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EXPOSIÇÕES

MEDALHÍSTICA   

DESTAQUE
A PAISAGEM - IMAGEM DE SINTRA
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A paisagem de Sintra foi uma das primeiras do país a ser internacionalmente reconhecida e, por essa razão, 

viu-se transformada em tema pictórico-visual de excelência. Através da pintura, do desenho ou da gravura, 

que entre meados do século XVIII e finais do século XIX, evidencia uma clara influência inglesa, os artistas 

contribuíram para a criação e reinvenção visual deste cenário privilegiado.

 “A Paisagem-Imagem de Sintra“, pretende dar a conhecer a forma como a paisagem se constituiu como 

parte discreta da moldura que enquadra a forma de ver Sintra.

DESTAQUE

“A PAISAGEM - IMAGEM DE SINTRA “,
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TOMÁS DA ANUNCIAÇÃO ANTÓNIO CARVALHO DA SILVA PORTO

JOSÉ MALHOA ANTÓNIO CARVALHO DA SILVA PORTO

JOÃO CRISTINO DA SILVA

CARLOS DE BRAGANÇA (D. CARLOS I)

AMÉLIA DE ORLÉANS

ALFREDO KEIL
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1maio
16h00
Lameiras

TRADICIONAIS FESTEJOS 
DO 1º DE MAIO 

Atuação da Banda da União 
Mucifalense
Telm. 96 680 00 24

4maio
18h00
Museu Ferreira de Castro 

CLUBE DE LEITURA 
Leitura e análise da obra 
O Romancista Ingénuo e 
Sentimental, de Orhan Pamuk.
Tel. 21 923 88 28

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

TIAGO NACARATO
Tiago Nacarato é um cantautor 
portuense de 27 anos, com raízes 
brasileiras. 
Atualmente é uma das vozes habi-
tuais da Orquestra Bamba Social 
que junta músicos luso-brasileiros re-
sidentes no Porto e que presta tributo 
a vários clássicos da música brasileira, 
recriando-os e acrescentando novas 
sonoridades.
Tiago Nacarato sobe ao palco do 
CC Olga Cadaval para um espetá-
culo em que irá apresentar temas que 
farão parte do seu álbum de estreia, 
bem como algumas das músicas que 
têm marcado a sua carreira. 
Tel. 21 910 71 10

5maio 
15h30 
Museu Anjos Teixeira

SÁBADOS NO MUSEU 
“A Mais Espetacular Base para 
Copos”
Que mãe não gosta de receber um 
miminho? A tua vai ficar embevecida 
com tamanha criatividade.
Tel. 21 923 88 27

16h00
Biblioteca Municipal de Sintra 

AULAS DE YOGA  
Dinamizadores: Associação Centro 
do Yoga – Áshrama Sintra / Chakra
Tel. 21 923 61 90

21h00
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas 

NOITES DE ORFEU 
O Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas será anfitrião e 
um surpreendente Serão Renascen-
tista.
Este evento conta com a cola-
boração da Associação Danças 
com História que virá apresentar um 
repertório de danças e músicas de 
época. A Colecção Romana do 
Museu – amplamente estudada pelos 
principais humanistas do Renascimento 
Português – servirá de cenário a esta 
noite especial.
Tel. 21 960 95 20

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

THE GREAT BIG 
TRIBUTO A PINK FLOYD

The Great Gig é a forma que oito mú-
sicos encontraram para homenagear 
aquela que é considerada uma das 
maiores bandas de rock do planeta, 
os Pink Floyd.  O nome desta banda 
de tributo resulta do tema The Great 
Gig in the Sky, que faz parte do álbum 
Dark Side of The Moon, trabalho 
lançado em 1973.
Este tributo reúne oito assumidos fans 
dos Pink Floyd que fazem por interpre-
tar, de forma fiel, parte relevante do 
repertório da banda de Cambridge 
(Inglaterra). 
Tel. 21 910 71 10

6maio
11h00
Centro Cultural Olga Cadaval 

TEATRO PARA BEBÉS
Enquanto o pai de Ema arruma a 
roupa que apanhou da corda, repa-
ra que uma das meias fica para trás. 
O seu par está perdido. Mas para 
onde vão afinal as meias perdidas na 
máquina de lavar? Ema e a sua amiga 
Maria Pimenta (a sua gata) partem 
em busca do par desaparecido e 
descobrem que dentro de casa, 
existe um mundo de coisas para 
descobrir.
Uma viagem contada através dos 
sons e da musicalidade dos objetos 
que habitam a nossa casa. Cada 
corredor esconde uma aventura e 
debaixo de cada tapete há um misté-
rio por desvendar. Há afinal um local 
para onde vão todos os objetos 
perdidos?
Tel. 21 910 71 10

dia a
 DIA
 maio
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8maio
17h30
MU.SA – Museu das Artes 
de Sintra 

CONFERÊNCIAS DE SINTRA 
– A ECONOMIA DA CULTURA 

As potencialidades das indústrias 
culturais enquanto fator de 
crescimento e modernização, 
as ligações entre as atividades 
culturais e económicas, o exem-
plo de Sintra. Convidados: Prof. 
Guilherme d’Oliveira Martins, Prof. 
Augusto Mateus, Dr. João Cabral.
Telm. 96 523 36 92

9maio
16h00
Arribas Sintra Hotel
Praia Grande 

PROJETO SINTRA + SAÚDE 
Atividade para Séniores 2018 
Atuação do Rancho Folclórico 
“Os Saloios” de D. Maria 
Tel. 21 923 60 43

11maio
18h00
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

CICLO DE CONFERÊNCIAS 
DE PRIMAVERA

“Escrever sobre as margens 
do Oceano. Epigrafia e religião 
no santuário do Sol Poente”, 
por José Cardim Ribeiro.
A equipa de Arqueologia da 
Câmara Municipal de Sintra en-
contra-se a escavar o Santuário 
Romano consagrado ao Sol, à 
Lua e ao Oceano, no Alto da 
Vigia, Praia das Maçãs, Colares. 
Propõe-se então uma conversa 
no Museu sobre este importante 
sítio arqueológico diretamente 
relacionado com cultos astrais, 
onde serão apresentados os 
mais recentes achados.
Tel. 21 960 95 20

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

RUBEN PORTINHA
“Realidade” é o nome do 
primeiro álbum de Ruben Portinha. 
Na terra que o viu crescer, o 
músico apresenta os 13 originais 
que compõem este trabalho. 
Tendo a língua portuguesa como 
denominador comum, os temas 
de Ruben Portinha surgem a partir 
das várias influências do artista. 
Do rock ao fado, da bossa nova 
ao blues, do funk ao soul. O resul-
tado final, se quisermos rotular o 
álbum como um todo, é uma pop 
construtiva e bem cuidada. Para 
além dos quatro músicos que 
o acompanham e de algumas 
surpresas, conta ainda com a 
presença de vários dos convida-
dos que enriqueceram o disco. 
A “Realidade” chega ao Olga 
Cadaval.
Tel. 21 910 71 10

12a18maio
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas 

16ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE 
TEATRO DE TEMA CLÁSSICO

12maio
TERPSICHORE DANCE COMPANY 

17h00 – Workshop de Dança 
Grega Antiga
21h30 – Espectáculo de Dança 
Grega Antiga «Os Labirintos do 
Minotauro»

15maio
DIA INTERNACIONAL DA LATINIDADE

Grupo de Teatro Thíasos
11h30 – «A Comédia da Cesti-
nha», de Plauto
14h30 – Workshop de Mitologia 
Clássica
16h30 – Tragédia «As duas 
faces de Hécuba», adaptação 
a partir da peça «Hécuba», 
de Eurípedes

18maio
DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
GRUPO 5 SENTIDOS

21h30 – Comédia «Lisístrata», 
de Aristófanes
As representações decorrerão 
ao ar livre no espaço Agora. 
Tel. 21 960 95 20

12maio
16h00
Casa da Marioneta de Sintra

“ACHIMPA” 
Uma adaptação do livro homó-
nimo de Catarina Sobral.
Num dia normal da biblioteca, 
um investigador descobre uma 
palavra desaparecida desde os 
tempos dos afonsinhos: ACHIMPA.
Todos a usam mas não sabem 
como. Será que a Dª Zulmira 
conhece esta palavra? Um 
espectáculo divertido, dinâmico, 
onde o público é chamado
a brincar com as palavras.
Tel. 21 432 11 01 / 93 328 02 58

DIA A DIA
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16a26maio
15h00 
Centro Cultural Olga Cadaval

TEATRO MUSICAL
O teatro musical é um género 
de teatro que combina música, 
canções, dança e diálogos. Está 
delimitado pela sua correlação 
com a ópera e com o cabaré. 
As linhas delimitantes entre essas três 
expressões artísticas são, muitas vezes, 
difíceis de conceituar.
Este género teatral surge no ensino 
artístico para desenvolver ritmo, 
musicalidade, noção de espaço, de 
grupo, postura de palco e emoções. 
É uma arte que permite corrigir a 
postura física, melhorar autoconfiança 
e comunicação com os outros. No 
dia-a-dia é aplicável porque o aluno 
acabará por ser mais confiante, comu-
nicativo e mais seguro em situações 
fragilizantes. 
Neste workshop de teatro musical 
(iniciação) pretende-se que o aluno 
desenvolva as suas capacidades 
motoras através de exercícios de 
correção de postura e sequências 
de movimentos e as suas capacida-
des psicológicas/emotivas através de 
exercícios de aplicação de emoções 
no movimento, poder de escuta 
e de observação. No fim será criado 
um momento musical que junta canto, 
dança e expressão.
Tel. 21 910 71 10

18e19maio
10h00 e 14h00
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS 
Dias Abertos - Visitas guiadas gratui-
tas ao Museu, exposições temporá-
rias e ruínas arqueológicas e visita 
temática | «Museu Arqueológico de 
São Miguel de Odrinhas – Lugar de 
conciliação entre culturas populares 
e eruditas», por Ricardo Campos.
Tel. 21 960 95 20

18e20maio
Largo da República
Agualva

“FEIRA DE MAIO”
De 18 a 20 de maio, no coração da 
Freguesia - Largo da República, será 
possível viajar até ao século XVIII na 
Feira de Maio. Com entrada livre, tem 
como principal objetivo a recriação 
histórica de um mercado e das vivên-
cias de uma quinta de recreio 
na primeira metade do século XVIII. 
O espaço será organizado de modo 
a proporcionar ao visitante uma 
ambiência de Feira do Séc. XVIII, com 
a presença de tasquinhas de comes 
e bebes, pão com chouriço, doçaria, 
hortícolas e frutas, artesanato e ofícios 
tradicionais.
Horário:
18 maio – das 18h00 às 24h00
19 maio – das 12h00 às 24h00
20 maio – das 12h00 às 22h00
Telm. 967 474 741 

18maio
10h00 às 18h00
Museu Anjos Teixeira

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS 
“Museus hiperconectados: novas 
abordagens, novos públicos”
Uma visita onde se prepõe largar 
o mudo virtual e desconectar numa 
visita sensorial ao museu. 
Tel. 21 923 88 27

10h00 às 24h00
Museu de História Natural de Sintra 

DIA E NOITE INTERNACIONAL 
DOS MUSEUS 

Atelier de Ciência - “Atividade de 
robots “ozobots” e sessão de labora-
tório com a apresentação de quatro 
experiências”.
Tel. 21 923 85 63

21h30 
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS 
“Museus hiperconectados: novas 
abordagens, novos públicos”
Exibição de filme orquestrado ao vivo 
pela Sons e Compassos com 
um Quarteto de jazz.
Tel. 96 523 36 92

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

ALEXANDER SEARCH
Alexander Search é um dos muitos 
heterónimos ingleses, de Fernando 
Pessoa e dá agora nome a uma 
nova banda de rock eletrónico com 
influências indie-pop, cujas canções, 
têm por base os poemas assinados 
por este heterónimo Pessoano, que 
passou a adolescência em África do 
Sul.
A responsabilidade do projeto é do 
pianista Júlio Resende, líder da banda 
e compositor das canções sobre 
os poemas de Alexander Search.

Inspirado pelo universo da heteroní-
mia Pessoana, Júlio Resende envolve 
o universo da banda numa ficção 
e assume também ele um heterónimo - 
Augustus Search - desafio alargado 
aos restantes elementos do conjunto.
Tel. 21 910 71 10

19maio
17h00
Jardim da Biblioteca Municipal 
de Sintra

AULAS DE YOGA 
Dinamizadores: Associação Centro 
do Yoga – Áshrama Sintra / Chakra
Tel. 21 923 61 90

17h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE BANDAS FILARMÓNICAS 
Banda da Sociedade Filarmónica 
e Recreativa de Pero Pinheiro
Com o intuito de promover e incenti-
var 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. 
Casa da Cultura Lívio de Morais

DIA A DIA
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19maio
21h00
Museu Ferreira de Castro 

NOITE DOS MUSEUS 
10 anos do Clube de Leitura 
do Museu Ferreira de Castro  
– sessão especial
Tel. 21 923 88 28

21h00, 22h00 e 23h00
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

NOITES NO MUSEU
O museu irá realizar mais uma edição 
das Noites Romanas «AVE AMICI», 
agora totalmente renovada, incluindo 
novas personagens e um cortejo 
evocativo de épocas passadas.
Estamos em plena época romana. 
O pater familias saúda os convidados 
e dá as boas-vindas à sua domus. 
Após a dança de escravos exóticos 
vindos dos confins do Império, os 
visitantes acompanham as matronas 
numa visita aos túmulos dos antepas-
sados e aos altares dos deuses. 
As trémulas luzes das candeias movem 
misteriosas sombras. Chamados pelos 
seus próprios nomes, os antigos roma-
nos e suas divindades ganham uma 
nova vida e tornam-se presentes. 
As pedras falam!
Tel. 21 960 95 20

20maio 
10h00 e 11h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

CONCERTO PARA BEBÉS 
São bailes e pastores. Romarias e 
carreiros. Em maio subimos aos montes 
com os nossos bebés, cheiramos o 
rosmaninho e a pimenteira, apanha-
mos murta para os arcos da festa, 
e pisamos a terra renovada pelo frio. 
Há sons que nos ligam mais a esta 
terra mãe, e o Paulo com a Cláudia 
ofertam-nos este mês um bom exemplo 
desses sons. Gaitas do norte e do 
sul, das serras e dos mares, de roncos 
mais maternos ou terrenos, ali as 
vamos ouvir. Pensamos que os bebés 
se vão assustar com sons tão intensos 
como os de uma gaita de foles, mas 
descobrimos que também as pessoas 
pequeninas percebem a longura 
destes instrumentos.
Tel. 21 910 71 10

11h00
Casa da Marioneta de Sintra

TEATRO PARA BEBÉS 
“O SOM DAS COISAS”

Uma viagem contada através dos 
sons e da musicalidade dos objetos 
que habitam a nossa casa. Cada 
corredor esconde uma aventura e 
debaixo de cada tapete há um misté-
rio por desvendar. Há afinal um local 
para onde vão todos os objetos 
perdidos? 
Tel. 21 432 11 01 / 93 328 02 58

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE CONFERÊNCIAS 
Conferência sobre As Grandes Per-
sonalidades da Cidade de Agualva 
– Cacém 
A Casa da Cultura Lívio de Morais 
recebe uma palestra com o Prof. Lívio 
de Morais, subordinada ao tema  
“A vida e a obra de Ferreira Dias”. 
Este Ciclo de Conferências, com 
periodicidade mensal, visa sobretudo 
estimular e partilhar o conhecimento 
com a comunidade e a sociedade 
em geral de personalidades que se 
destacaram localmente.
Tel. 21 912 82 70

25maio
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE 
TEATRO “O ABECEDÁRIO DO MEDO”

Olhamos para todas as letras do 
alfabeto e rapidamente associamos 
letras a palavras e palavras aos 
nossos medos. Temos medo de falar 
no medo. Medo é tabu. Falar da 
morte, da depressão, do abandono, 
da guerra, da insegurança, são, por 
norma, assuntos que separam gera-
ções e sobre os quais um jovem pode 
ter dificuldades em falar. Pode um/a 
jovem falar do ódio e um/a adulto/a 
identificar-se com a sua visão? Procu-
ramos com este espetáculo criar uma 
oportunidade de reflexão conjunta 
sobre a sociedade, numa aproxima-
ção de gerações, com sentido crítico 
e vontade de mudança.
Tel. 21 910 71 10

25a27maio
Quinta da Ribafria 
Sintra

ENCONTRO DE ALTERNATIVAS 
EM SINTRA 2018

A Voando em Cynthia – Associação 
Cultural, apresenta o 13º encontro 
de Alternativas em Sintra – Mostra de 
Projetos Alternativos, sob o tema “SOS 
TERRA”: A mudança está em nós”.
Tel. 212 321 476 | 918 341 651

26maio
Parque Salgueiro Maia Massamá 

VIII FEIRA SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES 
EM MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO

Promovido pela União de Freguesias 
de Massamá e Monte Abraão, este 
evento tem como objetivo principal a 
divulgação e promoção de iniciativas 
e ofertas educativas, culturais e so-
ciais existentes nestas localidades.
Tel. 21 013 35 50

DIA A DIA
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26maio
14h30
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

OFICINA EDUCATIVA “SER OLEIRO 
NO NEOLÍTICO”

Após a visita à exposição temporária 
«Agricultores e Pastores da Pré-História 
– Testemunhos da Região de Sintra» 
os participantes vão ser desafiados 
a criar uma peça de cerâmica tendo 
como inspiração os objetos arqueoló-
gicos que se encontram nesta mostra. 
O desafio será transformar “argila” 
informe em pequenos vasos cerâmi-
cos, utilizando técnicas Pré-Históricas. 
Depois chegará a vez de decorá-los 
com a ajuda de conchas e pauzinhos. 
No final todos se irão sentir verdadei-
ros oleiros desses velhos tempos!
Tel. 21 960 95 20

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

DAVID FONSECA APRESENTA 
RADIO GEMINI 

“Get Up”, em dezembro passado, 
e “My Heart” mais recentemente, 
são os temas que que até à data 
David Fonseca nos revelou e que nos 
permitem fantasiar sobre o que será 
o seu novo disco – “RADIO GEMINI”. 
Canções que, frequente em David, 
nos surpreendem e transportam para 
ambientes musicais nunca antes tão 
explorados pelo songwriter. Um exce-
lente prenúncio para o 
Tel. 21 910 71 10

26e27maio
16h00
Auditório Municipal António Silva 

“QUE FANTOCHADA DE REVISTA!” 
Pelo Valdevinos Teatro de Marionetas
“Que Fantochada de revista!” apre-
senta-se como uma revista tradicional 
portuguesa com marionetas.
O empresário Ernesto Atanásio está 
com problemas financeiros para con-
seguir manter o seu teatro de revista. 
A crise é tão grande que Ernesto tem 
que dispensar os atores e atrizes 
e trabalhar com marionetas e, até ele, 
tem que interpretar o personagem 
compére. Mas as marionetas não 
vão fazer a vida fácil ao Ernesto. Vão 
mostrar que também têm sentimentos, 
desejos e direitos como qualquer 

trabalhador. Todos querem ainda ter 
uma última oportunidade no mundo 
do teatro mas para isso esta revista 
tem que ser um sucesso. E será? Será, 
será e será em festa!
Telm. 91 461 69 49 / 96 304 32 55 

30maio
10h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

“CLICKS AND TALKS” 
Sessão Prática de Workshop 
de Fotografia 
Uma forma descontraída de aprender 
um pouco sobre esta arte e de convi-
ver e partilhar experiências.
Tel. 21 912 82 70

17h30
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

CONFERÊNCIAS DE SINTRA 
Integração, um caminho para a Paz
Sintra, o Eu e o outro, receber, integrar, 
aceitar, a realidade dos migrantes, 
das comunidades multiculturais e dos 
refugiados, a experiência de Sintra.
Convidados: Dr Rui Marques, Dra 
Teresa Tito de Morais, Mamady Bah, 
Dra Ana Couto.
Telm. 96 523 36 92

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

OFENSIVA AMADA
Ofensiva Amada propõe encontros 
bimestrais (in)subordinados a um tema, 
pessoa ou efeméride. Gente de lati-
tudes culturais e geográficas, diversas 
que se cruzam no espaço público, 
ampliando-o através do diálogo 
artístico transdisciplinar. A programa-
ção de cada sessão, é atualizada 
através, da página de facebook 
da Musgo Produção Cultural. 
Tel. 21 910 71 10

DIA A DIA
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TEATRO

12maio a3junho
Casa Mantero 
Jardins Biblioteca Municipal 
de Sintra 
Sábados às 16h30 
e domingos às 11h00

O RAPAZ DE BRONZE 
Sob o atento e tranquilo olhar da 
Mãe Serra, Cynthia antiga e secreta, 
respira um bosque inundado de 
canções de piscos e melros...quem 
reinará nestes domínios? Seus súbditos 
cuidadosos não esquecem nunca o 
esmerado trabalho que não tem pa-
rança! O jardineiro assobia melodias 
d’encantar, desafiando os alados 
seres, ao mesmo tempo que desenha 
canteiros de velhos buxos, deita olhos 
aos bolbos de tulipas ansiosas de 
encontrar a bondosa luz, cravos de 
abril e tantas mágicas flores que em 
estufas ou canteiros decidiram fazer 
casa! Quem reinará nestes domínios? 
Sopram os ventos sussurrando que é 
um rapaz, que de dia fica muito quie-
tinho, olhando quem passa distraído, 
um rapaz feito de bronze antigo... mas, 
quando a noite e a Lua mandam na 
inteira Terra, ele ganha outro corpo e 
torna-se Rei do Jardim, dançando com 
flores, assustando mochos, passeando 
com Florinda, a delicada filha do 
nosso jardineiro! Que outros segredos 
ele irá desvendar? Se nos atrevermos 
a caminhar nas escondidas sendas 
deste lunar jardim de Sintra, talvez 
recebamos a mais bela prenda de 
sempre: segredos para guardar! 
E, quem sabe?, para um dia revelar 
a quem muito gostamos. 
E dar um presente outra vez.
Telm. 91 666 28 16
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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-históri-
co da Praia das Maçãs e na Tholos 
da Várzea de Sintra. 
Alguns dos mais significativos 
conjuntos são agora apresentado 
a público pela primeira vez.
Tel. 21 960 95 20

Até5maio
Casa de Chá dos Hipopómatos 

EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÕES 
DE ROGER MELLO

Ficção Visual, a exposição de origi-
nais do premiado ilustrador brasileiro 
Roger Mello, vencedor do prémio 
Andersen 2014. Poderá ser visitada 
de terça a sábado, das 11 às 17h. 
Visitas guiadas e com história, com 
inscrições já abertas para as escolas.
Roger Mello é lustrador e autor de 
livros infantis, sendo um dos nomes 
mais aclamados pela crítica e pelo 
público brasileiros. O seu prestígio 
é reconhecido um pouco por todo 
o mundo. Largamente premiado, 
recebeu a maior distinção em 2014, 
quando ganhou o Prémio Hans Chris-
tian Andersen, o Nobel da ilustração. 
Tel. 21 923 61 98

5a13maio
MU.SA – Museu das Artes de Sintra 

DESCOBRIR “O MANTO PROTETOR 
DAS MISERICÓRDIAS”  

União das Misericórdias Portuguesas
Telm. 96 523 36 92

5maio a3junho
MU.SA – Museu das Artes de Sintra 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
“SIGNIFICAÇÃO: OUTRAS IMAGENS 
DO JARDIM” 

Telm. 96 523 36 92

Até6maio
Museu Anjos Teixeira

MEDALHÍSTICA 
Esta exposição acompanha a arte 
e técnica ao serviço da cunhagem 
de medalhas e aos olhos de Pedro 
Anjos Teixeira.
Tel. 21 923 88 27

ao longo

 do MÊS
       maio

EXPOSIÇÕES
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12maio a24junho
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 manifes-
tações culturais que a Casa da Cul-
tura 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

Até13maio
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE PINTURA E ESCULTU-
RA “RECTROspectivaS” DE EDUARDO 
SÉRGIO

A exposição viaja pelo percurso 
criativo do polifacetado Eduardo 
Sérgio, nos campos das artes-plásti-
cas, da performance músico-teatral 
e da escrita irónico-filosófica onde 
uma curiosa escrita-automática nos 
mostra surpreendente desempenho 
construtivo. 
Telm. 96 523 36 92

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO DE VÍDEO “LE MONDE 
OU RIEN” DE GONÇALO REGALADO

A exposição “Le Monde ou Rien” tra-
ta-se de um olhar deseducado sobre 
o mundo. Uma exploração geográfica 
durante os últimos dois anos em refle-
xo de uma exploração pessoal que 
acompanha o processo deambulante 
do olhar sobre 
diversos contextos colecionando mo-
mentos transformando-os em objetos.
Telm. 96 523 36 92

Até18maio
Galeria Municipal-Casa Mantero

EXPOSIÇAO “NA LUA COM OS PÉS  
NA TERRA” DE SANDRA SEQUEIRA

Nesta exposição Sandra Sequeira 
reflete a recusa pela complexidade e 
aprofunda um conteúdo intensificado 
pela ausência numa consistente obra 
plástica, onde jogos de equilíbrio e 
de força evoluem por caminhos per-
versos, em que a massa se reinventa 

e decompõe numa fusão de texturas, 
absorventes transparências e brilhos 
contraditórios...
Tel. 21 923 61 90

18maio a3junho
MU.SA – Museu das Artes de Sintra 

EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA 
“CAMINHO DE EXPANSÃO” 
DE RUI MATOS

Telm. 96 523 36 92

MU.SA – Museu das Artes de Sintra 
INSTALAÇÃO “HABITAR A MONTANHA” 
DE AMÁLIA CARDOSO

A montanha é abordada como metá-
fora à solidão e representada através 
de imagens, textos e objetos, aludindo 
à solidão que assenta na experiência 
contemplativa e transcendente.
As criações formais da artista pre-
tendem ser verdadeiramente, não se 
limitando a expressar a sua própria 
individualidade, mas agindo de forma 
a que a arte, a visão e a espirituali-
dade apareçam em estrita relação.
Telm. 96 523 36 92

18maio a17junho
MU.SA – Museu das Artes de Sintra 

“A PAISAGEM – IMAGEM DE SINTRA” 
A paisagem de Sintra foi uma das pri-
meiras do país a ser internacionalmen
te reconhecida e por essa razão se 
viu transformada em tema pictórico-vi-
sual de excelência. Através da pintura, 
do desenho ou da gravura, que entre 
meados do século XVIII e finais do 
século XIX, evidencia uma clara influ-
ência 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

18maio a1junho
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 

Até31maio
Palácio de Monserrate 

EXPOSIÇÃO COLEÇÃO 
COOK EM PORTUGAL

As peças da coleção da família 
Cook, que habitou o Palácio de 
Monserrate no século XIX, regressam 
finalmente ao local, integrando uma 
exposição temporária que apresenta 
o projeto arquitetónico e paisagístico 
desenvolvido na propriedade em 
Sintra e a coleção de arte aí exibida. 
Esta exposição assinala os 200 anos 
do nascimento de Sir Francis Cook 
(1817-1901) e é o resultado de uma 
pesquisa exaustiva de obras desta 
família que se encontravam 
em coleções públicas e privadas.
O acesso está incluído no bilhete 
ao Parque de Monserrate.
Tel. 21 923 73 00

AO LONGO DO MÊS
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Atividades regulares:

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

Paramaiores 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

Maio, mês da mãe, 
mês da família

2 a4maio
Terça a Sexta
10h30 e 14h30

CONTO/ ATELIÊ CORAÇÃO DE MÃE 
Os cardiologistas e outros cientistas 
fizeram por estes dias uma descober-
ta que veio espantar o mundo. Ao 
observarem, ao detalhe, um coração 
de mãe descobriram que este órgão 
não é apenas um músculo que bate 
sem parar… mas sim um lugar mágico 
onde acontecem as mais extraordiná-
rias das coisas.
Depois da história contada, um 
presente iremos fazer, para oferecer 
à melhor mãe do mundo!
Destinatários: Maiores de 4 anos, 
com marcação prévia.

8 a30maio
Terça a Sexta
10h30 e 14h30

CONTO/ ATELIÊ AVISO NÃO TOCAR! 
O crocodilo encontrou um chapéu.
A etiqueta que trazia dizia: AVISO: 
NÃO TOCAR!
Será que este crocodilo é obediente?
Destinatários: Maiores de 4 anos, 
com marcação prévia.

19maio
16h00

WORKSHOP LEITURAS
EM FAMÍLIA “BRASÃO DE FAMÍLIA”

Vamos construir um brasão de familia, 
partilhar histórias e sorrisos com muita 
imaginação!
Destinatários: Para familias com
crianças maiores de 4 anos,
com marcação prévia.

26maio
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

BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

2 a30maio
Terça a Sexta
10h30 e 14h30

CONTO/ ATELIÊ HISTÓRIAS 
COZINHADAS 

Mediante a utilização de uma receita 
de culinária, pretende-se estimular a 
aplicação de vocabulário temático 
através da escrita, promovendo 
a imaginação e a criatividade.
Destinatários: Maiores de 4 anos, 
com marcação prévia.

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO MÊS
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12maio
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

19maio
16h00

CONTO/ ATELIÊ HISTÓRIAS 
AO CONTRÁRIO 

Leitura de vários contos tradicionais, 
que estão alterados. Pretende-se 
que os participantes descubram 
os erros escondidos nas histórias.
Destinatários: Maiores de 4 anos, 
com marcação prévia.

26maio
 

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 conhecimen-
tos à volta dos livros, géneros literá-
rios, autores, personagens, histórias 
e leituras, num ambiente intimista e 
de conversa informal. Estes “encon-
tros”  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 80 

2a30maio
Terça a Sexta
10h30 e 14h30

CONTO/ ATELIÊ ADORO 
A MINHA MAMÃ 

Esta atividade assinala o Dia da 
Mãe, através da leitura de uma 
história e de um ateliê de expres-
são plástica, dando relevância à 
relação de carinho e intimidade 
entre as crianças e a figura maternal, 
mostrando toda a importância desta 
interação fundamental.
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

2a30maio
Terça a Sexta
10h30 e 14h30

CONTO/ ATELIÊ QUEM CONTA 
UM CONTO, ACRESCENTA-LHE 
UM PONTO 

A história vai ser invadida por perso-
nagens de outras histórias, e todos 
querem contar a sua versão. 
Mas que grande confusão!
Destinatários: Maiores de 6 anos, 
com marcação prévia.

26maio
16h00

CONTO/ ATELIÊ A MINHA PROFESSO-
RA É UM MONSTRO 

O Fred tinha um grande problema 
na escola. Chamava-se Dona Lurdes.
Uma história para os professores in-
compreendidos e para os seus alunos 
incompreendidos. No final vamos 
ver quem ganha…
Destinatários: Maiores de 6 anos, 
com entrada livre.
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Museu Anjos Teixeira 
Terça a sexta-feira
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 lega-
do 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:  
Tel. 21 923 85 63/21 923 85 25

MU.SA – Museu das Artes 
de Sintra

Terça a sexta 
10h30 às 14h30
ATIVIDADES

“COLAQUI COLALI”, “ARTE AOS 
PEDAÇOS”, “ESCULTURASALTITANTES”, 
“PINTURA X4”, “9 OBJETOS, 9 OBRAS”, 
“ORIENTA-TE”.

Museu Arqueológico de 
São Miguel de Odrinhas

Terça a sexta-feira
10h00 e 14h00

OFICINA EDUCATIVA
“SER OLEIRO NO NEOLÍTICO”

Após a visita à exposição temporária 
«Agricultores e Pastores da Pré-História 
– Testemunhos da Região de Sintra» 
os participantes vão ser desafiados 
a criar uma peça de cerâmica tendo 
como inspiração os objetos arqueoló-
gicos que se encontram nesta mostra. 
O desafio será transformar “argila” 
informe em pequenos vasos cerâmi-
cos, utilizando técnicas pré-histórias. 
Depois chegará a vez de decorá-los 
com a ajuda de conchas e pauzinhos. 
No final todos se irão sentir verdadei-
ros oleiros desses velhos tempos!
Tel. 21 960 95 20

MUSEUS E ESPAÇOS CULTURAIS

AO LONGO DO MÊS
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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 
indústria, projeta a evolução da 
reportagem das guerras, contextualiza 
os combates mediáticos que nos 
marcaram, recorda as “más notícias” 
do nosso tempo. Desvenda a propa-
ganda 
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
Seg, 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 - 18h00
info@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
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CASA DO CHÁ DOS HIPOPÓMATOS NA LUA 

5maio
15h30

O VELHO MAIS VELHO DO MUNDO 
Lançamento do livro com a presença 
dos autores César Madureira e Cata-
rina Correia Marques

6maio
10h30 

JARDIM DE MÃES 
O dia começa nos Hipopómatos. 
Ao som da guitarra de Gonçalo 
do Carmo, a Mãe natureza é anfitriã 
de mães e dos contos 

12maio
15h00

UMA MÃE É UMA MÃE É UMA MÃE 
Workshop dinamizado pela ilustradora 
Rachel Caiano

19maio
16h00

VAGA MENTE
Inauguração da exposição 
de ilustrações de André Letria 

26maio
15h00 

ELÉCTRICO DAS HISTÓRIAS  
Mães que contam, uma viagem de 
ida e volta com histórias no eléctrico 
de Sintra 
 

UMA FLOR PARA A MÃE 
Diariamente, os nossos meninos po-
dem plantar uma flor para a mãe no 
nosso jardim

O ALFAIATE DE LIVROS 
Todos iguais, todos diferentes. Temos 
um programa de leituras e histórias 
por medida. Mensalmente, acompa-
nhamos cada criança, escolhendo 
os livros que melhor lhe assentam. 
Inscrevam-se. 

Durante todo o mês
Livros com preços especiais para 
as mães! 




