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O Centro Interpretativo Mitos e Lendas de Sintra é a mais recente atracção turística da região de
Lisboa que convida a uma viagem pelo misticismo, segredos e romantismo da vila, através da
história, música e literatura, com recurso a cenografia, técnicas multimédia e experiências
sensoriais.
O projecto tem como objectivo incrementar o desenvolvimento turístico de Sintra, marca
reconhecida internacionalmente, e contou com a participação de uma equipa de arquitectos,
cenógrafos, guionistas, historiadores e especialistas em audiovisuais, hologramas, efeitos sensoriais,
realidade aumentada e filmes 3D. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A expedição pelos mitos e lendas de Sintra tem início num elevador forrado com imagens da vila, ao
som da floresta e com luzes reduzidas mas, é no Piso 3 que se encontra o ponto de partida da visita,
com a sensação de se ter chegado ao cimo da serra de Sintra.
Aqui, um narrador introduz o conceito das lendas e fala sobre o momento da Criação das Penhas –
Lenda dos Cinco Altos de Nomes Iguais e Apelidos Diferentes de Sintra para, no Piso 2, os visitantes
começarem a ter contacto com eventos históricos e outras lendas, através de ecrãs touchscreen e
um filme de animação em telas, com recurso a vídeo mapping, apoiados por narrações em áudio
guia.
No Piso 1, ficam-se a conhecer as lendas do Túmulo dos Dois Irmãos e dos Sete Ais. Para as contar,
são recriados hologramas de dimensões reais que dão espectacularidade à história, mas também,
criadas experiências kinetic, em que os visitantes encarnam uma personagem de um jogo, correndo
pelo bosque, desviando-se de obstáculos e apanhando alguns dos elementos associados à lenda. Ao
sétimo “Ai” o jogador perde.
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Num espaço dedicado aos escritores que se deixaram seduzir pela vila mágica de Sintra, exibem-se
quadros de imagens animadas dos mesmos, com locução das suas experiências contadas na
primeira pessoa. Aqui, num espaço 4D, através de uma experiência multissensorial complementada
por mecanismos de cheiro e vento, é explicada a lenda da aparição de Nossa Senhora à rapariga
muda que pastoreava um rebanho de ovelhas na serra.
No Piso -1, novas aventuras esperam os visitantes, como a entrada num túnel que simula o Poço
Iniciático; a experiência imersiva de estar a bordo de um barco, a ver o Adamastor, enquanto são
envolvidos pelas ondas do mar; ou, até mesmo, as cenografias e hologramas que recriam o universo
pagão omnipresente nas lendas e mitos, através da natureza, animais e fadas. A visita termina na
envolvência da magia do verde, ao som da floresta.
Localizado no edifício do Posto de Turismo na Praça da República, n.º23, o Centro Interpretativo
Mitos e Lendas de Sintra abriu já ao público e pode ser visitado todos os dias, das 09h30 às 18h. A
experiência é inclusiva pelo que, aos visitantes com deficiência auditiva ou visual é disponibilizado,
respectivamente, um tablet legendado e um áudio guia específico, que lhes permite acompanhar
todo o percurso, com descrição das acções e envolvência.
Promovido pela Associação Turismo de Lisboa (ATL), em parceria com a Entidade Regional de
Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) e a Câmara Municipal de Sintra (CMS), o Centro Interpretativo
permite a descoberta dos mitos e lendas da Capital do Romantismo, num percurso que, em 17
espaços, cruza a realidade e a ficção a várias dimensões.
O preço da entrada para adultos é de 4,5€ Sénior/Estudante: 3,5€ Criança dos 6 aos 15 anos: 2€
Criança até aos 5 anos: Gratuito.

Sintra
Destinos
Museus e Monumentos

URL de origem:
http://escapadelas.com/artigo/centro-interpretativo-mitos-lendas-mais-recente-atraccao-turistica-sint
ra

Página 2 de 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

