
FESTIVAL DE SINTRA

AS SUAS ORIGENS E PERCURSO 



Início – Primeira fase – 1957/1974

• Dois eventos prévios a 1957, anteciparam o início do Festival de Sintra.
• Um ocorreu em 1949, sob a direcção do maestro Ivo Cruz e promovido pelo

Instituto de Sintra (instituição cultural) designado por Festivais de Sintra.
• Tratou-se de um conjunto de recitais e concertos que tiveram lugar nos três

palácios nacionais de Sintra. A programação era ainda complementada por três
conferências e exposições de arte que tiveram lugar no Palácio Valenças.

• O segundo ocorreu em 1956, ano em que se comemorava o bicentenário do
nascimento de Wolfgang Amadeus Mozart. O seu principal impulsionador foi o
Prof. Joaquim Fontes, vereador da Câmara Municipal de Sintra.

• Os concertos realizaram-se no mês de agosto tendo como palcos o Palácio
Nacional de Queluz e o Ex-Cineteatro Carlos Manuel (actual Centro Cultural Olga
Cadaval).

• Esta iniciativa designada como Festivais de Sintra, foi de tal forma coroada de
sucesso que constituiu a prova final das capacidades dos organizadores para o
futuro desafio.



Prof. Joaquim Fontes



Maestro Manuel Ivo Cruz



Jornadas Musicais de Sintra
1957

• A partir de 1957, este evento artístico, sempre foi
organizado e tutelado, nas suas mais diferentes vertentes,
quer, directamente pela Câmara Municipal de Sintra quer
através da Comissão Municipal de Turismo, Serviços de
Turismo e, após reestruturação operada em 1987, pela
Divisão de Turismo da Câmara Municipal de Sintra), quer
ainda, e já posteriormente, após a constituição da empresa
municipal SintraQuorum, por esta mesma empresa.

• A partir da constituição, no ano de 2000, pela CMS da
Empresa Municipal SintraQuorum, o Festival passou então,
a ser responsabilidade desta última. No entanto, como
atrás se disse, nunca este evento deixou de ser tutelado
pelo Município de Sintra, que tem sido o verdadeiro
suporte e garante da sua continuidade.



Jornadas Musicais de Sintra
1957/58

• Apesar de na sua génese terem estado personalidades como o então
Presidente da Câmara, Dr. César Moreira Baptista – posteriormente
Secretário de Estado da Informação e Turismo e Ministro do Interior -, o
Vereador Prof. Joaquim Fontes, entre outras figuras, existe uma figura
incontornável que, desde a segunda edição das Jornadas Musicais de
Sintra em 1958 – como inicialmente e durante as suas três primeiras
edições, o Festival de Sintra se designava -, foi determinante para o
sucesso entretanto alcançado. Referimo-nos ao Senhor António José
Pereira Forjaz, sucessivamente, funcionário do ex-SNI, Vereador e
Presidente da Câmara Municipal de Sintra, que, até Abril de 1974, foi,
indiscutivelmente, o grande dinamizador do Festival de Sintra. Quer
através da organização logística, da programação e da escolha dos locais
onde decorriam as diversas manifestações artísticas, dos contactos com
personalidades da vida artística portuguesa e estrangeira, quer ainda da
divulgação e promoção do evento, contactos com jornalistas e
musicólogos, o Senhor Pereira Forjaz acompanhava a par e passo, e de
uma forma dedicada, incansável e exigente, toda a preparação e
concretização do Festival.



António José Pereira Forjaz



Jornadas Musicais de Sintra
1957/58

• No capítulo da organização e, sobretudo na programação do Festival, António
José Pereira Forjaz contou com o inestimável apoio de várias figuras notáveis do
panorama musical português, refiro-me ao maestro Manuel Ivo Cruz, ao pianista
José Carlos Sequeira Costa e ao musicólogo Luís Pereira Leal, entre outros.

• Extremamente rigoroso, constantemente preocupado com o bom decorrer do
Festival, Pereira Forjaz examinava pessoalmente todos os actos e procedimentos
da organização, nada deixando ao acaso.

• Tive a grata oportunidade de pessoalmente, e ao longo de vários anos ter o
privilégio de fazer parte da tal equipa por ele liderada, e, ano após ano, edição
após edição, ir assistindo ao crescimento e, sobretudo ao reconhecimento público
desta pequena-grande organização que, sem os recursos humanos e, sobretudo,
financeiros de outros festivais semelhantes, fizeram do Festival de Sintra um dos
mais prestigiados e aclamados do nosso País.

• O respeito e admiração que, de uma forma geral, todos nutriam pelo Sr. Forjaz era
patente nas inúmeras mensagens escritas ou orais que lhe endereçavam, desde
jornalistas e críticos musicais, até aos músicos, bailarinos, actores, chefes de
orquestra, coreógrafos, directores de companhias, conferencistas, e funcionários
dos serviços da Câmara.



Luís Pereira Leal
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Jornadas Musicais de Sintra - 1957
Concerto pelo Quarteto de Lisboa

Nella Maïssa, Leonor de Sousa Prado, François Broos, Mário Camerini



Jornadas Musicais de Sintra - 1957



Jornadas Musicais de Sintra – 1957
Concerto pela Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional dirigida pelo 

Maestro Pedro de Freitas Branco



João de Freitas Branco
Palácio Valenças



2as. Jornadas Musicais de Sintra 
1958
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3º. Festival de Sintra
1959



5º. Festival de Sintra
1961



6º. Festival de Sintra
1962



Segunda fase – depois de 1983

• Posteriormente, e após um interregno de nove anos - entre 1974 e 1983 -,
foi também um Presidente de Câmara, no caso, o Dr. Fernando Jorge
Amaral Tavares de Carvalho, - também ele um sintrense -, pessoa de
enorme sensibilidade artística e intelectual, óptimo relacionamento
humano, que reatou o Festival de Sintra no ano de 1983.

• Durante os dois mandatos em que presidiu aos destinos de Sintra – entre
1983 e 1990 - Fernando Tavares de Carvalho não só relançou o Festival
como o alcandorou a um outro patamar artístico internacional. Para tal
basta lembrar que foi durante a sua passagem pela CMS, que, integrados
no Festival, se iniciaram os ciclos de espectáculos de recriação histórica,
que tanto sucesso obtiveram e tão boas recordações deixaram.
Inicialmente com o Luz e Som, espectáculo que decorreu entre 1985 e
1987 e que tinha como cenário natural a frontaria do Paço Real de Sintra,
e, posteriormente, as Noites de Queluz, recriação de uma soirée da Corte
Portuguesa do Século XVIII, nos jardins e Palácio Nacional de Queluz,
evento que se iniciou em 1987 e que se realizou com imenso sucesso até
ao ano de 1993. Este último, terá sido porventura o evento de maior
sucesso de quantos a CMS produziu ao longo de décadas neste município.



18º. Festival de Sintra
1983
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19º. Festival de Sintra
1984



20º. Festival de Sintra
1985



20º. Festival de Sintra – 1985
Homenagem a Arthur Rubinstein por João de Freitas Branco



20º. Festival de Sintra – 1985
Homenagem a Arthur Rubinstein por João de Freitas Branco



23º. Festival de Sintra
1988



24º. Festival de Sintra
1989



24º. Festival de Sintra – Noites de Bailado em Seteais
1989
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25º. Festival de Sintra
1990



Fernando Tavares de Carvalho



Olga Nicolis de Robilant Álvares Pereira de Melo
Marquesa de Cadaval - uma mecenas muito especial

Turim, 17.01.1900  - Lisboa, 21.12.1996
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Festival de Sintra - Recriações Históricas
Luz e Som/Noites de Queluz

1985-1993

• Em qualquer destes eventos artísticos, foi possível contar com
grandes figuras e talentos nacionais e estrangeiros, desde a sua
concepção artística e guião, até aos próprios intervenientes –
actores, cantores, bailarinos, técnicos, entre muitos outros. No
capítulo organizativo, torna-se justo destacar entre muitos outros,
os nomes de Maria Germana Tânger (autora do guião do
espectáculo de Luz e Som), Simonetta da Luz Afonso (autora do
guião das Noites de Queluz), Vítor Serrão, Armando Jorge, Vítor
Pavão dos Santos, Orlando Worm (realizador do Luz e Som), João
Grosso, para além de, na concepção das Noites de Queluz, se ter
podido contar com a preciosa colaboração de Nuno Côrte-Real da
famosa Companhia de Dança de Maurice Béjart, sem os quais não
teria sido possível levar a cabo tão interessante iniciativa.



Espectáculo de LUZ e SOM
Palácio Nacional de Sintra

Agosto e Setembro de 1986



Espectáculo de LUZ e SOM
Palácio Nacional de Sintra

Agosto e Setembro de 1986



Espectáculo de LUZ e SOM
Palácio Nacional de Sintra

Agosto e Setembro de 1986



Espectáculo de LUZ e SOM
Palácio Nacional de Sintra

Agosto e Setembro de 1986



Espectáculo de LUZ e SOM
Palácio Nacional de Sintra

Agosto e Setembro de 1986



Espectáculo de LUZ e SOM
Palácio Nacional de Sintra

Agosto e Setembro de 1986



Espectáculo de LUZ e SOM
Palácio Nacional de Sintra

Agosto, Setembro e Outubro de 1987
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Noites de Queluz
1989
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Noites de Queluz
1987 - 1993



Noites de Queluz
1987 - 1993



Noites de Queluz
1987 - 1993



Noites de Bailado em Seteais
até 2011

• De igual forma, deve-se salientar que foi no final da década de
oitenta, que se iniciaram as já célebres Noites de Bailado em
Seteais, que, nos meses de Verão, - sextas, sábados e domingos -,
nos magníficos jardins do Palácio de Seteais, animavam as noites de
Sintra, retomando um local que, já antes, tanto sucesso tinha
obtido, pois trata-se de um cenário único para a apresentação de
espectáculos de bailado.

• Por lá passaram ao longo de várias edições algumas das melhores
companhias de dança do mundo, oferecendo aos milhares de
espectadores, portugueses e estrangeiros, momentos inesquecíveis
e de rara beleza plástica através das excelentes coreografias
apresentadas naquele cenário de sonho.

• As Noites de Bailado em Seteais tais como as Noites de Queluz
foram momentos de enormíssima qualidade artística que
certamente perdurarão na memória de quantos tiveram a fortuna
de neles terem participado.



Armando Jorge 
Coreógrafo e bailarino



Vasco Wellenkamp
Coreógrafo e bailarino



Festival de Música

• Foi também na década de oitenta que, no que se refere à música, o
piano se afirmou como o instrumento de eleição do Festival.

• Por outro lado, se os palcos do Festival sempre foram os Palácios e
as Quintas de Sintra, característica dominante neste contexto, -
lembra-se a este propósito que, devido a um incêndio que destruiu
grande parte da plateia e toda a área de palco, em 1985 -, se deixou
de poder contar com o auditório do então Cineteatro Carlos
Manuel, actual Centro Cultural Olga Cadaval. Este era o local
privilegiado para a apresentação de bailados e, sobretudo, os
grandes concertos e recitais.

• Em 1988, após a aquisição pela CMS do antigo cineteatro,
iniciaram-se os estudos com vista às obras de recuperação desta
sala, tendo, a partir de 2002, voltado a ser palco de apresentação
de bailados e concertos do Festival de Sintra.



Festival de Sintra

• Do ponto de vista da programação artística do Festival, e após esta ter sido
assegurada por dois directores – Luís Pereira Leal (Musica 1983/2013), -
posteriormente Adriano Jordão -, e Armando Jorge (Dança, até 2002, e Vasco
Wellenkamp), esta é, na actualidade, assegurada por Gabriela Canavilhas.

• Pelo que atrás ficou descrito, melhor se compreenderá que foi, sobretudo a partir
do seu relançamento em 1983, que o Festival de Sintra se afirmou tanto a nível
interno como internacional, como um cartaz turístico e cultural projectando o
nome de Sintra além-fronteiras.

• Com efeito, o esforço que foi realizado tanto na qualidade artística como na
diversidade de eventos que passaram a integrar a programação do Festival, a par
com uma agressiva política de divulgação e promoção/publicidade, permitiu que
passados poucos anos o FS se transformasse numa referência a nível nacional.

• Os três ciclos, – musica, dança e recriações históricas -, que durante um período
relativamente largo de tempo, compuseram a programação artística do Festival
de Sintra, constituíram-se num enorme cartaz turístico de Sintra, atraindo a esta
zona no período estival, milhares de visitantes, portugueses e estrangeiros,
constituindo uma mais-valia para toda a actividade turística e económica da
região.



Festival de Sintra
Palácio Nacional da Pena



Festival de Sintra
Palácio Nacional de Queluz

Sequeira Costa



Festival de Sintra
Quinta da Piedade
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Festival de Sintra
Quinta da Regaleira



Festival de Sintra
Jardins de Monserrate
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Festival de Sintra
Centro Cultural Olga Cadaval
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Festival de Sintra
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