
 

 

Comunicado de Imprensa 

 

“Aqui, cada espetáculo é um espetáculo!” 

Música e dança animam Quinta da Regaleira 

até ao final do ano 

A música e a dança vão ganhar uma dimensão mística ao ocuparem vários espaços da 

Quinta da Regaleira, nomeadamente o Palácio, a Cripta/Capela e o Portal dos 

Guardiães, com os espetáculos “Ciclo de Concertos 2016”, “Fado na Regaleira” e 

“Danças com História”. 

O preço está incluído no bilhete de visita à Quinta da Regaleira, podendo os visitantes 

gerir o seu tempo de forma a assistirem a vários espetáculos no mesmo dia. 

 

 “Ciclo de Concertos 2016”  

O conceituado pianista Raul Pinto surpreende o público com um reportório variado de 

concertos de piano, aos sábados, às 16 horas, na Sala Renascença do Palácio. 

17 de setembro – Piazzolla (Libertango; Estaciones porteñas) 

24 de setembro– Wagner (Fantasia; Transcrições famosas)  

1 de outubro– Dia Mundial da Música (Concerto comemorativo) 

15 de outubro– Fragoso (Petit Suite; Prelúdios) 

29 de outubro– Fragoso (Nocturno; Danças) 

12 de novembro– Bartok (Danças; Sonata) 

26 de novembro – Schumann (Cenas infantis – RAVEL Bolero) 

10 de dezembro – Bach (Concerto Italiano) 

17 de dezembro– Liszt (Concerto de Natal; Árvore de Natal) 

 

 



 “Fado na Regaleira” 

A fadista Isabel Moreira, acompanhada à guitarra por Virgílio Gomes e à viola por Carlos 

de Almeida, oferece ao público que visita a Capela – Cripta o espetáculo “Fado: canto 

de poetas”, que inclui poemas de Ary dos Santos, David Mourão Ferreira, Camões e 

composições musicais de Dulman, Frederico de Freitas, Fernando Varela, entre outros.  

No mês de setembro às quintas, sábados e domingos às 17h30, e nos meses de outubro 

e novembro às quintas e sábados, às 15h30.  

 

 “Danças com História” 

“Existem indícios que o homem dança desde os tempos mais remotos. Todos os povos, 

em todas as épocas e lugares dançaram. Dançaram para expressar revolta ou amor, 

reverenciar ou afastar Deuses, mostrar força ou arrependimento, rezar, conquistar, 

distrair, enfim, viver!” (TAVARES, 2005, p.93) 

Com o objetivo de recriar “Danças com História” a Quinta da Regaleira oferece aos 

seus visitantes os seguintes espetáculos de dança, aos sábados, às 11 horas, no Portal 

dos Guardiães: 

24 de setembro – Século XVII: Da Country Dance à Contredance 

29 de outubro – Século XX: Os Anos 30 

26 de novembro – Medieval: Da Carola à Pavana. 

 

Paralelamente ao ciclo de músicas e danças, mantêm-se em cena as quatros peças de 

teatro já anunciadas:  

 Até 8 de outubro - “Otelo”, às quintas, sextas e sábados, às 21h30, no Jardim 

da Oficina das Artes. 

 Até 9 de outubro, - “O Corcunda de Notre Dame”, às sextas e sábados, às 16h00, 

e aos domingos às 11h00 e às 16h00, no Jardim da Oficina das Artes.  

 Até 18 de dezembro - “Os Lusíadas – Viagem infinita” aos sábados, domingos e 

feriados às 18h00, na Oficina das Artes.  

 Entre 29 de outubro e 19 de março - “Aladino”, aos sábados, às 16h00 e aos 

domingos às 11h00, no Auditório da Quinta da Regaleira.  



Para mais informações consulte o site: www.regaleira.pt e siga a página da Quinta da 

Regaleira no facebook.  

 

Sobre a Quinta da Regaleira: 

A Quinta da Regaleira constitui um dos mais surpreendentes e enigmáticos 

monumentos da Paisagem Cultural de Sintra. 

Situada no elegante percurso que liga o Palácio Nacional de Sintra e o Palácio de 

Seteais, a quinta foi adquirida em 1893 pelo filantropo António Carvalho Monteiro 

(1848-1920) para residência de Verão da sua família.  

Entre 1898 e 1913, sob o traço do arquiteto e cenógrafo italiano Luigi Manini, 

transformou os seus domínios numa ambiciosa obra de Arte Total, obedecendo a um 

complexo programa paisagístico, arquitetónico e artístico. Hoje, esta é considerada a 

obra-prima da Arte Neo-Manuelina do último período do Romantismo, em Sintra. 

Mais do que um passeio turístico, visitar a Quinta da Regaleira é viajar num universo 

de símbolos e metáforas. Aqui nada é apenas o que parece, mas sempre indício de algo 

mais intenso, transcendente, misterioso... 

 

Para mais informações contactar o gabinete de imprensa da Quinta da Regaleira: 

 

Sara Clara / sara.clara@jervispereira.pt / 21 391 66 01 / 93 781 44 30 

Isa Martins / isa.martins@jervispereira.pt / 21 391 66 00 / 93 604 09 04 

www.jervispereira.pt 
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