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A Feira do Livro e das Tasquinhas volta ao Parque Urbano Felício Loureiro, em Queluz, de 22 de junho 
a 1 de julho.

Esta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Sintra e a União de Freguesia de Queluz e Belas 
pretende que neste espaço se promova o gosto pela leitura, associado ao prazer da degustação.

São vários os stands de livreiros e alfarrabistas que se poderão encontrar nesta Feira, onde os 
lançamentos dos livros e as sessões de autógrafos estreitarão a relação entre o leitor, o objeto livro 
e o escritor. Em paralelo o visitante poderá encontrar nas Tasquinhas uma oferta gastronómica variada.
 
Este evento, de entrada gratuita, contará com animação musical permanente.

DESTAQUE

FEIRA DO LIVRO
    E DAS TASQUINHAS 2018
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Programa: 
23 de junho :: 17h00  Banda Filarmónica de Mira Sintra e Agualva – Cacém

24 de junho :: 17h00  Grupo Folclórico de Belas 

29 de junho :: 17h00  Horário /Banda e atuação p/ confirmação (a aguardar indicação da Junta Freguesia)

30 de junho :: 17h00  Grupo Folclórico e Cultural da Rinchoa-Sintra

Horário: 
Segunda a quinta-feira, das 17h00 às 23h30
Sextas-feiras, das 17h00 às 24h00 
Sábados e feriado, das 15h00 às 24h00
Domingo, das 15h00 às 23h30
+ INFO: dpec.producao@cm-sintra.pt | (351) 219 236 103
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6a 9junho
9h00 às 11h30

12junho
9h00 às 12h00
MU.SA – Museu das Artes de 
Sintra

15º SEMINÁRIO DE FENG SHUI 
Telm. 96 523 36 92

8junho
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

INSTANTÂNEOS APRESENTAM 
IMPROVISADAMENTE

A companhia de improvisação 
teatral Instantâneos apresenta uma 
noite completamente improvisada, 
onde tudo pode acontecer.
No seguimento de mais de quatro 
anos de apresentações regulares 
no Centro Cultural Olga Cadaval, 
os Instantâneos aumentam o elemen-
to surpresa das suas apresentações 
na qual tudo poderá acontecer, 
desde convidados especiais, con-
vidados internacionais, novos forma-
tos, entre tantas outras possibilidades. 
Improvisadamente, esta será a noite 
mais hilariante de sempre.
Tel. 21 910 71 10

9junho
21h00
Auditório Municipal António Silva 

AQUI É SEMPRE OUTRO LUGAR
Aqui é sempre outro lugar é um 
espetáculo que parte do corpo 
adolescente enquanto território de 
questionamento e de manifestação 
de um olhar inquieto e transitório.
Num lugar semelhante a uma rua, com 
as suas escadarias, as suas rampas, 
as suas paredes, um grupo de jovens 
confronta-se consigo próprio e com 
a realidade que vai questionando, 
inscrevendo nesse mesmo espaço 
(físico e simbólico) gestos transfor-
madores. Lugar de experiência e de 
metamorfoses, o corpo é também um 
espaço.
“Aqui é sempre outro lugar” é o eco 
que fica depois do primeiro embate 

com as coisas. Aqui pratica-se a arte 
da fuga. Estamos numa estrada para 
lugar algum. Façam favor de entrar.
Tel. 91 461 69 49 / 96 304 32 55 

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

MARTA PEREIRA DA COSTA
Convidados Especiais: Rui Veloso, Tito 
Paris e Edu Miranda
No seu concerto, Marta Pereira 
da Costa transporta para o palco 
segredos jamais desvendados que se 
tornam nossos quando ao vivo se lhes 
acrescenta aquilo que não pode ser 
gravado: o coração da mulher que 
fez da guitarra um prolongamento da 
sua alma feminina.
Entra em palco com a formação 
de quinteto, composto por guitarra 
portuguesa, viola, contrabaixo, piano 
e percussão, apresenta as suas com-
posições, assim como vários temas do 
seu disco, revisita temas antigos do 
seu repertório e das suas referências 
na guitarra portuguesa como Carlos 
Paredes, Mário Pacheco, José Fontes 

Rocha, e aventura-se por novos 
desafios e novas sonoridades ainda 
por estrear.
Tel. 21 910 71 10

9e 10junho
10h00 às 19h00
Quinta da Ribafria 

FESTIVAL DA CEREJA
A Casa do Concelho de Resende 
saúda a chegada do Verão com o 
Festival da Cereja, um dos frutos  mais 
apetecíveis desta estação. O Festival 
realiza-se como habitualmente na 
Quinta da Ribafria, e para além da 
oportunidade para provar e comprar 
cerejas, conta também com jogos 
tradicionais e petiscos, a par de 
animação musical. Este evento de 
entrada livre tem o apoio da Câmara 
Municipal de Sintra. 
9 junho, 15h00 - Grupo de Música 
Popular Tradicional “Sons da Terra”
10 junho, 15h00 - Rancho Folclórico 
“As Vendedeiras” Saloias de Sintra
Tel. 21 082 07 06

10junho
Bairro da Tabaqueira, 
Rio de Mouro 

VII ENCONTRO DE RANCHOS 
FOLCLÓRICOS 

15h00 – Atuação do Grupo 
Folclórico As Florinhas do Alto Minho
16h00 – Atuação do Grupo 
Folclórico e Cultural da Rinchoa-Sintra
Telm. 91 660 81 96

13junho
16h00 
Casa Museu Leal da Câmara

CICLO DE CONFERÊNCIAS
Proferida por João Silva de Sousa, 
com o título ‘“Leal da Câmara e 
Anatole France”.
Tel. 21 923 88 41

dia a
 DIA
  junho
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13junho
18h00
MU.SA – Museu das Artes 
de Sintra 

LANÇAMENTO DE LIVRO 
Lançamento do Livro “Azulejo de 
influência islâmica em Portugal”, 
de Vitor Sousa Lopes.
Telm. 96 523 36 92

15junho
14h30
Casa da Cultura Lívio 
de Morais 

PÉ DE DANÇA POR OCASIÃO 
DOS SANTOS POPULARES 

Aliando-se à tradição popular 
dos festejos de verão comemo-
rativos dos Santos Populares, a 
Casa da Cultura Lívio de Morais, 
em Mira Sintra, realiza a iniciativa 
“Pé de Dança”, revivendo, assim 
a alegria das saudosas matinés. 
Não deixe de nos acompanhar 
neste baile de cariz popular des-
tinado às associações de idosos 
e ao público em geral.
Tel. 21 912 82 70

16junho
16h00
Jardim da Biblioteca Municipal 
de Sintra 

AULA DE YOGA
Aula realizada em parceria com 
a Associação Centro do Yoga 
–Áshrama Sintra/ Chakra
Tel. 21 923 61 71/90

Dona Maria
XXXIX FESTIVAL DE FOLCLORE 
DO GRUPO FOLCLÓRICO 
“OS CAMPONESES” DE D. MARIA 

18h30 – Chegada dos Grupos
19h00 – Jantar Convívio
21h00 – Início de pequeno 
desfile
21h15 – Entrega de Lembranças
21h45 – Início do Festival
Participantes:
-Grupo Folclórico “Os Campo-
neses” de D. Maria – Estremadura 
Centro- Saloia
-Rancho Folclórico da Costa – 
Maceira – Leiria – Alta Estrema-
dura
-Rancho Folclórico de Montargil – 

Ponte de Sor – Alentejo
-Rancho Folclórico da Ribeira de 
Celavisa – Arganil – Beira Litoral – 
Gândarra, Bairrada e Mondego
Telm. 91 766 58 12

16junho
16h00

17junho
11h00
Auditório Municipal António 
Silva

LITERATURINHA “ALICE DO 
OUTRO LADO DO ESPELHO”

Leitura encenada do texto de 
Lewis Carroll, pelo teatromosca
O texto continua as aventuras 
de Alice no País das Maravilhas 
e, como este, é um deslumbrante 
conto de fadas onde tudo se 
torna possível graças ao poder 
da imaginação, do absurdo, 
do nonsense, da aventura sem 
limites... A história percorre um país 
em formato de jogo de xadrez 
onde é possível cruzarmo-nos 
com  as  mais  mirabolantes 
personagens.
Telm. 91 461 69 49 
/96 304 32 55 

16junho
21h30 às 23h30
MAT – Museu Anjos Teixeira

O ENIGMA 
Pequenos momentos dramatiza-
dos lançam pistas para 
a resolução do maior mistério 
da história do Museu.
Tel. 21 923 88 27

16e17junho
10h00 às 13h00 
e 14h30 às 17h30
Centro Cultural Olga Cadaval

WORKSHOP ROY HART VOICE
Nos workshops do Roy Hart The-
atre você desenvolve a sua voz 
de maneira profunda e intensa. 
Todo o seu ser participa: corpo, 
mente, alma e emoções. Neste fim 
de semana você vai mergulhar 
nos elementos fundamentais do 
trabalho de voz do Teatro Roy 
Hart:
- Desenvolvimento de potencial 
vocal
- improvisações teatrais, musicais, 
vocais e de dança
- Trabalho individual e em pe-
quenos grupos
- Respiração e exercícios físicos 

para preparar o corpo para 
cantar
- A arte de ouvir os outros 
e a si mesmo
- As fontes dinâmicas dos sons
Estas oficinas são destinadas 
a todos os interessados pela 
expressão vocal (canto e fala) 
e a todos os níveis (amadores 
e profissionais). A dedicação e 
motivação para querer pesquisar 
a voz é central.
Tel. 21 910 71 10

17junho
9h00 às 18h00
Palácio Nacional de Queluz 

IV EXPO CLÁSSICOS DE QUELUZ
O Queluz Clássicos, Clube Au-
tomóvel Antigo promove, com a 
Câmara Municipal de Sintra, a IV 
Expo Clássicos de Queluz “Rota 
dos Palácios”. Um dia dedicado 
às viaturas de outras épocas 
com a oferta de um vasto 
programa de lazer e atividades 
diversas para toda a família e 
aficionados. 
Informações: queluz4classics@
gmail.com 

DIA A DIA
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17junho
10h00
Campo do Real Sport Clube 
de Massamá

VS-SOLAR CHALLENGE
Trata-se de uma corrida de carros 
movidos apenas a energia solar, mais 
que uma competição automobilística, 
é um evento composto por várias 
atividades de sensibilização e cons-
ciencialização ambiental ilustrativas 
das potencialidades e benefícios 
da energia solar.

10h00 e 11h30
Centro Cultural Olga Cadaval

CONCERTO PARA BEBÉS 
Solistas Convidados: Simão Francisco 
– Tarotas e oboés
O Simão desde muito bebé que se 
apaixonou pelos sons das palhetas 
duplas.
Palhetas duplas são canas pequeni-
nas cuja vibração origina o som em 
instrumentos como os oboés e os fa-
gotes na orquestra, mas muitos outros 
instrumentos tradicionais de todo o 
mundo. Hoje o Simão já tem 16 anos, 
mas continua a gostar destes sons, e 
vai tocando em muitas orquestras o 
oboé e o corne inglês, mas fora da 
orquestra toca gralhas e tarotas. Com 
as tarotas fazem-se bailes medievais, 
com os oboés desenham-se temas de 
bailados e sinfonias românticas. Então 
não é que os bebés adoram como 
o Simão estes sons feitos de canas 
pequeninas?
Indicado para crianças dos 3 meses 
aos 3 anos
Tel. 21 910 71 10

Cacém
FESTAS DA PADROEIRA 

15h00 – Rancho Folclórico dos 
Recreios da Venda Seca
Tel. 96 245 38 59

17h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CICLO DE MUSICA POPULAR 
TRADICIONAL

 “Cantares” do Grupo Desportivo 
de Sacotes
Com o intuito de promover e 
incentivar a atividade cultural no 
concelho, a Casa da Cultura Lívio 
de Morais, em Mira Sintra, continua 
a ser palco de vários espetáculos 
para o público em geral. 
Tel. 21 912 82 70

19h00
Albogas, Almargem do Bispo 

FESTEJOS ANUAIS DE ST.º ANTÓNIO 
15h00 – Rancho Folclórico dos 
Recreios da Venda Seca
Tel. 93 200 66 75

19junho
14h30
Casa da Cultura Lívio de Morais

“DOCES COM ARTE”
 MOSTRA DE PROJETO

Tel. 21 912 82 70

21junho
18h00 às 24h00
Museu de História Natural 

SOLSTÍCIO DE VERÃO
Os visitantes poderão observar os 
movimentos da terra e dos corpos 
celestes enquanto é comentada por 
um monitor. Observação noturna: A 
partir do exterior do Museu o público 
poderá observar o céu e identificar 
algumas estrelas. 
Tel. 21 923 85 63

22junho a 1julho
9h00 às 18h00
Parque Urbano Felício Loureiro

FEIRA DO LIVRO E DAS TASQUINHAS 
DE QUELUZ

Tel. 219 236 103

22junho
15h00
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

VISITA GUIADA AO MUSEU 
E BASTIDORES

O Museu de Odrinhas associa-se 
à Semana Acesso Cultura com uma 
visita guiada ao Museu e seus bas-
tidores, desafiando os intervenientes 
a conhecer as áreas habitualmente 
inacessíveis ao público, nomeada-
mente: laboratório de conservação e 
restauro, sala de inventário, gabinete 
de desenho e reserva arqueológica.
A «Semana Acesso Cultura – Portas 
Abertas», que este ano se realiza de 
18 a 24 de junho, tem como objetivo 
dar a conhecer os bastidores de enti-
dades culturais, como teatros, museus, 
bibliotecas e arquivos, mostrando 
de uma forma simples aquilo que num 
percurso normal de visita não é visível.
Tel. 21 960 95 20

23junho
Largo da República, Agualva

III EDIÇÃO DO ENCONTRO 
DE CULTURAS 

15h00 - Rancho Folclórico dos 
Recreios da Venda Seca 
16h00 - Grupo Coral Alentejano 
Os Populares do Cacém
Tel. 21 918 85 40

23junho
16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

LANÇAMENTO DE LIVRO 
Lançamento do Livro “Rio azul”, 
de Rogério Moura.
Telm. 96 523 36 92

19h30
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

VISITA GUIADA “SOLI AETERNO 
– AO SOL ETERNO”

Santuário Romano consagrado ao 
Sol, à Lua e ao Oceano no Alto da 
Vigia – Praia das Maçãs. Visita-guiada 
por José Cardim Ribeiro.
No dia 21 de Junho ocorre o Solstício 
de Verão. Este importante dia do 
nosso calendário assinala o início de 
uma nova estação, sendo o dia mais 
longo do ano e, por conseguinte, a 
noite mais curta. Devido a tal “fenóme-
no”, este dia, ao qual sempre esteve 
associada uma simbologia muito pró-
pria, foi assinalado por várias culturas 
e povos desde tempos imemoriais. 
Dentro deste âmbito, e uma vez que 
a equipa de Arqueologia da Câmara 
Municipal de Sintra se encontra a 
escavar o Santuário Romano consa-
grado ao Sol, à Lua e ao Oceano 
(Alto da Vigia, Praia das Maçãs, 
Colares) – sítio arqueológico que está 
diretamente relacionado com cultos 
astrais –, propomos uma visita guiada 
ao local, concretamente no momento 
do pôr-do-sol do dia mais longo do 
ano.
Tel. 21 960 95 20

DIA A DIA
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23junho
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

DANIELE GOTTARDO & The Nuts
Daniele Gottardo é dos mais acla-
mados guitarristas internacionais da 
atualidade. Os seus álbuns a solo 
“Non Temperato” e “Frenzy of Ecstasy” 
revelaram uma capacidade técnica 
impressionante sendo elogiado pelos 
seus pares, pela suas composições e 
genial capacidade de improvisação. 
Frequentemente referenciado nas 
melhores revistas internacionais de gui-
tarra, é indicado pelo Steve Vai como 
o melhor guitarrista da atualidade. Na 
sua primeira atuação em Portugal com 
a sua banda “The Nuts”, Gottardo 
promete uma aventura musical ines-
quecível a todos os aficionados da 
guitarra e da música instrumental. 
Tel. 21 910 71 10

21h30 às 23h30
MAT – Museu Anjos Teixeira

NOITES DE MÚSICA NO MAT 
Grupo de acordo com o programa 
PAMACS
Tel. 21 923 88 27

24junho
Maceira 

FESTIVIDADES ANUAIS 
DO SÃO JOÃO EM MACEIRA

16h00 - Orquestra Ligeira da 
Sociedade Filarmónica e Recreativa 
de Pero Pinheiro 
19h00 - Rancho Folclórico 
“Os Saloios” de D. Maria 
Tel. 93 723 27 93

29junho
COMEMORAÇÕES 
DO FERIADO MUNICIPAL 

10h00 – Cerimónia do Hastear da 
Bandeira – Paços do Concelho
14h00 – Festival de Ranchos Folclóri-
cos – Quinta da Ribafria
20h00 – Marchas Populares de Sintra 
– Vila de Sintra

Casa da Cultura Lívio de Morais 
10.º ANIVERSÁRIO DA CASA 
DA CULTURA DE LÍVIO DE MORAIS 

15h30 – Parada e desfile da Fanfarra 
dos Bombeiros de Agualva-Cacém 
pelas ruas de Mira Sintra (a confirmar)
16h00 – Inauguração da Exposição 
Coletiva de Pintura e Artes Decorati-
vas dos Artistas Plásticos Moradores 
na União das Freguesias de Agualva 
e Mira Sintra e apresentação de 
trabalhos dos alunos da Universidade 
Sénior Intergeracional de Agualva 
e Mira Sintra
17h00 – Grupo de Cavaquinhos da 
Universidade Sénior Intergeracional 
de Agualva e Mira Sintra
17h30 – Grupo de Música Popular 
“Sons e Vozes de Mira Sintra”
18h00 – Banda Filarmónica 
de Mira Sintra e Agualva-Cacém
Tel. 21 912 82 70

Pêro Pinheiro 
FESTA EM HONRA 
DE SÃO PEDRO DE PÊRO PINHEIRO 

17h30 - Banda da Sociedade 
Filarmónica e Recreativa de Pero 
Pinheiro
Telm. 96 710 74 40

30junho
14h30
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

OFICINA EDUCATIVA 
“ARQUEOLOGIA NAS TUAS MÃOS”

Esta atividade tem início nas ruínas 
arqueológicas da Villa Romana de 
São Miguel de Odrinhas, sitas junto 
ao Museu. Após esta visita os jovens 
são convidados a participar na esca-
vação arqueológica de uma aludida 
domus romana, e a encontrar muitos 
artefactos, como peças cerâmicas, 
mosaicos, estatuetas em bronze…
Procuramos, com esta atividade 
lúdico-didática, fazer nascer nos 
participantes o gosto pela pesquisa 
arqueológica e pela salvaguarda do 
património.
Tel. 21 960 95 20

15h00, 18h00, 21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

AI! A DANÇA!
Espetáculo de Final de Ano das 
Academias Ai!aDança Sintra I, II & III, 
Loures I & II, Santa Iria I & III, Pontinha, 
Escola de Ensino Articulado de Dan
ça (AAEA) e convidados. 
Cerca de 900 alunos de dança, 

sobem a palco para honrar os dois 
Patrimónios Imateriais da Unesco: 
Fado Lisboa & Cante Alentejano.
Ballet Clássico, Flamenco, Sevilhanas, 
Dança Oriental, Dança Contemporâ-
nea, Hip Hop, Salsa Cubana, Kizomba, 
Teatro Musical, Oficina de Teatro, 
Música, etc vestem-se de Portugal 
e dançam no corpo de bailarinos 
e outros artistas dos 3 aos 94 anos. 
Este espetáculo faz parte do 
Ciclo de Apresentação de grandes 
eventos da Companhia de Dança 
Contemporânea de Sintra e Ai!ADan-
ça, cujo objetivo principal é massificar 
e democratizar a arte em geral e a 
dança em particular.
Tel. 21 910 71 10

16h00
Jardim da Biblioteca Municipal 
de Sintra 

AULA DE YOGA
Aula realizada em parceria com 
a Associação Centro do Yoga 
– Áshrama Sintra/ Chakra
Tel. 21 923 61 71/90

DIA A DIA
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Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas

EXPOSIÇÃO “AGRICULTORES E PASTO-
RES DA PRÉ-HISTÓRIA - TESTEMUNHOS 
DA REGIÃO DE SINTRA”   

Reúnem-se mais de 500 objetos que 
testemunham a densa ocupação hu-
mana de Sintra durante a Pré-história 
recente, ou seja, desde meados do 
6.º milénio (Neolítico antigo) até finais 
do 3.º milénio A.C. (Calcolítico final). 
Parte destes materiais encontraram-se 
associados a vestígios de faunas 
domésticas e de sementes cultivadas, 
cujas cronologias – obtidas por mé-
todos laboratoriais – nos comprovam 
estarmos perante as mais antigas evi-
dências de comunidades plenamente 
agro-pastoris até hoje documentadas 
na fachada atlântica ocidental da 
Península Ibérica.
As numerosas peças exibidas 
documentam quer as atividades 
quotidianas vivenciadas nos sítios 
de habitat – entre os quais assumem 
especial destaque os do Neolítico 
antigo de São Pedro de Canaferrim 
e do Lapiás das Lameiras, bem como 
o povoado fortificado calcolítico de 
Olelas –, quer ainda os diversos tipos 
de práticas funerárias que ocorreram 
no longo tempo em análise – ilustra-
dos através dos notáveis espólios 
descobertos na Anta das Pedras da 
Granja, no Monumento Pré-histórico 
da Praia das Maçãs e na Tholos 
da Várzea de Sintra. 
Alguns dos mais significativos conjun-
tos são agora apresentados 
a público pela primeira vez.
Tel. 21 960 95 20

9junho a 22julho
MU.SA – Museu das Artes de Sintra 

EXPOSIÇÃO ANTOLÓGICA DE 
CARLOS VIZEU “OLHAR (DE) AMIGO”

Esta exposição, ao evocar o percurso 
artístico de Carlos Vizeu (1925-
2012) tem por objetivos reconhecer 
publicamente o seu contributo para 
a herança cultural do Concelho de 
Sintra e para a dignificação da Arte 

da Cerâmica.
Embora escultor de formação, de-
senvolveu em muitas das suas peças, 
experiências plásticas de grande 
eficiência pictórica, usando a cor e 
tirando partido das características 
matéricas dos esmaltes. Prevalece a 
autenticidade das cores, o realismo 
das formas e as sensações cromáti-
cas que elas nos transmitem.
A sua obra diversificada reflete a 
segurança que o artista sentia ao 
executá-la e que nos é transmitida 
na contemplação da mesma como 
resultado de grande experiência e 
reveladora de grande sensibilidade.
Telm. 96 523 36 92

9junho a 22julho
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE ANA 
CRISTINA DIAS “FORTE É O VENTO” 

 “Lá não havia escorrega nem baloi-
ço só canteiros de roseiras e o fre-
nético chilrear das andorinhas e isso 
bastou para que ficassem lembranças 
de uma infância feliz.” São com estas 
palavras que Ana Cristina Dias se 
define, uma pessoa sensível que teve 
a sorte de ter tido uma infância feliz, 
um punhado de primos para brincar, 
cresceu no meio de pássaros, três 
meses de férias escolares passados 
a brincar na rua e toda a liberdade 
que uma criança deve ter.
Quando lhe perguntavam o que 
queria ser quando fosse crescida 
respondia sem hesitação que queria 
ser pintora.   

É através do seu trabalho que 
expressa as suas dores interiores, seja 
sobre o meio ambiente, uma doença, 
a morte de alguém que lhe é querido, 
uma notícia sobre a fragilidade e a 
crueldade humana. A pintura é uma 
forma de lidar com as suas tristezas 
e com todas as coisas que a rodeiam 
capazes de desferir golpes profun-
dos, a artista diz que a pintura é o 
seu melhor cicatrizante. 
Define-se como uma pessoa inquieta 
com a humanidade, inconformada 
com a impunidade e exaltada mas 
que encontrou uma forma pacífica 
de libertar-se de todos os ruídos, é 
na natureza e na pintura que encon-
tra paz interior.
Telm. 96 523 36 92

ao longo

 do MÊS
       junho

EXPOSIÇÕES
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9junho a 22julho
MU.SA – Museu das Artes de Sintra 

“FLASHME” 
Exposição coletiva dos alunos do 
curso técnico de fotografia da EPRPS.
Tel. 96 523 36 92

MU.SA – Museu das Artes de Sintra 
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE MARIA 
JOSÉ FERREIRA “35 ANOS DE PINTURA” 

Em Maria José Ferreira, o tema do 
corpo da mulher é tão pujantemente 
insubmisso que monopoliza o todo 
do quadro, enche-o, deixando em 
torno de si apenas o amarelo do 
deserto, o verde da água, o azul
do céu e o castanho da terra.
Tel. 96 523 36 92

Até22julho
MU.SA – Museu das Artes de Sintra 

“A PAISAGEM – IMAGEM DE SINTRA” 
A paisagem de Sintra foi uma das 
primeiras do país a ser internacio-
nalmente reconhecida e por essa 
razão se viu transformada em tema 
pictórico-visual de excelência. Atra-
vés da pintura, do desenho ou da 
gravura, que entre meados do século 
XVIII e finais do século XIX, eviden-
cia uma clara influência inglesa, os 
artistas contribuíram para a criação 
e reinvenção visual deste cenário 
privilegiado.
“A Paisagem-Imagem de Sintra“ pre-
tende dar a conhecer a forma como 
a paisagem se constituiu como parte 
discreta da moldura que enquadra a 
forma de ver Sintra.
Telm. 96 523 36 92

Até24julho
Casa da Cultura Lívio de Morais

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE LÍVIO DE 
MORAIS “HOMENAGEM A FERNANDO 
PESSOA” EM CELEBRAÇÃO DO 130º 
ANIVERSÁRIO DO SEU NASCIMENTO

3º Aniversário da atribuição do nome 
de Lívio de Morais à Casa da Cultura
Na sequência das grandes manifesta-
ções culturais que a Casa da Cultura 
tem apresentado vai-se realizar uma 
especial exposição individual de 
pinturas de Lívio de Morais sobre 
o  130º Aniversário do Nascimento de 
Fernando Pessoa (1888-2018).
Tel. 21 912 82 70

28junho a 27julho
Galeria Municipal – Casa Mantero

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
DE ISABEL ZAMITH “TRANQUILIDADE”

As obras presentes na exposição 
de Isabel Zamith têm como tema a 
“TRANQUILIDADE”, obras que abran-
gem os anos entre 2007 e 2017. 
Uma recolha de impressões, sobre a 
natureza, especialmente absorvidas 
em Sintra.
Nas suas telas encontramos diversos 
momentos, em técnica a óleo, que 
refletem o estado de alma e de fé da 
artista, sempre com profundo respeito 
pela realidade e pela essencia da 
natureza. Atenta na disposição 
dos tons, das cores, Isabel Zamith 
transforma – se em intérprete das cores 
da natureza. Dispõe a matéria com a 
mesma paciência que ela tem ao de

sabrochar de cada folha nos ramos 
de uma árvore. A sua obra transmite 
sentimento e tranquilidade, onde a 
luz se torna um elemento essencial na 
sua construção, quase purificadora 
da alma.

Até1julho
MAT – Museu Anjos Teixeira

EXPOSIÇÃO “RECUPERAR MEMÓRIAS” 
No mês de aniversário de Mestre 
Pedro Anjos Teixeira organizamos 
uma exposição intimista procurando 
retratar a sua vivência. 
Tel. 21 923 88 27 

AO LONGO DO MÊS
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Atividades regulares:

- VISITAS À BIBLIOTECA 
- HORA DO CONTO
- ATELIER DE ESCRITA CRIATIVA

Para maiores de 4 anos, 
com marcação prévia.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SINTRA

Rua Gomes de Amorim, n.º 12 e 14 
2710 – Sintra 
Tel. 21 923 61 90

“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. 21 923 61 98 / 939 122 533

Atividades todos 
os sábados:

- HORA DO CONTO
- WORKSHOPS
- OFICINAS DE ILUSTRAÇÃO
- ENCONTRO COM ESCRITORES
- ATIVIDADES DIVERSAS

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

SERVIÇOS DE LEITURA ESPECIAIS
Fundo documental em Braille, para 
consulta local e empréstimo domiciliá-
rio. 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

Mês das Crianças

5a28junho
Terça a sexta-feira
10h30 e 14h30

CONTO / ATELIÊ 
“SARDINHAS ACHADAS”

Vamos achar sardinhas no jardim 
da biblioteca.
Onde estarão elas? Estão bem es-
condidas. Para as encontrar é preciso 
um mapa, desvendar enigmas, ultra-
passar obstáculos. Quem as encontrar 
uma história tem de contar! 
Destinatários: Maiores de 4 anos, 
com marcação prévia.

5a28junho
Terça a sexta-feira
10h30 e 14h30

CONTO / ATELIÊ 
“AS PERDIÇÕES DE CAMILO”

Neste mês em que se assinala a morte 
de Camilo Castelo Branco – Hora do 
conto que explora a obra de Camilo 
Castelo Branco e a Camiliana de 
Sintra
Destinatários: Maiores de 7 anos, 
com marcação prévia.

16junho
16h00

WORKSHOP – LEITURAS 
EM FAMÍLIA “OLH’O MANJERICO” 

Vamos festejar os Santos Populares, 
com rimas e Manjericos
Destinatários: Para familias com 
crianças maiores de 4 anos, com 
marcação prévia.

16h00
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 

Apresentação do livro de poesia 
“Canções do Silêncio”, de Igor 
Sampaio.
Entrada livre.

23junho
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

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO MÊS
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23junho
17h00 às 20h00

POETRY SLAM SINTRA– 
[SI]NTRALIDADES POÉTICAS

Trata-se de uma forma de dizer 
poesia em público, disfarçada de 
competição. A primeira regra do 
jogo é que cada participante tem 
apenas três minutos para subir ao 
palco e declamar um poema da 
sua autoria.
Inscrição e participação 
gratuita:  poetryslamsintra@gmail.
com / Facebook/ poetryslamsintra

BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

1a28junho
Terça a sexta-feira
10h30 e 14h30

CONTO / ATELIÊ – VAMAOS 
CONSTRUIR UM ESPANTALHO

Após a leitura da história 
O espantalho solitário, vamos dar 
vida à personagem principal da 
história, criando um espantalho que 
será colocado na nossa Biblioteca. 
Destinatários: Maiores de 4 anos 
com entrada livre.

9junho
16h00

CONTO / ATELIÊ “O CUQUEDO” 
“Ai tu não sabes!? Gritaram todos 
entre dentes
Chegou à selva o Cuquedo!
- Quem é o Cuquedo? – Perguntou 
o Rinoceronte”
História dinamizada, com a utilização 
de máscaras dos animais que entram 
na história. Destinatários: Maiores de 4 
anos, com entrada livre.

30junho
17h00

COMUNIDADE DE LEITORES 
Com o objetivo de promover o livro 
e a leitura junto da comunidade, a 
Biblioteca Municipal de Agualva Ca-
cém 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 conhecimen-
tos à volta dos livros, géneros literários, 
autores, personagens, histórias e 
leituras, num ambiente intimista e de 
conversa informal. Estes “encontros”  
realizam-se mensalmente, no 4.º 
sábado de cada mês. Destinatários: 
Público adulto.

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

POLO DA TAPADA DAS MERCÊS 
Av. Miguel Torga. Lote 193, 3.ª Cave 
Tapada das Mercês
2725-566 Mem Martins
Tel. 21 923 68 8

1a28junho
Terça a sexta-feira
10h30 e 14h30

CONTO / ATELIÊ QUE CALOR!
Era uma vez uma rã que não aguen-
tava o calor e bebia água das 
poças, dos ribeiros, dos rios e das 
lagoas, do lago azul… só não bebia 
a água do mar porque achava-o 
salgado!!! 
Os outros animais ficaram sem água 
para beberem e se refrescarem. Então, 
juntaram-se todos para fazer com 
que a rã libertasse a água que tinha 
bebido. 
Destinatários: Maiores de 4 anos, 
com marcação prévia.

BIBLIOTECA RUY BELO 
POLO DE QUELUZ
Rua Bica da Costa, n.º 3-9 
Estrada Nacional 117/2 Pendão
2745 Queluz
Tel.. 21 923 68 76

1a28junho
Terça a sexta-feira
10h30 e 14h30

CONTO / ATELIÊ “PAU DE GIZ” 
Sara vagueia pela rua. 
Está aborrecida.
Tudo lhe parece maçador 
e sem graça!
Até a pedrinha a que deu pontapé 
ali ficou,
Aos seus pés, quase sem se mexer…!
Mas isto não é uma pedrinha…
Destinatários: Maiores de 6 anos, com 
marcação prévia.

30junho
16h00

CONTO / ATELIÊ “SANTOS 
POPULARES” 

Em comemoração dos santos popula-
res realizar-se-ão ateliês referentes à 
quadra utilizando materiais reciclados. 
Criação de balões e manjericos com 
rimas alusivss à época. Destinatários: 
Maiores de 6 anos, com entrada livre.

AO LONGO DO MÊS
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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
dedu.clriodemouro@cm-sintra.pt

5a29junho

Todo o dia
ATELIERS DE DECORAÇÃO DE ESPAÇO 

Ao longo deste mês, vamos contar 
com a tua ajuda para decorar o cen-
tro lúdico para o aniversário. Todas 
as idades.

19a22junho
15h30

ATIVIDADES DE EXTERIOR
Durante esta semana vamos aprovei-
tar o exterior do espaço, podes jogar 
volley, badmington entre outras coisas. 
Maiores de 10 anos.

27junho
16h00

TORNEIO DO JOGO DO MATA
No dia 27 à tarde podes trazer 
os teus amigos para te divertires num 
torneio do Jogo do Mata. Não sabes 
jogar? Não faz mal, que aqui vais 
poder aprender. Aproveita! Maiores 
de 10 anos.

SÁBADOS EM FAMÍLIA

2junho

Todo o dia
PINTURA FACIAL

Neste dia, podes vir ao centro 
lúdico e transformares-te 
no que mais desejares. 
Todas as idades.

9junho
10h30 às 12h00

ATELIER DE EXPERESSÃO PLÁSTICA
Vamos pegar em materiais reciclados 
e construir algo mais moderno e útil. 
Queres experimentar? A partir dos 8 
anos.

16junho
15h30

TORNEIO DE CONSOLA
Podes trazer o teu jogo preferido 
e aqui vais encontrar os adversários 
ideais para te pores à prova. 
Aparece! Maiores de 8 anos.

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

HORA DO CONTO
Hora do conto criada e dinamizada 
pela Equipa de Animação do Centro 
Lúdico.
Para Jardim de Infância e 1º ciclo do 
ensino básico. 

JOGOS NUM MINUTO
Conjunto de jogos rápidos que permi-
tem trabalhar a destreza e rapidez de 
cada um dos participantes. Para 2º 
ciclo do ensino básico.

OFICINAS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
Oficinas de Expressão Plástica que 
recorrem a diversos materiais e téc-
nicas, sensibilizando para questões 
ambientais. Tendo como objetivo 
apelar à criatividade de cada um, 
promovendo o gosto pela arte.  
Para Jardim de Infância e 1º e 2º ciclo 
do ensino básico.

CENTROS LÚDICOS

AO LONGO DO  MÊS
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CENTRO LÚDICO 
DE LOPAS

Rua Carlos Charbel 
2735 Agualva 
Tel. 21 923 68 71    
dedu.cllopas@cm-sintra.pt

Quartas-feiras
10h30

CLUBE DO BEM ESTAR
O Clube do Bem Estar está de volta. 
Continuam as caminhadas, a ginásti-
ca, as sessões de yoga, os jogos, os 
ateliês de artes plásticas... são muitas 
as atividades que temos disponíveis 
para todos os adultos, com mais 
de 35 anos. Se quiser ocupar o seu 
tempo livre com atividades interessan-
tes, dinâmicas e divertidas, a equipa 
de animação do Centro Lúdico das 
Lopas terá todo o prazer em rece-
bê-lo(a) para que, juntos, possamos 
continuar a dinamizar este Clube do 
Bem Estar. 
Participe! É gratuito!

SALA XS 
A Sala XS é um projeto da CMS, 
Divisão de Educação em protocolo 
com a ELI (Equipa Local de Inter-
venção precoce Sintra Oriental), um 
espaço de acolhimento temporário, 
para crianças entre os 0 e os 6 
anos; residentes no Concelho de 
Sintra; referenciadas pelas ELI´S ou 
outros serviços da comunidade, e/ou 
não frequentem qualquer equipamen-
to educativo. 

PROJETO DE EXPRESSÕES 
ARTÍSTICAS DAS LOPAS

O Projeto de Expressões Artísticas das 
Lopas foi criado para ti e para as 
tuas Ideias! Se procuras um espaço 
para ensaiar (Teatro, Dança, Música 
etc.) ou precisas de ajuda para 
desenvolver o teu projeto artístico, 
apresenta-nos as tuas propostas. 
Inscrições individuais ou em grupo. 
Contacta-nos através do email dedu.
cllopas@cm-sintra.pt ou do telefone 
21 923 68 71. 
Vem visitar-nos e conhecer o nosso 
espaço e a nossa equipa.

FAMILIARTE
Os sábados no Centro Lúdico das 
Lopas são FamiliArtes! Tragam os vossos 
filhos, netos, sobrinhos, venham sozinhos 
ou acompanhados, mas participem nas 
atividades que temos pensadas para 
toda a família... Acima de tudo, são 
momentos de partilha.

Todos os sábados 
escola de danças interculturais- 
cultura e comunidade
Numa comunidade cada vez mais 
multicultural, iterativa, e onde a 
mudança ocorre de forma célere, o 
papel da Arte é fundamental para 
estimular as diversas competências. 
Assim, a Associação RJ Anima e a Co-
operativa Youth Coop, irão desenvol-
ver dinâmicas de reflexão acerca do 
diálogo intercultural e de educação 
para a cidadania, dado destaque a 
uma vertente artística: a dança.
Se tens entre 14 e 20 anos inscreve-
-te no Centro Lúdico das Lopas.

30junho
1500h às 17h00

FESTIVAL DE DESPORTO
LOPAS A MEXER

Neste dia, o Centro Lúdico das Lopas 
irá realizar uma tarde dedicada à 
atividade física, onde terás oportuni-
dade de experimentar uma panóplia 
de diferentes desportos. Este evento 
irá contar com muita animação e espi-
rito desportivo. 
Vêm juntar-te a nós e participa nesta 
iniciativa. Todas as idades.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
 
PROGRAMA DE ATIVIDADES 
PARA GRUPOS E ESCOLAS 

Com marcação prévia

HORA DO CONTO| “ÁLBUM DE FAMÍLIA” 
DE JORGE LISTOPAD E JOSÉ DE GUIMA-
RÃES

À primeira vista, poderá parecer uma 
família estranha. Pai, mãe, irmãos, 
tios, primos, tia-avó, amigos, vizinhos, 

conhecidos, um cão e até um anjo, 
embora de folga… Pouco tradicio-
nal? Sim. Talvez. E que tal se vierem 
conhecer o nosso Álbum de Família, 
hora do conto para maiores de 3 
anos. 
Jardim de Infância e 1º ciclo de 
ensino básico.

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
Nestas oficinas propomos a explo-
ração de vários materiais e técnicas 
adaptadas às crianças/ jovens que 
nos visitam. Para jardins-de-infância 
e turmas do 1º e 2º ciclo do ensino 
básico.

EXPRESSÃO CORPORAL 
E MOVIMENTO

A Expressão Corporal desempenha 
um papel fundamental para as 
crianças/jovens expressarem as suas 
emoções/sentimentos. Nesta ativida-
de desafiamos as crianças/jovens a 
explorarem o seu corpo de forma a 
promover e aumentar a sua auto-esti-
ma. Para turmas do 1º ciclo do ensino 
básico e secundário.
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CENTRO LÚDICO 
DE MASSAMÁ

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

Quartas-feiras
10h30

“CLUBE SERATIVO”
O Centro Lúdico dispõe de um pro-
grama de atividades para maiores de 
35 anos. Uma ocupação do tempo 
livre dinâmica e saudável. Yoga, cine-
ma, ginástica, passeios, caminhadas, 
dança, informática, culinária e muito 
mais… Se é uma pessoa que gosta 
de partilhar bons momentos e conhe-
cimentos, venha ter connosco. 
A inscrição é gratuita.

Todos os dias
“SPOT  JOVEM”

O Spot Jovem é um espaço à tua me-
dida. 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 ima-
ginação. Apareçam e façam do Spot 
Jovem a vossa segunda casa!

16junho
15h00

JOGO “PICTIONARY NA RUA” 
Vem jogar ao ar livre, vem passar 
uma tarde divertida e desafia os 
teus amigos a jogar ao Pictionary no 
Centro Lúdico de Massamá. Maiores 
de 6 anos.

23junho
16h00

“MODELAGEM DE BARRO”  
Os dias de verão são óptimos para 
colocares as mãos no barro e criares 
peças criativas e divertidas. Atreves-te 
a ser oleiro por um dia? Maiores de 
3 anos.

26e28junho
16h00

HORA DO CONTO “
lanche com histórias” 
Todos os dias lanchamos, mas nestes 
dias o lanche vai saber melhor…Vem 
ao Centro Lúdico e lancha a ouvir 
uma história…Hummm, parece-nos 
uma ideia deliciosa! Maiores de 3 
anos.

27junho
15h00

“LUDICODANCE” 
Vamos dançar e fazer barulho na 
discoteca mais animada deste verão. 
Maiores de 6 anos.

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

“LUDICODANCE” | HORA DO CONTO
Vamos dançar e fazer barulho na 
discoteca mais animada deste verão.
Para jardins-de-infância e turmas do 
1º ciclo do ensino básico
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COM ATIVIDADES
EDUCATIVAS

Museu Arqueológico de 
São Miguel de Odrinhas

Terça a sexta-feira
10h00 e 14h00

OFICINA EDUCATIVA
«Arqueologia nas tuas mãos»
Esta atividade tem início nas ruínas 
arqueológicas da Villa Romana de 
São Miguel de Odrinhas, sitas junto 
ao Museu. Após esta visita os jovens 
são convidados a participar na esca-
vação arqueológica de uma aludida 
domus romana, e a encontrar muitos 
artefactos, como peças cerâmicas, 
mosaicos, estatuetas em bronze…
Procuramos, com esta atividade 
lúdico-didática, fazer nascer nos 
participantes o gosto pela pesquisa 
arqueológica e pela salvaguarda do 
património.
Público-alvo: dos 6 aos 12 anos.
Tel. 21 960 95 20 

12e28junho
10h00 e 14h00
MAT – Museu Anjos Teixeira

ESTAMOS DE FÉRIAS…NO MAT
Ofertas Educativas para as Férias 
de Verão
Tel. 21 923 88 27

19e27junho 
MU.SA – Museu das Artes de Sintra
10h00 e 14h00

“AMUSA-TE” 
ESPECIAL FÉRIAS DE VERÃO

Ofertas educativas para a pausa 
letiva
Telm. 96 523 36 92

Museu Anjos Teixeira 
Terça a sexta-feira, durante todo 
o mês
10h00 às 18h00

ATIVIDADES
Acesso gratuito mediante marcação 
(à exceção do ateliê Esculturas e 
Mais Esculturas)
Iconografia 3D, Esculturas Estrambóli-
cas, Fantocho Eu… Fantochas Tu…, 
Caça aos Animais, Caras, Carinhas 
e Carantonhas, Composição Gráfica,  
Diário Sensorial, Explorador de Mu-
seus, Visitas Guiadas, Esculturas e Mais 
Esculturas, EstátuMAT, MAT Pinturesco, 

Emoldurar a Natureza, Tecer no meu 
Tear, Pinta Bolhas, Feltrarte.
Com marcação prévia.
Tel. 21 923 88 27

Casa da Cultura Lívio 
de Morais

Terça a domingo 
ATIVIDADES

“Caça ao Livro”:
Com a iniciativa pretende-se desen-
volver hábitos de leitura e despertar 
na criança diferentes formas de 
contactos 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”:
Com esta iniciativa 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.
Ações gratuitas mediante marcação.
Tel. 21 912 82 70

Casa Museu Leal 
da Câmara 

Terça a sexta-feira
10h00 às 18h00

CAÇA AO TESOURO
“Leal da Câmara e a Caricatura” 
e “Leal da Câmara e a sua Casa 
na Rinchoa” – Jogo de equipa e 
orientação.
Tel. 21 923 88 41

Museu de História Natural 
de Sintra 

Terça a sexta-feira, 
das 10h00 às 18h00
Sábados e domingos, 
das 12h00 às 18h00

VISITAS GUIADAS
- A dinâmica da Terra, a diversidade 
das paisagens geológicas, a tectó-
nica de placas e a teoria da deriva 
continental;
- A Leitura da História da Terra, os 
fósseis e a reconstituição da história 
da Terra, as grandes etapas da vida 
na Terra;
- A Caminhada em África, os primatas 
e a sua evolução em África. Dos 
Austrolopithecus Afarensis e Austrolopi-
thecus Anamensis ao Homo Sapiens.

Para além destas visitas focadas 
no programa curricular de Ciências 
Naturais do 7ºano de escolarida-
de incluímos também a visita que 
abrange toda a matéria curricular 
e extra curricular do mesmo ano de 
escolaridade bem como do Ensino 
Secundário.
Marcação de visitas guiadas: 21 923 
85 63/21 923 85 25.

MU.SA – Museu das Artes 
de Sintra

Terça a sexta, durante todo o mês
10h30 às 14h30

ATIVIDADES
“ColAqui ColAli”, “Arte aos Pedaços”, 
“EsculturaSaltitantes”, “Pintura x4”, “9 
objetos, 9 obras”, “Orienta-te”.
Tel. 96 523 36 92

AO LONGO DO MÊS

MUSEUS E ESPAÇOS CULTURAIS
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AO LONGO DO MÊS

Todos os dias
9h30-19h00

NEWSMUSEUM
O NewsMuseum invoca e explica a 
cobertura mediática de episódios da 
história recente e permite aos visitan-
tes interagirem com a Rádio e 
a TV. Homenageia os jornalistas imor-
talizados pela sua obra, apresenta 
os principais protagonistas da indús-
tria, projeta a evolução da reporta-
gem das guerras, contextualiza 
os combates 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

AUDITÓRIO ANTÓNIO 
SILVA

Inscrições abertas todo o ano para 
formações: 
Mosquito – a aulas regulares de tea-
tro para crianças a partir dos 6 anos 
Quinta-feira - 19h00 - 19h45
Aulas regulares de teatro para jovens 
dos 13 aos 18 anos
Terça-feira - 19h00 – 19h45
Grupo de teatro sénior para maiores 
de 65 anos
20€ mensalidade
Tel. 21 914 54 45

CASA DA CULTURA LÍVIO 
DE MORAIS
- ATELIÊS DE INICIAÇÃO À PINTURA 
ARTÍSTICA / AGUARELAS

Quartas-feiras, das 14h00 às 18h00

- ATELIÊS DE INICIAÇÃO À PINTURA 
ARTÍSTICA 

Quintas-feiras, das 14h00 às 18h00

- OFICINA DE BORDADOS
Quartas-feiras, das 10h00 às 13h00

Ações gratuitas mediante marcação, 
tel. 21 912 82 70

MAIS ATIVIDADES
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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 
geral.ccoc@cm-sintra.pt 

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

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

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

MU.SA – MUSEU DAS ARTES DE SINTRA
Avenida Heliodoro Salgado 
2710-575 Sintra
Telm: 96 523 36 92
ter- sex 10h00-20h00
sáb e dom 14h00-20h00 
Encerra segunda e feriados
dbmu.servico.educativo@cm-sintra.pt 

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 
dbmu.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt 

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA 
CASA MANTERO 

Rua Gomes de Amorim, n.º 12 e 14
2710 Sintra
Tel. 21 923 6170/ 77 
seg 14h00-20h00 | ter-sex
10h00-20h00 | sáb 14h30-19h30 
Encerra domingo 
dbmu.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. 21 923 68 80
Segunda-feira, das 13h00 às 19h00 
Terça a sexta-feira, das 10h00 às 
19h00
Sábado, das 13h30 às 19h00
Encerra aos domingos e feriados 
dbmu.bms.merces@cm-sintra.pt 

POLO DE QUELUZ
BIBLIOTECA RUY BELO

Rua Bica da Costa, n.º 3-9, Estrada 
Nacional 117-2, Pendão 
2745 Queluz
Tel. 21 923 68 76
Segunda-feira, das 14h00 às 20h00 
Terça a sexta-feira, das 10h00
às 20h00
Sábado, das 14h30 às 20h00
Encerra aos domingos e feriados
dbmu.bms.queluz@cm-sintra.pt

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

CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ 
Rua das Rosas
2745-872 Queluz 
Tel. 21 439 20 86
seg- sáb 9h30-12h20- 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 
seg- sáb 9h30-12h20- 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 9h30-12h20
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 9h30-19h00
outubro a março 9h30-18h00info@
newsmuseum.pt 

CENTRO INTERATIVO MITOS
E LENDAS DE SINTRA

Praça da República n.º 23
2710-616 Sintra
Tel. 21 923 11 57
Todos os dias 9h30-18h00

CONTACTOS


