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NOTA À IMPRENSA 
 

Filme "Os Maias" de João Botelho  
apresentado em Sines 

 
O Centro de Artes de Sines recebe no dia 14 de janeiro, duas apresentações do filme "Os Maias", 
de João Botelho. A apresentação para o público em geral acontece às 21h30 e a apresentação 
para as escolas às 11h00. 
 
As sessões serão apresentadas por Hugo Mestre Amaro, que no filme interpreta a personagem 
Dâmaso Salcede. 
 
Na sinopse do filme, lê-se: 
 
"Entre Afonso da Maia e o seu neto Carlos, constrói-se o último laço forte da velha família Maia. 
Formado em medicina na Universidade de Coimbra e posteriormente educado numa longa 
viagem pela Europa, Carlos da Maia regressa a Lisboa no outono de 1875, para grande alegria do 
avô. Nos catorze meses seguintes, nasce, cresce e morre a comédia e a tragédia de Carlos como 
a tragédia e a comédia de Portugal. A vida ociosa do médico aristocrata, invariavelmente 
acompanhado pelo seu par amigo, o génio da escrita e de obras “inacabadas”, o manipulador 
João da Ega, leva-o a ter amigos, a ter amantes e ao dolce fare niente, cheio de convicções. Até 
que se apaixona de verdade por uma mulher tão bela como uma madona e tão cheia de 
mistérios como as heroínas da estética naturalista. (...) “Os Maias”, escrito pelo genial Eça de 
Queiroz, grande, melodramático, divertido e melancólico, aponta um destino sem remédio, 
tanto para a família Maia como para Portugal." 
 
A sessão para as escolas é gratuita, mediante marcação. 
 
O bilhete para o público em geral custa 5 euros. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 

mailto:sidi@mun-sines.pt�

