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O MU.SA – Museu das Artes de Sintra recebe a exposição conjunta de fotografia 
“Sintra – Patrimónios” de Cristina Alves, EMIGUS, Nuno Antunes e Taylor Moore, 
patente até 15 de janeiro.

Assente sobre a liberdade criativa dos autores, o conceito de registo de imagens 
de “Sintra-Patrimónios” centrou-se na recolha de pormenores e detalhes importan-
tes de três representações atuais de Sintra: A Sintra rural, A Sintra monumental ou 
Romântica, A Sintra pós-moderna do século XXI.

É sempre com um momento único que se eterniza cada fotografia, daí que neste 
projeto fotográfico possamos encontrar momentos que perpetuam a beleza, a 
magia e a poesia de Sintra, os sentimentos, as emoções, os gestos e expressões 
das suas gentes, os costumes e tradições de um lugar ímpar, Sintra.

EMIGUS PHOTOGRAPHY
O projeto EMIGUS nasceu em 2001, com os fotógrafos Emídio Copeto Gomes 
e Gustavo Figueiredo e tem como objectivo enaltecer e perpetuar a memória 
paisagística de Sintra, em particular a suas vertentes natural e patrimonial.
Movidos pela tradição e por um enorme desejo de preservação da memória 
fotográfica de lugares e vivências hoje em dia ameaçados, este é um projeto
em constante elaboração.

Os autores são ambos fotógrafos profissionais, com um vasto currículo em várias 
áreas da fotografia, com trabalhos publicados nacional e internacionalmente.
Em 2007 publicaram o livro “Sintra, 7 Anos Numa Ilha”, com o reconhecimento
da Câmara Municipal de Sintra.

NUNO ANTUNES
Nasceu em Sintra, Terrugem, em 1970. Frequentou o curso de Fotografia no 
Instituto Português de Fotografia e alguns cursos mais específicos no CENJOR. 
Contudo, a sua grande escola foi-lhe transmitida pelo mestre Luís Filipe Oliveira, 
com quem aprendeu os conhecimentos técnicos e apurou a paixão, sensibilidade 
e criatividade que hoje incute no seu trabalho.

Ao longo de 26 anos tem participado em diversos livros, muitos deles dedicados 
a Sintra e às artes. “Sintra, a Glourious Éden”, editado pela Carcanet; “Cole-
ção Maçónica Pisani Burnay” e “Quinta da Regaleira”, ambos editados pela 
Fundação Cultursinta; “Sintra Património da Humanidade”, editado pela Câmara 
Municipal de Sintra.
 

 “SINTRA-PATRIMÓNIOS”
 EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
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DESTAQUE

TAYLOR MOORE
Fotógrafo/artista plástico profissional canadiano, que se espe-
cializou em arquitetura clássica, vistas aéreas e estruturas de im-
portância cultural e histórica. Já trabalhou com Architectural Digest 
Italia, Getty Images e ElectronicArts. Terminou recentemente o seu 
primeiro livro de fotografias “Quinta da Regaleira - A Book of Light 
and Shadows”( Quinta da Regaleira - um Livro de Luz e Sombras).

CRISTINA MENEZES ALVES 
Começou a fotografar aos 12 anos, com uma máquina oferecida 
pelos pais. Mais tarde, frequentou um curso de fotografia analó-
gica e, em 2007, decidiu dedicar-se em exclusivo à sua paixão 
pela fotografia.
Recentemente realizou duas exposições sobre Sintra, uma delas 
a convite do Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio 
Horta, sob o tema ‘As Brumas de Sintra’, exposição realizada nos 
Paços do Concelho. 
O seu dia-a-dia é preenchido com workshops fotográficos onde 
ensina o que sabe, a quem quer aprender.

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
Tel. 21 924 37 94
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2janeiro
18h00

   Museu Ferreira de Castro
CLUBE DE LEITURA

“‘Mendel dos Livros”, de Stefan Zweig.
Tel. 21 923 88 28

7janeiro
16h00
MUSA - Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA CRIANÇAS, GRÁVIDAS
E IDOSOS 

Tel. 96 523 36 92

8janeiro
11h00
Centro Cultural Olga Cadaval

“DE QUE SÃO FEITOS OS SONHOS?”
Teatro para Bebés pelos Valdevinos 
Teatro de Marionetas “Ema” perde-se 
pelo mundo encantado dos sonhos 
onde embarca juntamente com o 
público numa viagem única e fora 
do normal ao universo dos bebés. 
Entre o paladar, a audição, o tato, 
o olfato e a visão, vai conhecendo 
personagens que lhe mostram que há 
muito para descobrir para além do 
que experienciamos no nosso dia a 
dia. Este espetáculo foi criado para 
um público- alvo entre os 6 meses e 
os 2 anos, no entanto é uma viagem 
com bilhete para todas as idades. A 
história é contada através de estímu-
los visuais e sonoros para que os mais 
novos possam desfrutar ao máximo
da experiência, no entanto, permite 
que os adultos se divirtam com aven-
turas e situações que lhes são familia-
res. Convidamos as pessoas para vir 
ao teatro mas temos a ambição que 
as pessoas levem o teatro para as 
suas casas e por isso é um espetáculo 
com bastante interação onde os mais 
velhos são também convidados
a fazer parte.
Tel: 21 910 71 10

16h00
MUSA - Museu das Artes de Sintra

YOGA 
Atividades de yoga para o público 
em geral.
Tel. 96 523 36 92

8janeiro

18h00
Centro Cultural Olga Cadaval

CONCERTO DE ANO NOVO PELO 
CORAL SINFÓNICO DE PORTUGAL

The Armed Man: A Mass for Peace | 
Karl Jenkins.
Trata-se de um espetáculo que visa 
dar as ”boas-vindas” ao ano de 
2017. Na Grã-Bretanha, os ouvintes 
da popular estação de rádio Classic 
FM votaram nesta obra como a mais 
popular de entre os compositores 
vivos. Tal popularidade demonstra a 
natureza tão emocional e evocati

va da música de Karl Jenkins; mas o 
aspeto mais elevado e esperançoso 
do sucesso de The Armed Man é o 
desejo de paz que a obra convicta-
mente abraça. Jenkins foi incumbido 
pela Royal Armouries de escrever 
uma obra que comemorasse o novo 
Milénio, se bem que esteja envolvida 
uma exploração bem mais profunda 
da natureza da guerra e da paz.
O concerto começa com a Marcha 
Pompa e Circunstância nº 4 op.39 de 
Edward Elgar (1857-1934)
Tel. 21 910 71 10

13janeiro
22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

REMEMBER
Espetáculo de Dança Contemporâ-
nea Remember é uma peça que nos 
confronta com as nossas memórias 
mais puras. Neste espetáculo 3 intér-
pretes seguem um regime de apenas 
alimentarem o seu próprio movimento 
com os restos que ficaram do início 
das suas vidas. Com isto a criadora, 
Maria Inês, quer confrontar o EU 
agora neste mundo com o EU criança. 
Remember é um espetáculo de dança 
contemporânea criado pela compa-
nhia Espaço Neutro, em coprodução 
com a MUSGO Produção Cultural.
Tel. 21 910 71 10

14janeiro
15h30 
Museu Anjos Teixeira 

SÁBADOS NO MUSEU 
“Fantocho eu. Fantochas Tu”
Tel. 21 923 88 27

15h30, 18h30 e 21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

“O REINO MÁGICO DA DANÇA” 
Primeiro espetáculo das Academias 
do Ai!aDança Sintra I, II e III, Loures I
e II, Sta Iria I e II, Pontinha & convida-
dos da epóca letiva 2016/17.
Este espetáculo reúne mais de 800 
bailarinos que apresentarão diferen-
tes técnicas: Ballet Clássico, Dança 
Espanhola, Dança Contemporânea, 
Dança Oriental, Hip Hop, Kizomba, 
Ritmos Latinos. 
Trata-se de mais um espetáculo reali-
zado pela estrutura de produção
e criação artística Ai!aDança, que 
tem como filosofia a democratização 
e a massificação da arte em geral
e da dança em particular.
Tel. 21 910 71 10

DIA A DIA
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dia a
 DIA
 janeiro

16h00
Casa da Marioneta
Valdevinos teatro de marionetas

OFICINA CONSTRUÇÃO DE MARIONE-
TAS DE FIO
Queres ver um objeto a ganhar vida? 
Um objeto criado e construído unica-
mente por ti, quer dizer... por ti e com 
a ajuda do pai, da mãe, da avó, do 
avô, de quem tu quiseres trazer?! Neste 
workshop vamos recorrer a uma caixa 
de ovos e mais alguns materiais para 
elaborar uma marioneta de fios. É isso 
mesmo, será um peixe, um pássaro, um 
veado, ou outro animal ou talvez um ser 
encantado, ou mesmo um super herói...
será sobretudo o que a tua imagina-
ção ditar. Maiores de 5 anos.
Tel. 93 328 02 58/96 320 73 25

14janeiro
22h00
MUSA - Museu das Artes de Sintra 

NOITES NOS MUSEUS
“MÚSICA COM ARTE” 

Atuação do Grupo Musical
“Duo de Guitarras de Queluz”
Tel. 965 233 692

15janeiro
11h00
Casa da Marioneta 
Valdevinos teatro de marionetas

DE QUE SÃO FEITOS OS SONHOS?
A estória é contada através de 
estímulos visuais e sonoros para que 
os mais novos possam desfrutar ao 
máximo da experiência, no entanto, 
permite que os adultos se divirtam 
com aventuras e situações que lhes 
são familiares.
Dos 6 meses aos 2 anos.
Tel. 93 328 02 58/96 320 73 25

16h00 
MUSA - Museu das Artes de Sintra 

YOGA 
Atividades de yoga para o público 
em geral.
Tel. 96 523 36 92

18janeiro
21h30
Casa da Marioneta 
Valdevinos teatro de marionetas

TEATRO DOM ROBERTO
Maiores de 4 anos.
Tel. 93 328 02 58/96 320 73 25

19janeiro
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

OFENSIVA AMADA
Ofensiva Amada propõe, mensalmen-
te, encontros (in)subordinados a um 
tema, pessoa ou efeméride. Gente de 
latitudes culturais e geográficas diver-
sas que se cruza no espaço público, 
ampliando-o através do diálogo artís-
tico transdisciplinar. A programação 
de cada sessão é atualizada através 
da página do Facebook da Ofensiva 
Amada
Tel. 21 910 71 10

20janeiro
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO 
DA MARQUESA DE CADAVAL 

Duo Lírico Carlos Guilherme e Filipa 
Lopes, acompanhado ao piano por 
Pedro Vieira de Almeida
O conceituado Tenor Carlos 
Guilherme e a Soprano Filipa Lopes 
interpretam trechos líricos famosos: 
árias e duetos de ópera e canções 
napolitanas acompanhados ao Piano 
por Pedro Vieira de Almeida. Deixe-se 
contagiar pelo encanto deste 
concerto que apresenta alguns dos 
trechos líricos clássicos mais conheci-
dos do grande público. Um espetácu-
lo a não perder!
Tel. 21 910 71 10

21janeiro
16h00
Casa da Marioneta 
Valdevinos teatro de marionetas

COROS DE NATAL 
Grupo Coral Allegro e Grupo Coral 
Encontro de Queluz
Tel. 21 912 82 70

16h00 às 18h00
Museu Anjos Teixeira

PLAYNETARIO “À PROCURA
DO PLANETA CHOCOLATE” 

Dois jovens extraterrestres de uma 
galáxia distante, descobrem algo mis-
terioso com sabor a chocolate. Ma-
ravilhados pelo sabor, partem com o 
seu Mestre numa aventura espacial à 
procura de um planeta de chocolate. 
Viajam pelo Universo até à nossa Via 
Láctea, pesquisando cada planeta 
do sistema solar tentando encontrar 
o de chocolate. Vão aprender muitas 
coisas interessantes sobre o nosso 
Sistema Solar. Será que vão conseguir 
encontrar o Planeta Chocolate?? 
Maiores de 3 anos.
Tel: 93 328 02 58/96 320 73 25

16h00
MUSA - Museu das Artes de Sintra

PLASTICAMENTE
Oficinas Criativas com o tema “Reis 
Magos”
Tel. 96 523 36 92

16h00
MUSA - Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA GRÁVIDAS
Tel. 96 523 36 92

22janeiro
16h00
MUSA - Museu das Artes de Sintra

YOGA
Atividades de yoga para o público 
em geral.
Tel. 96 523 36 92

28janeiro
14h30 às 18h30
Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas

OFICINA EDUCATIVA “LITTERARUM 
DUCTUS - Escrever como os romanos 
faziam...”

Após a exploração de alguns dos 
monumentos expostos no Museu, com 
inscrições latinas de índole funerária e 
religiosa, os participantes são convi-
dados a fazer uma viagem às regras 
da escrita da Antiguidade Clássica.
À maneira romana, utilizando como 
material de base a cera e com o 
auxílio de um estilete, os intervenientes 
vão fazer a sua própria inscrição 
em Latim, respeitando o modo como 
então se desenhavam as letras. Ins-
crevem o seu primeiro nome, a filiação, 
um cognome latino que escolhem e 
adoptam, seguido da idade.
No final todos vão compreender a 
semelhança entre o português e a 
língua mãe, o Latim; e levam consigo a
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sua «tabuinha encerada» como lem-
brança de um dia diferente passado 
no Museu.
Sessão para famílias, com crianças 
dos 8 aos 14 anos.
Tel. 21 960 95 20

16h00
Casa da Marioneta 
Valdevinos teatro de marionetas
Teatro Lua Cheia

O CROCODILO QUE AFINAL
ERA UM JACARÉ

Ao longo de 45 minutos, miúdos e 
graúdos, poderão não só ouvir a 
história, como também aventurar-se 
pelo pântano onde vive Tomé, um 
crocodilo muito assustador e, por 
entre as palavras do livro, experimen-
tar as posturas de yoga associadas 
aos animais.
Ao longo desta sessão de leitura, os 
mais pequenos poderão ver, ouvir e 
experimentar a história com o próprio 
corpo, numa sessão muito original 
que associa o yoga para crianças à 
literatura infantil.
Crianças dos 4 aos 8 anos.
Tel. Tel. 93 328 02 58/96 320 73 25

16h00 
MUSA - Museu das Artes de Sintra 

YOGA PARA IDOSOS 
Tel. 96 523 36 92 

 

21h30
Casa da Cultura Lívio de Morais

“A DANÇA DOS PÁSSAROS” 
Orquestra de Jazz do Hot Clube de 
Portugal.
A Orquestra de Jazz do Hot Clube 
de Portugal tem vindo desde 2011, 
a desenvolver um trabalho baseado 
em novos repertórios de compositores 
nacionais.
Em 2014 foi desafiada para, em 
conjunto com a Orquestra Metro-
politana de Lisboa, levar a palco 
repertório de António Pinho Vargas. 
Foram feitos novos arranjos dos temas 
de jazz deste compositor, por músicos 
da Orquestra de Jazz do Hot Clube 
de Portugal, nomeadamente Tomás 
Pimentel, Luís Cunha, Óscar Graça e 
César Cardoso. A primeira apresen-
tação em Concerto deste projeto 
deu-se em março de 2015, no Teatro 
Municipal de S. Luiz.
Este trabalho tornou-se de tal maneira 
interessante no processo de afirma-
ção da Orquestra de Jazz do Hot 
Clube de Portugal que foi decidido 
editar no final de 2016 um disco, 
edição da etiqueta discográfica do 
HOT. 
“A Dança dos Pássaros”, nome do 
cd agora editado e um dos temas 
mais conhecidos do repertório deste 
compositor, contribuirá certamente 
para que a música de António Pinho 
Vargas continue a ser parte funda-
mental da cultura musical portuguesa.
Tel. 21 910 71 10

29janeiro
10h00 e 11h30
Centro Cultural Olga Cadaval

CONCERTOS PARA BEBÉS”
A Luz do Fado é um Bebé
Solistas convidados: Vânia Conde 
e Ricardo Parreira – Voz e Guitarra 
Portuguesa.
A Vânia canta na Mouraria e o Ricar-
do toca guitarra com ela. Gostam do 
som do fado, o da voz, o da alma, e 
o das cordas da guitarra portuguesa. 
Quando os seus sons se juntam acen-
de-se uma luz, pelo que se podem 
apagar todas as velas da sala. O 
fado toma então conta da cantora, e 
todo o seu corpo se deixa transfor-
mar pelos trinados de um coração 
que brilha nas mãos e nos dedos do 
mestre Ricardo Parreira. Sim, ele é um 
mestre, como seu pai, na linhagem de 
quem sabe ser o fado e a nossa gui-
tarra a melhor das artes para contar 
de nós. Estes dois amigos dos Concer-
tos para Bebés, tantas vezes uniram 
as suas vozes que nasceu a Luzia, 
uma bebé que ouvirá atentamente o 
primeiro concerto da temporada. 
Indicado para crianças dos 3 meses 
aos 3 anos. 
Telm. 21 910 71 10

10h00
Volta do duche

XVII CORRIDA FIM DA EUROPA 
O serpentear da serra, a sua beleza 
natural, a dureza do percurso e a 
chegada ao mar, mesmo junto ao fim 
da Europa, fazem do Grande Prémio 
“Fim da Europa” uma prova ímpar, 
participada por milhares de entusias-
tas da corrida.
Tel.21 960 95 20

16h00
MUSA - Museu das Artes de Sintra

YOGA
Atividades de yoga para o público 
em geral.
Tel. 96 523 36 92

DIA A DIA
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Até4janeiro
Museu Anjos Teixeira

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
“Desenhos Religiosos” – o sagrado pelo lápis
do Mestre
Exposição de desenhos de Pedro Anjos Teixeira, 
exibindo uma faceta desconhecida.
Tel. 21 923 88 27

Até15janeiro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
“SINTRA- PATRIMÓNIOS”

Exposição conjunta de fotografia de Cristina Alves, 
EMIGUS, Nuno Antunes e Taylor Moore
Assente sobre a liberdade criativa dos autores,
o conceito de registo de imagens de “Sintra-Pa-
trimónios” centrou-se na recolha de pormenores e 
detalhes importantes de três representações atuais 
de Sintra: A Sintra rural, A Sintra monumental ou 
Romântica, A Sintra pós-moderna do século XXI.
É sempre com um momento único que se eterniza 
cada fotografia, daí que neste projeto fotográfico 
possamos encontrar momentos que perpetuam a 
beleza, a magia e a poesia de Sintra, os sentimen-
tos, as emoções, os gestos e expressões das suas 
gentes, os costumes e tradições de um lugar ímpar, 
Sintra.
Tel. 21 924 37 94

Até18janeiro
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO PINTURA JOÃO MONIZ
A obra de João Moniz pode ser definida de intimista, 
minuciosa e inquietante. O artista procura no 
espaço e num tempo primordial e espiritual uma luz 
criativa apontadora de diversos caminhos pictóricos.
Vive entre Portugal e Paris, onde tem um atelier na 
zona de Montmartre, no célebre Bateau-Lavoir. As 
mais de meia centena de exposições individuais que 
realizou a partir dos anos 1970, foram recebidas 
por salas tão importante como o Centro Cultural 
Português - Fundação Gulbenkian, Paris, a Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa, a Maison de da Cultu-
re da la Rochelle, França, o Instituto Camões, Paris, a 
Galeria In Zwinger, Alemanha, as Galerias Quadrum, 
Galeria 111 e Galeria António Prates, Lisboa, 
UNESCO, Paris, ou o Centro Cultural de Cascais - 
Fundação D. Luís I. Em 1985 o Primeiro Canal alemão 
realizou um filme-documentário dedicado à vida e 
obra deste artista.
Tel. 21 924 37 94 

Até18janeiro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO CONJUNTA DE ESCULTURA “ ENTRE
O CÉU E A TERRA” DE CATARINA BUAL SALVADO
E INÊS RODRIGUES SOARES

Catarina Bual Salvado e Inês Rodrigues Soares são 
duas jovens escultoras que criam projetos em con-
junto. O resultado do trabalho escultórico advém de 
um ambiente criado pela cumplicidade e desacor-
do, pelas cedências e conflitos de escolhas e pela 
melodia estética.
Esta exposição convida o público a um breve 
abandono do pensamento lógico e formal. As 
artistas utilizam uma técnica em que a pedra é 
sustentada em ferros de metal e estes suportados 
em estruturas de vários elementos: pedra, ferro e 
madeira. “Entre o Céu e a terra” é uma exposição 
que manifesta um diálogo entre o manufaturado e 
o orgânico. O trabalho pensado e executado con-
trapõe-se à pedra bruta, a criação natura. Surgem 
então formas que se vão estabelecendo entre si e 
dão origem ao trabalho final.
Tel. 21 924 37 94

Até31janeiro
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

DIIS MANIBVS - Rituais da Morte 
durante a Romanidade

A exposição que já contou com milhares de visitan-
tes, permanece patente ao público. Se ainda não o 
fez, aproveite para visitar esta mostra que tem como 
ponto de partida as atitudes do Homem perante 
a morte e dá a conhecer um importante conjunto 
de materiais arqueológicos descobertos na região 
de Sintra, que vão desde o Alto Império Romano à 
Antiguidade Tardia.
Tel. 21 960 95 20

Até30abril
Palácio Nacional da Pena

EXPOSIÇÃO
“FERNANDO COBURGO fecit:
A ATIVIDADE ARTÍSTICA
DO REI-CONSORTE”

A mostra assinala o bicentenário do nascimento de 
D. Fernando II, criador do Parque e Palácio da Pena, 
e é dedicada à obra artística do monarca.
A exposição revela um numeroso conjunto, nunca 
exposto, de desenhos, gravuras e documentos 
manuscritos e outros objetos com destaque para 
uma moldura com pratos em cerâmica pintados pelo 
rei. A mostra conta ainda com algumas doações 
efetuadas por descendentes da Condessa d’Edla, 
segunda mulher do monarca, e com peças cedidas 
por particulares e instituições.
A atividade artística do monarca, que assinava as 
suas peças com o característico monograma/assina-
tura F e C sobrepostos 
(Fernando Coburgo) seguidos do f. de fecit (do latim 
fez), manteve-se uma constante até ao ano da sua 
morte, ocorrida em 1885, aos 69 anos de idade.
Tel. 21 923 73 00

ao longo

 do MÊS
       janeiroEXPOSIÇÕES
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Até25maio2017
Parque da Pena

POINT OF VIEW
Exposição de arte contempo-
rânea 
Para a construção destas 
instalações artísticas, que foram 
estrategicamente criadas em 
diferentes pontos do Parque, 
foram utilizados sobretudo mate-
riais naturais que o próprio local 
oferece. 
Tel. 21 923 73 00

7a31janeiro
Museu Anjos Teixeira

EXPOSIÇÃO
“O FEMININO – DOIS OLHARES” 

Tel. 21 923 88 27

7janeiro a17março
Galeria
Municipal-Casa Mantero
Biblioteca Municipal de Sintra

EXPOSIÇÃO DE DESENHO
E PINTURA “TONS D`ARTE”
DE ANTÓNIO LOBATO 

Cada obra é construída em 
horas de trabalho e observação, 
com uma técnica apurada e per-
feccionista focada no detalhe e 
no pormenor.
Observar a obra do autor é en-
trar na imensidão da sua mente e 
dos seus sonhos, sendo gradual-
mente desvendado, o motivo das 
suas escolhas. O seu trabalho vai 
sendo reconhecido por todos 
quantos têm a oportunidade 
de o apreciar, não deixando 
ninguém indiferente quanto ao
rigor, sensibilidade e beleza que 
o mesmo pode proporcionar.
Tel. 21 923 73 00

TEATRO
Todos domingos de janeiro

16h00
Museu de História Natural de Sintra

“VIAGEM AO CENTRO DA TERRA”
Teatro infantil pelo grupo Byfurcação, numa adaptação de Júlio Verne. 
Tel. 21 923 85 63

Até19março
Quinta da Regaleira, Sintra

ALADINO
Aladino é um rapaz simples e desobediente, que não quer seguir a profissão do pai. 
A mãe, triste e desesperada, questiona-se no que errou na educação desta criatura. 
Aladino, como qualquer jovem tem sonhos, sonhos grandiosos. 
Um dia, através de um feiticeiro, Aladino encontra a lâmpada mágica. Inadvertida-
mente, Aladino tem a visita do génio da lâmpada que lhe concede três desejos. A 
partir daqui a sua vida transforma-se por completo, ele vive uma estória de amor, mas 
também provações. No fim tudo se resolve a bem, ou não?
Sábados, às 16h00, domingos às 11h00
Durante a semana para escolas (mediante marcação).
Tel. 21 910 66 50
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Todos os dias
Parque da Pena

PASSEIOS A CAVALO E DE PÓNEI
Passeios a cavalo em que o visitante 
percorre, de uma forma diferente, os 
caminhos e trilhos do Parque da Pena. 
A pensar nas crianças, a Parques de 
Sintra dispõe também de uma ativida-
de que permite aos mais novos terem 
a sua primeira experiência a cavalo 
num pónei, treinado especialmente 
para o efeito e acompanhados 
sempre por um guia. 
Passeios a cavalo: 10€/30 min, 
25€/90 min, 50€/3h, 100€/6h (acres-
ce o bilhete de entrada no Parque 
da Pena)
Passeios de pónei: 5€/15 min (acres-
ce o bilhete de entrada no Parque 
da Pena)
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/ex-
periencias-e-lazer/passeios-a-cavalo/

Terça a sexta-feira
Casa Museu Leal da Câmara

“GEOCACHING”
É um passatempo e desporto de 
ar livre no qual se utiliza um recetor 
de navegação por satélite (por 
enquanto apenas Sistema de Posi-
cionamento Global - GPS) 
para encontrar uma ‘geocache’ 
(ou simplesmente “cache”) colocada 
em qualquer local do mundo. 

Todos os sábados
de janeiro

10h00, 12h00 e 15h00
Tapada de D. Fernando II 
(junto ao Convento dos  
Capuchos) 

AQUI HÁ BURRO! 
Pacientes, afáveis e muito calmos, 
os burros serão grandes cúmplices 
de crianças e adultos nesta aventura, 
na qual é contada a sua história ao 
longo dos séculos, explicado que são 
meigos, não dão coices nem mordem 
(quando tratados com respeito), não 
são nervosos (quando se assustam 
param, em vez de fugir), são fortes e 
espertos. Segue-se um passeio pela 
floresta: as crianças montam e os 
adultos conduzem os animais à mão. 
- Tarifário: 10€/participante 
- Inscrição prévia: info@parquesdesin-
tra.pt; 21 923 73 00

AR LIVRE
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COM ATIVIDADES EDUCATIVAS

Terça a domingo
Casa da Cultura Lívio de Morais

- “CAÇA AO LIVRO”
Pretende-se desenvolver hábitos de 
leitura e despertar na criança diferen-
tes formas de contatos com os livros;

- “ESTENDAL DA LEITURA”
Vem ler na sala de leitura da Casa 
da Cultura Lívio de Morais…Podes 
levar livros para tua casa, mas não te 
esqueças de assinar o teu nome no 
estendal;

- “JOGOS TRADICIONAIS”
Pretende-se fazer chegar às crianças 
de hoje os jogos de outrora, que 
foram sendo transmitidos de geração 
em geração, transportando em si um 
valioso legado que importa preservar 
e dar a conhecer.
Atividades gratuitas mediante marca-
ção (Tel. 21 912 82 70)

Museu Arqueológico de 
São Miguel de Odrinhas
Terça a sexta-feira
OFICINA EDUCATIVA

LITTERARUM DUCTUS - Escrever como 
os romanos faziam...
Após a exploração de alguns dos 
monumentos expostos no Museu, com 
inscrições latinas de índole funerária e 
religiosa, os participantes são convi-
dados a fazer uma viagem às regras 
da escrita da Antiguidade Clássica.
À maneira romana, utilizando como 
material de base a cera e com o 
auxílio de um estilete, os intervenientes 
vão fazer a sua própria inscrição 
em Latim, respeitando o modo como 
então se desenhavam as letras. Ins-
crevem o seu primeiro nome, a filiação, 
um cognome latino que escolhem e 
adoptam, seguido da idade.
No final todos vão compreender a 
semelhança entre o português e a 
língua mãe, o Latim; e levam consigo 
a sua «tabuinha encerada» como 
lembrança de um dia diferente passa-
do no Museu.

Grupos escolares: duas sessões diá-
rias, às 10h00 e 14h00
Atividades mediante marcação 
Tel. 21 960 95 20

Terça a sexta-feira, 
incluindo as férias de Natal

VISITA-DESCOBERTA
“O MEU OBJETO FAVORITO!”

Após a visita ao Museu, os partici-
pantes são convidados a escolher 
uma peça da sua preferência, a 
desenhá-la e a construir uma narrativa 
sobre ela.
Quando visitamos os Museus, o que 
é que cada um de nós vê realmente 
nas peças expostas? 

Estabelecer ligações estéticas e de 
afetividade com a nossa coleção é o 
objetivo desta visita-descoberta.
Grupos escolares: duas sessões 
diárias, às 10h00 e 14h00
Atividades mediante marcação 
Tel. 21 960 95 20

MUSEUS E ESPAÇOS CULTURAIS
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Campanhas de leitura
HAPPY HOUR 

As Bibliotecas Municipais de Sintra 
oferecem todas as quartas feiras e 
sábados, em todos os empréstimos 
domiciliários feitos entre as 18h0 e 
as 19h0, o dobro do tempo de pra-
zo habitual para todos os utilizadores 
portadores de cartão de leitor.
Mais informações através do telefone 
21 923 61 71 

Atividades regulares:

- ATELIÊ DE ESCRITA CRIATIVA 

- VISITAS À BIBLIOTECA 

- HORA DO CONTO
Para maiores de 4 anos, 
com marcação prévia

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SINTRA 

Rua Gomes de Amorim,
12 e 14 – Sintra 
Tel. 21 923 61 90

SERVIÇOS DE LEITURA ESPECIAIS
Fundo documental em Braille, para 
consulta local e empréstimo domici-
liário.
Equipamentos informáticos próprios 
para utilizadores com deficiência visu-
al (cegos e amblíopes), que permitem 
a  utilização do computador para 
processamento de texto, consulta de 
internet, e também leitura através de 
ampliação e conversão para braille 
ou voz através de sintetizador.
Tel. 21 923 61 90

ESPAÇO INTERNET
O espaço Internet disponibiliza gra-
tuitamente dez postos de utilização, 
para processamento de texto/impres-
são e internet.

“CASA (DO CHÁ) 
DOS HIPOPÓMATOS” 

Um espaço dedicado ao livro e à 
leitura.
No âmbito do projeto de dinamiza-
ção cultural da área do jardim da 
biblioteca este espaço pretende ser 
uma casa da leitura, onde as famílias 
se podem reunir... à volta dos livros.
A primeira livraria especializada em 
literatura infanto juvenil de Sintra. Uma 
Casa do Chá, onde a leitura é coisa 
de todos os dias para pequenos e 
grandes leitores. 
Tel. 219236198 / 939 122 533

Atividades regulares:

- HORA DO CONTO 

- WORKSHOP

- OFICINAS DE ILUSTRAÇÃO

- ENCONTRO COM ESCRITORES

- ATIVIDADES DIVERSAS
As atividades da Casa (do chá) dos 
Hipopómatos, vão sendo atualizadas 
mensalmente.

1a30janeiro

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ
QUERO UM AMIGO DE 4 PATAS! 

Se pudesses pedir um animal de 
estimação ao Jardim Zoológico, 
qual gostarias de receber? Um leão, 
uma cobra, um macaco, ou outro 
qualquer?
Nesta divertida história vais descobrir 
que nem sempre é fácil encontrar o 
animal de estimação ideal.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo; Marcação prévia: 21 
923 61 71

12janeiro
18h30 às 20h00   

CONVERSA COM BARRIGUINHAS
WOKSHOP PARA FUTUROS PAIS

Palestras:
APSI - Segurança do bebé
Técnica de Segurança Infantil da APSI 
- Associação para a Promoção da 
Segurança Infantil
Criopreservação de Células Esta-
minais do Sangue e do Tecido do 
Cordão Umbilical Crioestaminal.
Inscrição gratuita:
www.conversacombarriguinhas.pt

14janeiro
16h30    

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“ISAAC – CÃO – GATO”

Textos de Ondina Santos e Cristina 
Gomes e ilustrado por Pedro Bürin
Isaac é um cão de porte pequeno, 
com tiques de gato. Cava a terra o 
ano inteiro, pois tem patas todo-o-
-terreno, é um cão jardineiro. É um cão 
diferente, um artista, um “cãopeão”, 
decidido, destemido, teimoso e 
resmungão, mas, de grande coração. 
Tem espírito de líder, gosta muito de 
aventuras, de ter liberdade, de viajar 

e quer conquistar o mundo. Quando 
gozam com ele, foi treinado para 
não ligar. Como ele não há igual. É 
diferente e especial.
O livro Isaac, o Cão-gato pretende 
abordar a temática da diferença e 
diversidade junto dos mais pequenos. 
O livro é inspirado num cão real.
Entrada Livre
Tel. 21 923 61 71/ 90

28janeiro
16h00

ATELIÊ DE ESCRITA CRIATIVA
Encontros de escrita criativa para 
brincar com as palavras, descobrir 
novos sentidos e criar histórias na 
ocupação da folha em branco.
Dinamizadores: Art of Living
Destinatários: Dos 8 aos 80 anos
Com marcação prévia - Inscrição 
gratuita
Tel. 21 923 61 71/ 90

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO  MÊS
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BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

Praceta das Descobertas, n.º 22 A
2735-095 Cacém
Tel. 21 432 80 39

1a30janeiro

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ – QUERES SER MEU AMIGO?

A auto estima das crianças é um fator muito impor-
tante para o seu desenvolvimento. A partir da leitura 
do livro “Orelhas de borboleta” de Luísa Aguilar as 
crianças irão partilhar experiências e apresentar 
opções para melhorar as suas relações interpessoais.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos do 1º Ciclo
Marcação prévia: 21 432 80 39

14janeiro
17h00

COMUNIDADE DE LEITORES 
Com o objetivo de promover o livro e a leitura 
junto da comunidade, a Biblioteca Municipal de 
Agualva-Cacém desenvolve mais uma sessão do 
projeto “Comunidade de Leitores”. Com este projeto 
pretende-se reunir um grupo de leitores e promover 
a partilha de conversas e conhecimentos à volta 
dos livros, géneros literários, autores, personagens, 
histórias e leituras, num ambiente intimista e de con
versa informal. 
Estes “encontros”  realizam-se mensalmente, no 
segundo sábado de cada mês.
Destinatários: Público adulto
Tel. 21 432 80 39

21janeiro
16h30 
CONTO / ATELIÊ – O GATO ADORMECIDO
Esta atividade apela ao imaginário das crianças, e 
para a sua capacidade de improviso. Propõe-se 

que escrevam os diálogos mediante a visualização 
das ilustrações do livro, no final é lida a história 
original.
Destinatários: Maiores de 4 anos.  
Entrada livre

BIBLIOTECA RUY BELO  PÓLO DE 
QUELUZ 
Rua Bica da Costa, N.º 3-9 - Estrada Nacional 
117/2 Pendão - 2745 Queluz
Tel.: 21 434 03 10 

1a30janeiro

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ PERIGOSO! 

A toupeira adora dar nomes às coisas e colar-lhes 
etiquetas.
Certo dia encontra uma coisa estranha. Era uma coi-
sa verde e horrorosa e com grandes dentes afiados. 
O que seria? Até descobrir vai-lhe colando cada 
vez mais etiquetas. Será algo perigoso? Cuidado…
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos do 1º Ciclo
Marcação prévia: 
Tel.21 434 03 10

14janeiro
16h30 

CONTO / ATELIÊ PERIGOSO!
A toupeira adora dar nomes às coisas e colar-lhes 
etiquetas.
Certo dia encontra uma coisa estranha. Era uma coi-
sa verde e horrorosa e com grandes dentes afiados. 
O que seria? Até descobrir vai-lhe colando cada 
vez mais etiquetas. Será algo perigoso? Cuidado…
Destinatários: Maiores de 4 anos
Entrada Livre

BIBLIOTECA DA TAPADA DAS MERCÊS
PÓLO DA TAPADA DAS MERCÊS 
Av. Miguel Torga, Lt 193, 3ª Cave
Tapada das Mercês
2725-566 Mem Martins
Tel. 21 920 72 18

1a30janeiro

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ A ESTRELA
QUE NÃO DEIXAVA NINGUÉM DORMIR

Uma noite, cai uma estrela na terra. Um menino 
resolve guardá-la sem saber que a luz emitida pela 
estrela vai impedir toda a gente de dormir. É uma 
história sobre coragem, sobre superação de adver-
sidades, sobre a aventura de ser criança.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos do 1º Ciclo 
com marcação prévia.
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CENTRO LÚDICO 
DE RIO MOURO

Rua Gil Eanes (junto ao Mercado 
Municipal), 2635 Rio de Mouro
Tel. 21 916 69 96 
Tel./Fax. 21 916 34 14
Email: dedu.clriodemouro@cm-sintra.pt

3a20janeiro

Todo o dia
“ENCARA A VIDA COM UM SORRISO”

Ao longo deste mês, vamos dedi-
car-nos ao gesto de agradecer 
e a encarar a vida com um sorriso. 
Vem participar nas várias atividades 
alusivas ao tema!
Maiores de 6 anos.

9a13janeiro

Todo o dia
“DIA INTERNACIONAL DO OBRIGADO”

Ao longo desta semana vamos tomar 
consciência da importância de agra-
decer ao outro ao longo da nossa 
vida! Aparece e serás surpreendido! 
Obrigado!
Maiores de 6 anos.

16a20janeiro

Todo o dia
“O QUE TE FAZ SORRIR?”

Ao longo desta semana, acima de 
tudo, vamos sorrir! Aparece... Vamos 
fazer-te sorrir e registar o momento!
Maiores de 6 anos.

Sábados em Família

7janeiro

Todo o dia
EXPLORAÇÃO LIVRE DO ESPAÇO

Vem divertir-te com a tua família na 
área do jogo simbólico, no espaço 
multimédia, leitura e na área de 
expressão plástica livre. Todas 
as idades.

14janeiro
15h30

““O QUE TE FAZ SORRIR?” | SESSÃO 
FOTOGRÁFICA

Ao longo do dia, vamos provocar 
sorrisos e registá-los! 
Maiores de 4 anos.

21janeiro
15h00

“SORRI E AGRADECE” | EXPOSIÇÃO 
FOTOGRÁFICA

Para culminar a nossa dedicação aos 
gestos de agradecer e sorrir, vem ver 
o resultado do trabalho desenvolvido 
ao longo destas semanas! Aparece 
com amigos e familiares!
Maiores de 4 anos.

28janeiro
15h00

“KARAOKE”
Vozes afinadas? Traz toda a tua 
vontade de cantar ou vem apenas 
passar uma tarde divertida numa 
sessão de Karaoke!
Maiores de 8 anos.

ATIVIDADES EDUCATIVAS

PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 
GRUPOS E ESCOLAS 
Com marcação prévia 

DINÂMICA DE GRUPO – “O DADO 
CONTADOR DE ESTÓRIAS” 

Venham ao Centro, lancem o dado
e serão vocês a decidir o rumo desta 
estória! Dinâmica de grupo, para fo-
mentar a criatividade e o gosto pela 
leitura. Para Jardim de Infância
e 1º ciclo do ensino básico. 

EXPRESSÃO CORPORAL
E MOVIMENTO

Atividade lúdica que permite desen-
volver a consciência corporal e a 
estimular a linguagem não-verbal. 
Para Jardim de Infância e turmas
do 1º ano do ensino básico.

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
Oficina de Expressão Plástica, reuti-
lizando diversos materiais e sensibi-
lizando para questões ambientais. 
Para Jardim de Infância e 1º e 2º ciclo 
do ensino básico.

CENTROS LÚDICOS
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CENTRO LÚDICO 
DE MASSAMÁ

Rua das Rosas, 2745-872 Queluz 
Tel. 21 439 20 86  
Email: dedu.clmassama@cm-sintra.pt

Quartas-feiras
10h30

“CLUBESERATIVO”  
O Centro Lúdico irá dispor de um 
programa de atividades para maiores 
de 35 anos, uma ocupação do tem-
po livre dinâmica e saudável. Yoga, 
cinema, ginástica, passeios, caminha-
das, dança, informática, culinária e 
muito mais… Se é uma pessoa que 
gosta de partilhar bons momentos e 
conhecimentos venha ter connosco - 
inscrição gratuita.

Todos dias
“SPOT JOVEM”

 O Spot Jovem é um espaço à tua 
medida. Se tens mais de 11 anos este 
é o espaço ideal para estares com 
os teus amigos, podem conversar, 
dançar, ouvir música e dar asas à 
vossa imaginação. Apareçam e façam 
do Spot Jovem a vossa segunda 
casa! 

6a23janeiro
16h00

“CONCEÇÃO DA HORA DO CONTO – 
O SAPO APAIXONADO” | OFICINA
DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

Ao longo do mês, a Spot Jovem conta 
contigo para trabalhar na criação da 
hora do conto “O Sapo Apaixonado”. 
Construção de cenários, persona-
gens e a própria dinâmica que será 
apresentada por vocês em fevereiro. 
Ficamos à tua espera.
Maiores de 3 anos

14janeiro
15h00

“CINEMASSAMÁ”
Uma tarde aconchegante… Nada 
melhor do que assistir a um filme em 
dias de inverno. Podes trazer uma 
manta e pipocas para adoçar este 
momento.
Maiores de 6 anos

21janeiro
15h00

“MOLDAGEM” | OFICINA DE EXPRES-
SÃO PLÁSTICA

Vem dar forma à tua criatividade. A 
partir de alguns materiais e técnicas 
de moldagem, constrói as tuas obras 
de arte.
Maiores de 6 anos

28janeiro
15h00

“INVERNO ÀS CORES” | HORA
DO CONTO

O inverno é cinzento? Depende do 
caminho que escolhermos… Uma 
história que nos mostra a magia de um 
inverno repleto de cores. História con-
cebida pela equipa de animação 
pedagógica. Todas as idades

ATIVIDADES EDUCATIVAS
 
PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 
GRUPOS E ESCOLAS 
Com marcação prévia

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
Nesta oficina, vais ter oportunidade 
de explorar várias técnicas e materiais. 
Vem criar as tuas obras de arte 
connosco!
Para jardins-de-infância e turmas 
do 1º ciclo do ensino básico

“CINEMASSAMÁ”
Uma manhã aconchegante… Nada 
melhor que assistir a um filme em dias 
de inverno. Podes trazer uma manta e 
pipocas para adoçar este momento.
Para turmas do 1º ciclo do ensino 
básico

“INVERNO ÀS CORES” | HORA
DO CONTO

O inverno é cinzento? Depende do 
caminho que escolhermos… Uma 
história que nos mostra a magia de um 
inverno repleto de cores. História con-
cebida pela equipa de animação 
pedagógica.
Para jardins-de-infância e turmas do 
1º ciclo do ensino básico.
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Todos os dias
Volta do Duche

ARTE NA VILA 
Realiza-se diariamente, com exceção 
do 2º sábado e domingo de cada 
mês.
O Artesanato na Volta do Duche 
assume-se como um inquestionável 
contributo para a divulgação e 
valorização do artesanato produzido, 
atualmente, no Concelho de Sintra, 
e para tal muito contribui a simbiose 
entre a incomparável beleza da 
envolvente do Centro Histórico, com 
a multiplicidade de formas e materiais 
que compõem as peças artesanais.
Tel. 96 575 32 25 

Sábados e domingos 
15h30 – 16h30
Parques de Sintra – Monte da Lua

“A SINFONIA” 
Documentário produzido no âmbito 
do projeto BIO+Sintra, em exibição no 
espaço Info Parques de Sintra, todos 
os sábados e domingos, com entrada 
livre. Pretende-se tornar pessoal e 
emocional o envolvimento do espe-
tador na salvaguarda do equilíbrio 
dos ecossistemas da Serra de Sintra. 
Legendado em inglês. Gratuito
Saber mais: www.youtube.com/user/
lifebiomaissintra 

Todos os dias
Palácio Nacional da Pena

“VITRAIS E VIDROS: 
UM GOSTO DE D. FERNANDO II” 

Exposição de um notável conjunto 
de vitrais dos séculos XIV a XIX, no 
qual se insere o mais antigo vitral 
conhecido em Portugal. Inclui também 
elementos da coleção de vidros 
do Palácio da Pena, uma das mais 
representativas coleções da história 
do vidro europeu existente no nosso 
país. Recentemente, passou também 
a englobar algumas peças que per-
tenceram à coleção de vidros do rei 
D. Fernando II e que são das reservas 
do Museu Nacional de Arte Antiga.
Tarifário: bilhete para o Palácio Na-
cional da Pena
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/
evento/exposicao-vitrais-e-vidros-um-
-gosto-de-d-fernando-ii/

Todos os dias
10h00 – 17h00
Palácio de Monserrate

“MELHORES IMAGENS DO BIO+SINTRA” 
Exposição das imagens premiadas 
pelo júri na sessão de verão dos 
concursos de fotografia “Captar Sintra 
– A Biodiversidade das estações”, 
promovidos no âmbito do projeto 
BIO+Sintra. Gratuito. Palácio de 
Monserrate: bilhete para o Parque e 
Palácio de Monserrate

Todos os dias
9h30-19h00

NEWSMUSEUM
O NewsMuseum invoca e explica a 
cobertura mediática de episódios 
da história recente e permite aos 
visitantes interagirem com a Rádio e a 
TV. Homenageia os jornalistas imorta-
lizados pela sua obra, apresenta os 

principais protagonistas da indústria, 
projeta a evolução da reportagem 
das guerras, contextualiza os com-
bates mediáticos que nos marcaram, 
recorda as “más notícias” do nosso 
tempo. Desvenda a propaganda 
e a indústria das Public Relations.
O equipamento é muito moderno e 
participativo e integra um pequeno 
auditório preparado para visitas edu-
cacionais. A experiência, disponível 
em português e inglês, é personaliza-
da num total de 16 horas de vídeo 
e outros formatos.
Tel. 21 012 66 00

MAIS ATIVIDADES

AO LONGO DO MÊS



Sintra em Agenda
JAN

( 21 )

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA 
Largo Doutor Virgílio Horta
2714-501 Sintra
Tel. 21 923 85 00
seg-sex 9h00-17h00
cm-sintra.pt   

CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro
2710-720 Sintra
Tel. 21 910 71 10 
Fax. 21 910 71 15
geral.ccoc@cm-sintra.pt 

CASA DA CULTURA LÍVIO DE MORAIS 
Av. 25 de Abril, Largo da Igreja,
Mira Sintra
2735-400 Mira Sintra
Tel. 21 912 82 70 
ter- sex 10h00-20h00
sáb e dom- 14h00-20h00;
Encerra às segundas e feriados
dcul.casadacultura@cm-sintra.pt 

CASA-MUSEU DE LEAL DA CÂMARA 
Calçada da Rinchoa, 67 
Rio de Mouro
2635-312 
Tel. 21 916 43 03
ter- sex 10h00 – 18h00
sáb - dom - 12h00 – 18h00
Encerra às segundas e feriados
museu.lcamara@cm-sintra.pt 

MUSEU FERREIRA DE CASTRO 
Rua Consiglieri Pedroso, 34 
2710-550 Sintra
Tel. 21 923 88 28 
ter- sex 10h00- 18h00
sáb - dom- 12h00 – 18h00
Encerra à segunda e feriados
museu.fcastro@cm-sintra.pt 

MU.SA – MUSEU DAS ARTES DE SINTRA
Avenida Heliodoro Salgado 
2710-575 Sintra
TM: 96 523 36 92
ter-sex 10h00-20h00
sáb e dom 14h00-20h00 
Encerra segunda e feriados

MUSEU ARQUEOLÓGICO
de São Miguel de Odrinhas
Av. Prof. Doutor Dom Fernando 
d’Almeida
2710 Sintra
Tel. 21 960 95 20
ter-sáb 10h00- 13h00 | 14h00-18h00 
Encerra dom, seg e feriados 
dcul.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt 

MUSEU ANJOS TEIXEIRA 
Azinhaga da Sardinha
Volta do Duche
2710-631 Sintra
Tel. 21 923 88 27 | F: 21 923 85 21 | 
dcul.museu.ateixeira@cm-sintra.pt
ter- sex 10h00- 18h00
sáb - dom- 12h00 – 18h00
Encerra à segunda e feriados
dcul.museu.ateixeira@cm-sintra.pt 

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL
de Sintra 
Rua do Paço 20
2710-602 Sintra
Tel. 21 923 85 63 | 21 923 85 25
dcul.museu.hnatural@cm-sintra.pt
ter- sex 10h00- 18h00
sáb - dom- 12h00 – 18h00
Encerra à segunda e feriados 
dcul.museu.hnatural@cm-sintra.pt 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA  
CASA MANTERO 

Rua Gomes de Amorim, 12 e 14
2710 Sintra
Tel. 21 923 6170/ 77 
Fax. 21 923 61 79
seg 14h00-20h00 | ter-sex 10h00-
20h00 | sáb 14h30-19h30 
Encerra domingo 
dcul.bms.sintra@cm-sintra.pt 

CIBERCAFÉ (ESPAÇO INTERNET)
seg 14h00-20h00 | ter-sex 10h00-
20h00 | sáb 14h30-19h30 
Encerra domingo

POLO DA TAPADA DAS MERCÊS
Av. Miguel Torga, lote 193, 3ª Cave, 
Tapada das Mercês
2725-566 Mem Martins 
Tel. 21 920 72 18/9 
Segunda-feira, das 13h00 às 19h00 
Terça a sexta-feira, das 10h00 às 19h00
Sábado, das 13h30 às 19h00
Encerra aos domingos e feriados 
dcul.bms.merces@cm-sintra.pt 

POLO DE QUELUZ
BIBLIOTECA RUY BELO
Rua Bica da Costa, 3-9, Estrada 
Nacional 117-2, Pendão 
2745 Queluz
Tel. 21 434 03 10
Segunda-feira, das 14h00 às 20h00 
Terça a sexta-feira, das 10h00 às 
20h00
Sábado, das 14h30 às 20h00
Encerra aos domingos e feriados

POLO AGUALVA-CACÉM 
Praceta das Descobertas 20/22 A
2735 095 Cacém
Tel. 21 432 80 39
Fax. 21 432 80 41
seg 14h00-20h00 | ter-sex 10h00-
20h00 | sáb 14h30-20h00 
Encerra domingos e feriados 
dcul.bms.cacem@cm-sintra.pt 

CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ 
Rua das Rosas
2745-872 Queluz 
Tel. 21 439 20 86
seg- sáb 09h30-12h20- 14h00-
18h00 | ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados
dedu.clmassama@cm-sintra.pt

CENTRO LÚDICO
DE RIO DE MOURO 

Rua Gil Eanes
(junto ao Mercado Municipal)
2635 Rio de Mouro
Tel. 21 916 34 14 
Fax. 21 916 69 96
seg- sáb 09h30-12h20- 14h00-
18h00 | ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados
dedu.clriodemouro@cm-sintra.pt 

CENTRO LÚDICO DAS LOPAS 
Rua Carlos Charbel
2735 Agualva 
T/F : 21 431 91 54
seg- sáb 09h30-12h20- 
14h00-18h00 | ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados
cllopas@gmail.com

QUINTA DA RIBAFRIA
Estrada da Várzea, Sintra
abril a setembro 10h00-19h00
outubro a março 10h00-18h00

QUINTA NOVA DA ASSUNÇÃO 
Rua José Maria Rego, 39, Belas
abril a setembro 10h00-19h00
outubro a março 10H00-18H00

AUDITÓRIO MUNICIPAL
ANTÓNIO SILVA 
Shopping Cacém
Rua Coração de Maria, n.º 1
2735-460 CACÉM

NEWS MUSEUM
Rua Visconde de Monserrate, n.º 26
2710-591 Sintra
Tel. 21 012 66 00
abril a setembro 09h30-19h00
outubro a março 09h30-18h00~
info@newsmuseum.pt 

CENTRO INTERATIVO MITOS
E LENDAS DE SINTRA

Praça da República Nº 23
2710-616 Sintra
Tel. 21 923 11 57
Todos os dias 09h30-18h00

CONTACTOS




