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PASSEIO Actividades para todos os gostos e jantar campestre na Arruda dos Vinhos

Quintade SantaMaria– Hotel Rural
FILIPA ESTRELA
festrela@destak.pt

Um pequeno-almoço à
beira da piscina, uma
chávena de chá num recanto
do jardim, uma massagem
relaxante ou um livro que se
lê sentado na relva são alguns
dos pequenos prazeres que
se podem ter na Quinta de
Santa Maria.
Situado na Arruda dos
Vinhos, o Hotel Rural de três
hectares convida ao repouso,
num ambiente familiar. Conta com seis quartos no Solar e
um bloco de quatro apartamentos. Dispõe ainda de restaurante, bar, salade convívio,
sala de jogos, sala de reuniões,
piscina, quinta pedagógica,
jardins e vinha.

Propostas para todos
Neste hotel rural sugestões
originais não faltam. A QuintaPedagógica– O Pátio daMimosadisponibilizaactividades
como culinária, ahorta, os animais ou os jogos tradicionais.
Ovelhas, cabras anãs, cisnes,
gansos, patos, pavões, galinhas, coelhos, porcos, um
pónei e uma égua são apenas
alguns dos animais que os
visitantes podem ver. Nos
Ateliers de Artesanato é possível fabricar manualmente um
souvenir da visita.
São muitas as actividades
radicais que podem ser realizadas na Quinta ou na região
envolvente. Há passeios pedestres, de bicicleta, de ultraleve, actividades equestres, de
aventura, golfe ou canoagem.

A quinta pedagógica
é uma das atracções
do Hotel Rural perto
da capital portuguesa
Jantar campestre
Uma Festa de Campo nocturna marca o início da época
estival na Quinta de Santa
Maria - Hotel Rural. A festa
realiza-se no sábado, a partir
das 19h, prolongando-se pela
noite fora. Além de um jantar
com direito a porco no espeto,
há espaço para sevilhanas,
flamenco, fados, guitarradas
e um arraial. O preço é de 30
euros por pessoa.
Tel. 263 975528/9
quintadesantamaria.pt
PUB

‘WORKSHOPS’

Art Academy
no Museu
O Museu Colecção
Berardo volta a desafiar os mais novos a participarem nas oficinas pedagógicas especiais que utilizam o Art Academy como
ferramenta de aprendizagem. Aexperiência única e
imperdível estará de volta
nos domingos 8, 15 e 29 de
Maio, entre as 15h30 e as
17h30. Destinado acrianças
entre os 7 e os 12 anos,
os workshops ensinam
a pintar de uma forma
simples e intuitiva. O Art
Academy é um curso de
desenho, disponível paraas
consolas Nintendo DS. Inscrições pelo tel. 213 612 800.

Pedro Barroso
actuano Estoril
Hoje e amanhã, o Teatro
Municipal Mirita Casimiro
recebe o cantor-trovador
Pedro Barroso. Os dois
únicos concertos designados por ‘Concertos Íntimos’ podem ser vistos no
Monte Estoril, às 21h30.
LEILÕES

PaulaRego vai a
praçano Palácio
Realiza-se nos dias 8 e 9
de Maio a exposição onde
pode conhecer as peças
que vão a praça nos
leilões de Arte Moderna
e Contemporânea, e Antiguidades e Pintura, do
Palácio do Correio Velho.
O Leilão de Arte Moderna
e Contemporânea decorre
a 10 de Maio, pelas 21h.
O não menos interessante
Leilão de Antiguidades e
Pintura realiza-se nos dias
11, às 21h, e 12 às 15h. O
Leilão de Arte Moderna e
Contemporânea caracteriza-se por obras muito
importantes a nível nacional e internacional, como
uma importante obra de
Paula Rego, que irá a
praça por 200 mil euros.
DIA DA TRALHA

Clientesdecoram
o restaurante

MIÚDOS E GRAÚDOS

Quase a celebrar o
primeiro aniversário, o
restaurante Entra lança
um desafio aos seus clientes, com o Dia da Tralha.
Este é o pretexto criado
por Luís Magalhães e
Pedro Marques para que
os clientes levem o mais
variado tipo de tralhas e
bugigangas para personalizar, enfeitar e decorar
este espaço do Beato.

CONCERTO

Dias Europeus da Ópera
para jovens ouvintes
Nos dias 7 e 8 de Maio, a
Europa celebra a Ópera
e toda a programação é dedicada ao público jovem.
A Sala Principal do Teatro
da Trindade recebe uma programação, da responsabilidade da Companhia de Ópera do
Castelo, que inclui o espectáculo Brincadeiras Líricas .
O evento realiza-se já amanhã

NOTA
AO VIVO

D.R.

Aceite o convite e parta à descoberta de um local multifacetado

TOME

D.R.

e domingo, sempre a partir
das 11h e das 15h.
A iniciativa é dirigida às
crianças em particular, mas
estende-se a toda a família,
com as Conversas Líricas depois do espectáculo, e o lançamento do CD O Polegarzinho

e Babar.

Mais informações em operadocastelo.com.

Concerto encenado para os
futuros amantes de ópera

Hands On Approach ao
vivo no Casino de Tróia
Os Hands on Approach
apresentam-se amanhã,
a partir das 22h30, no Centro
de Espectáculos do Casino de
Tróia.
A banda de Setúbal vai
leva ao público da sua região,
e não só, os temas que preenchem o seu álbum mais recente, High And Above. O espectáculo assinala também os 15

anos de carreira, cheios de
canções memoráveis e êxitos inesquecíveis.
O grupo reúne ainda
novos ingredientes que
trazem aestadigressão um
espectáculo renovado. As
próximas actuações levam-nos até Santarém, no dia
13 de Maio, e a Armação de
Pêra, no dia 27.

Mário Laginha
sobe ao palco
do Auditório Municipal
Eunice Muñoz, Oeiras,
hoje, às 21h30.
Preço 7,50

