterpretadas no seu estúdio, ganhando vida própria através de modelos vivos que
seguem as perceções da artista e a sua própria versão das histórias. Quando não encontra o modelo
ideal, Rego cria o seu "boneco" tridimensional com uma materialidade fabricada pela imaginação e com
o mesmo impulso artístico. Este processo criativo de encenação é trazido para a exposição através da
presença de modelos e outros elementos cenográficos.
Destaque-se ainda a mais recente obra de Paula Rego, Orgulho /Pride (da série Sete Pecados Mortais)
que é exibida pela primeira vez em Portugal. Esta obra tridimensional, em papier mâché, materiais e
tecidos vários, e que representa, em tamanho natural, a rainha consorte de França, Marie Antoinette
(1755-1793), é certamente o resultado de um trabalho de continuidade com as criaturas fantásticas que
executou entre 1977 e 1978. Durante esse período a artista criou uma série de bonecos em tecido
representando personagens dos contos populares: A princesinha grávida; O príncipe perfeito; A princesa
da ervilha; As três cabeças de oiro e O gato das botas. A complexidade deste novo trabalho escultórico,
que integra outras figuras de menores dimensões, será também o resultado da evolução natural do seu
processo de construção dos modelos utilizados para figurarem nas pinturas.
Curadoria: Catarina Alfaro

6. – 17H00 – Programa ainda a determinar:
Prova de vinhos em Oeiras,

ou;
Visita à fábrica da Pólvora em Barcarena.

7. - 20H00 – Jantar no restaurante “A Quinta” sito no Largo Henrique de
Paiva Couceiro 36, 2780-117 Oeiras, junto à estação da CP de Oeiras,
telf.: 214 430 566.
Animação musical e sorteio de algumas lembranças, gentilmente
oferecidas pelos nossos patrocinadores;

Dia 17.05.2020
8. - 09H00 – Pequeno-almoço no Inatel, em casa ou onde vos der jeito;
9. – 09H30 – Saída para Mafra e visita ao Museu do Palácio Nacional;

10. – 12H00 – Saída para o almoço na Quinta do Bom Sucesso, Barro-Loures,
no sobejamente conhecido e renomeado IPJCC – Instituto de Polícia
Judiciária e Ciências Criminais;

11.– Regresso a casa.
Boa viagem! Vão devagar para irem longe.
Saudações Motociclistas

