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DE FILIPE ROMÃO
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DESTAQUE

Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Brasil, Colômbia e EUA, são as naciona-
lidades presentes no programa deste ano, que está recheado de espetáculos 
únicos, estreias absolutas, workshops e inúmeros momentos de pura comédia 
improvisada.

De entre os convidados internacionais de luxo, destacam-se Gustavo Miranda 
e André Giraldo do elenco do famoso espetáculo Portátil, do grupo de comédia 
brasileiro Porta dos Fundos; e a lendária improvisadora norte-americana Susan 
Messing.

Todas as noites, para além do espetáculo principal, o público terá ainda a 
oportunidade de assistir a ensambles improvisados com a participação de todos 
improvisadores convidados para o festival.

O Espontâneo, uma coprodução Instantâneos e Câmara Municipal de Sintra, 
abre também as portas aos novos valores da improvisação, com o espetáculo 
Mistr Impro, um campeonato improvisadamente cómico, no qual o público elegerá 
o melhor improvisador da noite.

Foi no ano de 2012 que a companhia de improvisação teatral, Instantâneos, 
produziu a primeira edição do Espontâneo. Ao longo das suas cinco edições, 
o Espontâneo, foi responsável por trazer até Portugal, dezenas de improvisadores 
de todo o mundo e afirmou-se como o único evento internacional de improvisa-
ção teatral, no nosso país.

O festival mantém como principal força motriz, dar a conhecer ao público por-
tuguês, artistas e espetáculos de referência mundial, que demonstrem de forma 
inequívoca, o quanto esta arte é heterogénea, eclética e abrangente.

Tudo isto tornou o Espontâneo numa referência além-fronteiras e faz de Portugal, 
um ponto de passagem obrigatório para improvisadores de todo o mundo. 

Esta 6ª edição traz até ao Centro Cultural Olga Cadaval, um dos melhores 
cartazes do universo da improvisação teatral da atualidade.

Está de regresso o Espontâneo — Festival Internacional de Teatro de 
Improviso, de 20 a 23 abril, no Centro Cultural Olga Cadaval, o único festival 
internacional em Portugal, dedicado em exclusivo à arte da improvisação 
teatral.

20 abril 
21h30 

MARIA PETERS & RHIANNON VIVIAN (UK) – WARM LEGGERS 

22h45
MR. IMPRO 

21 abril 
21h30

IMPRO ENSEMBLE (ELENCO INTERNACIONAL)

22h30
SUSAN MESSING (USA) - MESSING WITH A FRIEND

22 abril 
21h30

 IMPRO ENSEMBLE (ELENCO INTERNACIONAL) 
22h30

GUSTAVO MIRANDA (COL), CÉSAR GOUVEA (BR) 
E ANDRÉS GIRALDO (BR) – PASSAGEIRO

23 abril
21h30

FRANCK BUZZ, THOMAS URY (FR) E ELENCO INTERNACIONAL
– IMPROLIGHT BOX

Preço: 10€ (bilhete diário) 

Mais informações www.espontaneo.pt 
Tel. 21 910 71 10

PROGRAMA
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dia a
 DIA
 abril

1abril
16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA CRIANÇAS
Tel. 96 523 36 92

21h00
Auditório Municipal António Silva

PROJETOS MUSICAIS LINDEN E FALÉSIA
Tel. 21 914 54 45

16h00 às 20h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra 

“II ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
NARRAÇÃO ORAL DA LUSOFONIA - 
AQU´ALVA STORIA”

O projeto “II Encontro Internacional 
de Narração Oral da Lusofonia 
2017”, este ano subordinado ao 
tema Timor, tem como objetivo 
fundamental a realização de sessões 
para a apresentação de contos 
tradicionais dos países da lusofonia, 
lançamento de livro infanto-juvenil
em espaços públicos e exposição de 
fotografia “Timor” de Fernanda Castro. 
Estas atividades são destinadas à 
comunidade geral e não requerem 
inscrição prévia. 
Telm. 96 523 36 92

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

BALLET FLAMENCO DE MADRID –  
“FLAMENCO FEELING”

Depois do enorme sucesso dos espe-
táculos de 2016, o Ballet Flamenco 
de Madrid regressa em 2017 para 
nova temporada em Portugal.
Considerada por muitos como a 
melhor companhia de flamenco de 
Espanha, regressam pelo 3º ano 
consecutivo, trazendo aos palcos 
portugueses a paixão genuína da 
dança e da música flamenca.
Quatro músicos interpretam ao vivo 
algumas das músicas flamencas mais 
tradicionais, suportando um grupo 
de seis dançarinos, que interpretam 
vários quadros em mais de 90 minutos 
de espetáculo.
Tel. 21 910 71 10

2abril
11h00
Centro Cultural Olga Cadaval 

TEATRO PARA BEBÉS 
 “DE QUE SÃO FEITOS OS SONHOS” 

“Ema” perde-se pelo mundo encan-
tado dos sonhos onde embarca jun-
tamente com o público numa viagem 
única e fora do normal ao universo 
dos bebés. Entre o paladar, a audi-
ção, 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 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. 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 intera-
ção onde os mais velhos são também 
convidados a fazer parte.
Informações: Tel. 21 910 71 10

15h00
Palácio de Monserrate

DOMINGOS AO PIANO
No primeiro domingo de cada mês, o 
pianista Raúl Pinto está na Sala 
da Música do Palácio de Monserrate 
a tocar piano, entre as 15h00 e as 
17h00. Apresentado num formato 
descontraído, este evento pretende 
aliar à fruição estética do Palácio 
uma componente também auditiva. 
Segundo o próprio pianista, pretende 
apresentar-se “uma recriação do am-
biente histórico e estético nas visitas 
a Monserrate” através da interpreta-
ção de obras do período Romântico 
de compositores como Chopin, Schu-
bert, Brahms, Beethoven ou Mozart.
Tarifário: incluído no bilhete de visita 
ao Parque de Monserrate.
Tel. 21 923 73 00

15h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE MÚSICA 
Audição com a Escola de Música da 
Sociedade Filarmónica de Mira Sintra
Tel. 21 912 8270

2,9,23e30abril
16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA
Estas atividades consistem numa 
sequência agradável de posturas de 
Yoga (Asanas) para eliminar tensões 
e desenvolver força, flexibilidade e 
tónus muscular; exercícios de respira-
ção (Pranayama) para aumentar a 
força vital e relaxamento guiado para 
desfrutar de tranquilidade 
e felicidade interior. 
Telm. 96 523 36 92
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7abril
10h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CICLO DE CAMINHADAS CULTURAIS
“Visita ao Moinho de Mira Sintra”
A Casa da Cultura Lívio de Morais 
realiza durante o mês de abril, um 
Ciclo de Caminhadas Culturais em 
comemoração do Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios. Gratuito 
mediante inscrição.
Tel. 21 912 82 70

18h00
Museu Ferreira de Castro

CLUBE DE LEITURA 
A Experiência, de Ferreira de Castro, 
com entrada gratuita
Tel. 21 923 88 28

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

PEDRO BARROSO 
“MÚSICA E PALAVRAS”

Ao longo de uma carreira de quase 
50 anos há uma memória de tempos 
de luta e resistência em luta pela 
democracia e pela Liberdade. A 
canção também teve um papel 
importante nessa conquista e Pedro 
Barroso é um dos intérpretes dessa 
geração de coragem que tem sabido 
manter a diferença pelo rigor interpre-
tativo, beleza da música e força das 
palavras. É isso que estará em palco, 
revisitando alguns dos seus temas de 
sempre.
Tel. 21 910 71 10

8e9abril
9h00 às 19h00
Volta do Duche

“MOSTRA DE ARTESANATO” 
O Grupo de Artistas do Vale de 
Eureka, designado por GAVE, é uma 
Associação sem fins lucrativos constitu-
ída em 2004, a qual tem por objetivo 
estatuário o “apoio e divulgação de 
artistas e artesãos, assim como a or-
ganização de eventos de promoções 
da atividade artística e artesanal”.
Telm. 91 968 84 93

8abril
10h30
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

LUDI CEREALES - VEM DECORAR 
OVOS PARA CERES! 

Oficina Educativa 
Vamos conhecer um pouco da His-
tória e das curiosidades de uma das 
principais festas do ano – a Páscoa. 
Na Antiga Roma e nesta precisa 
época do ano, ofereciam-se a Ceres 
– a principal deusa que tutelava o 
«renascimento» da Natureza por 
ocasião do despontar da Primavera 
– ovos, símbolo de fecundidade, de 
fertilidade e do próprio mundo, que a 
deusa tinha de novo enriquecido com 
a germinação dos cereais.
No final desta atividade, todos 
vão compreender que muitos dos 
costumes atuais têm a sua origem 
nos festivais pagãos da Antiguidade 
Greco-Romana, e como esta velha 
prática passou a fazer parte de uma 
das mais importantes celebrações do 
Ano Cristão. 
Tel. 21 960 95 20

15h30
Museu Anjos Teixeira

SÁBADOS NO MUSEU 
“Animais viram Individuais” - Na come-
moração do Dia Mundial da Saúde, 
vamos falar sobre lanches saudáveis 
e construir um individual muito especial!
Tel. 21 923 88 27

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra 

“PLASTICAMENTE”
Oferta de atividades plásticas 
diferenciadas, de forma a comple-
mentar e enriquecer o tempo de ócio 
passado em família.
Telm 96 523 36 92

9abril
11h00
Casa da Marioneta
Valdevinos teatro de marionetas

DE QUE SÃO FEITOS OS SONHOS?
“Ema” perde-se pelo mundo encan-
tado dos sonhos onde embarca jun-
tamente 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.
Telm. 93 328 02 58

17h00
Centro Cultural Olga Cadaval 

GERAENCONTROS
ORQUESTRA DE SINTRA 

A Orquestra de Sintra foi a consequ-
ência do projeto GERAENCONTROS 
que tinha como objetivo oferecer as 
nossas atividades a instituições do 
concelho que tinham dificuldades 
em tocar na formação de orquestra 
clássica, ora porque eram bandas 
filarmónicas e não tinham cordas ora 
por serem escolas de arcos e não 
disporem de sopros. Assim, juntamente 
com o projeto Orquestra Geração, 
encontraram o espaço ideal para 
ensaiarem e apresentarem-se como 
grande agrupamento sinfónico. 
Por partilharmos as nossas experiên-
cias - todos uns com os outros -, num 
movimento natural de solidariedade, 
achámos que devíamos designar a 
formação nascente com o nome do 
concelho onde a primeira experiên-
cia foi tentada, ou seja Sintra. Assim 
nasceu a Orquestra de Sintra que 
já se apresentou no ano passado 
no C.C. Olga Cadaval numa Gala 
de angariação de fundos. Esperamos 
que, com este e outros concertos 
já programados, possamos lançar 
um novo conceito de Orquestra 
Autárquica e que possamos contribuir 
para o nascimento de uma verda-
deira Orquestra Municipal, formada 
exclusivamente por munícipes.
Tel. 21 910 71 10

17h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE ORQUESTRAS LIGEIRAS 
Tel. 21 912 8270

11,12e13abril
9h30 às 12h30
MU.SA – Museu das Artes de Sintra 

“AMUSA-TE NA PÁSCOA” 
Conjunto de atividades lúdico-pe-
dagógicas destinadas a uma faixa 
etária compreendida entre os 6 e os 
14 anos de idade, nas pausas letivas 
da páscoa.
Telm. 96 523 36 92

DIA A DIA
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14,15e16abril
9h00 às 19h00
Volta do Duche

“MOSTRA DE ARTESANATO” 
O Grupo de Artistas do Vale de 
Eureka, designado por GAVE, é uma 
Associação sem fins lucrativos constitu-
ída em 2004, a qual tem por objetivo 
estatuário o “apoio e divulgação de 
artistas e artesãos, assim como a or-
ganização de eventos de promoções 
da atividade artística e artesanal”.
Tel. 91 968 84 93

14e15abril
Das 13h00 às 24h00
Mercado da Praia das Maçãs

FESTIVAL DO MEXILHÃO
O Mercado da Praia das Maçãs 
recebe o 4º Festival do Mexilhão, 
feira gastronómica que se realiza nos 
dias 14 e 15 de abril, das 13h00 às 
24h00, com entrada livre e animação 
musical.
Dinamizar o turismo local e atrair 
visitantes à freguesia de Colares são 
os objetivos deste festival, organizado 
pela Junta de Freguesia de Colares, 
com o apoio da Câmara Municipal 
de Sintra, do Clube Recreativo da 
Praia das Maçãs e comerciantes 
locais.
Mais informações http://www.crpm.pt/

15abril
10h00
Tapada de Monserrate

DO PARQUE À TAPADA : 
A NATUREZA EM SINTRA E EM MAFRA

Programa conjunto de visita a Sintra 
e a Mafra, que dá a conhecer a di-
versidade de ecossistemas do Parque 
Natural de Sintra – Cascais - área 
protegida à qual pertence a Tapada 
de Monserrate - e a magnífica floresta 
antiga e autóctone que caracteriza 
a Tapada Nacional de Mafra. Na 
Tapada de Monserrate o visitante 
explora a história natural da serra de 
Sintra, o microclima peculiar que a 
caracteriza e a torna tão mística, con-
ceitos como a forest food, a sucessão 
ecológica, as espécies invasoras, 
entre outros. Ao longo do percurso 
os visitantes serão ainda surpreendi-
dos pela presença de esculturas em 
madeira de mamíferos 

de médio e grande porte, atualmente 
inexistente na serra de Sintra mas que, 
num passado recente, habitaram esta 
paisagem. 
- Tarifário: adultos: 13€/participante | 
Jovens e seniores: 11€/participante | 
Famílias (2 adultos + 2 crianças): 45€
- Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt; 21 923 73 00

14h30
Quintinha de Monserrate

É UMA QUINTINHA SALOIA 
COM CERTEZA – ESPECIAL PÁSCOA

Uma vez mais a Quintinha enche-se 
de cores, cheiros e sabores de festa. 
Desta vez, prepara-se a celebração 
da Páscoa e os participantes pode-
rão aprender a fazer os deliciosos fo-
lares, típicos desta quadra festiva. Na 
companhia simpática dos monitores 
vestidos à época, como verdadeiros 
saloios do século XIX, realizar-se-á 
ainda uma caçada aos ovos da 
Páscoa, que se encontram muito bem 
escondidos nos vários recantos da 
Quintinha.  Se o dia for de chuva e for 
necessário ficar dentro de paredes, 
será feito um ateliê de decoração de 
ovos de páscoa. No final saboreia-se 
o folar quentinho.
- Tarifário: 8€/participante
- Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

18e22abril
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

“DIAS ABERTOS”
O Museu de Odrinhas comemora 
o Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios com dois “Dias Abertos”. Pode 
visitar gratuitamente as exposições 
(permanente e temporária) e as ruínas 
arqueológicas situadas junto ao 
Museu. 
Tel. 21 960 95 20

18abril
11h00 e 15h00
Museu Anjos Teixeira

ROTEIRO ESCULTÓRICO
Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios- “Património Cultural e Turismo 
Sustentável”
Partindo do tema desta edição do 
Dia internacional dos Museus, pro-
pomos a realização de uma visita às 
esculturas da autoria de Pedro e Artur 
Anjos Teixeira, expostas no percurso 
que se estende desde o Museu até 
ao centro da Vila, passando pelo 
exterior do Palácio Valenças e Parque 
da Liberdade. Durante o percurso 
os participantes serão convidados 
a realizar desenhos à vista quer da 
paisagem natural, quer das esculturas. 
Tel. 21 923 88 27

18e19abril
14h30 às 17h30
Centro Cultural Olga Cadaval

XXV ENCONTRO DE GRUPOS CORAIS 
DE REFORMADOS E IDOSOS DO 
CONCELHO DE SINTRA

A Câmara Municipal de Sintra, desen-
volve há largos anos esta iniciativa 
com o objetivo de promover a parti-
lha entre os diferentes grupos corais 
bem como valorizar a atividade 
cultural no seio das instituições.

20e23abril
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

ESPONTÂNEO 
Festival Internacional de 
Teatro de Improviso
Tel. 21 910 71 10

DIA A DIA
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21abril
10h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CICLO DE CAMINHADAS CULTURAIS
“Visita à Anta de Agualva”
A Casa da Cultura Lívio de Morais 
realiza durante o mês de abril, um 
Ciclo de Caminhadas Culturais em 
comemoração do Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios. Gratuito 
mediante inscrição.
Tel. 21 912 82 70

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval 

MIGUEL ARAÚJO
Miguel Araújo é um dos artistas mais 
completos da nova geração. É hoje 
considerado um dos grandes nomes 
da música portuguesa, destacando-
-se como compositor, letrista, cantor 
e músico, sendo bem sucedido em 
cada uma destas vertentes que com-
põem a sua multifacetada e eclética 
carreira. São já muitas as canções 
da sua autoria, cantadas por si e por 
outros que fazem parte do espólio 
das grandes canções populares 
portuguesas deste século. Depois 
de “Cinco Dias e Meio” (2012) e 
de “Crónicas da Cidade Grande” 
(2014), Miguel Araújo prepara agora 
o terceiro álbum de originais, com 
lançamento previsto para Fevereiro 
deste ano. Neste concerto irão ser 
apresentados vários temas do novo 
álbum e também os sucessos já bem 
conhecidos do público, entre os 
quais “Os Maridos das Outras”, “Dona 
Laura” ou “Recantiga”. 
Tel. 21 910 71 10

22abril
10h00 
Parque de Monserrate

SENTIR O PATRIMÓNIO – DESCOBRIR 
O PARQUE DE MONSERRATE ATRAVÉS 
DAS SENSAÇÕES

Por entre ruínas românticas e cascatas, 
o visitante descobrirá os Jardins de 
Monserrate através do tato, audição 
e olfato. 
Destinatários: direcionada para visi-
tantes cegos ou com baixa visão mas 
aberta a todos os interessados.
Tarifário pessoa com deficiência: 
8,25€ (bilhete de entrada 3,25€ + 
suplemento de visita guiada 5€)

Tarifário regular: 11,5€ (bilhete de 
entrada 6,5€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt; ou 21 923 73 00

10h30
Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas

VISITA GUIADA À PONTE 
ROMANA DA CATRIBANA

Comemoração do Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios 2017
Sob o tema «Património Cultural e 
Turismo Sustentável», o Museu irá 
realizar uma visita à Ponte Romana 
da Catribana – exemplar único na 
área metropolitana de Lisboa. Com 
esta visita pretende-se oferecer aos 
participantes um contacto direto com 
o património arqueológico, propor-
cionando a visita a um inequívoco 
testemunho da importância da região 
de Sintra durante o período romano, 
e dar a conhecer o projeto de res-
tauro recentemente promovido pela 
Câmara Municipal de Sintra.
Tel. 21 960 95 20

10h30
Parque de Monserrate

JARDINS DE MONSERRATE 
SEM BARREIRAS 

Visita direcionada para pessoas 
com mobilidade condicionada que 
poderão percorrer os jardins com au-
tonomia através de um equipamento 
que quebra a barreira da inclinação 
e facilita a mobilidade de cadeiras 
de rodas manuais. Contará com a 
exploração do Vale dos Fetos, Jardim 
do México, Roseiral, Relvado e Lagos, 
no Parque de Monserrate. Destinatá-
rios: direcionada para visitantes com 
mobilidade condicionada.
Tarifária pessoa com deficiência: 
8,25€ (bilhete de entrada 3,5€ + 
suplemento de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 11,5€ (bilhete de 
entrada 6,5€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

22abril
14h30
Parque de Monserrate

PATRIMÓNIO EM GESTOS 
Visita aos jardins e Palácio de Mon-
serrate, com interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa. 
Destinatários: direcionada para 
visitantes surdos, mas aberta a todos 
os interessados.
Tarifário pessoa com deficiência: 
8,25€ (bilhete de entrada 3,25€ + 
suplemento de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 11,5€ (bilhete de 
entrada 6,5€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt; ou 21 923 73 00

DIA A DIA
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22abril
16h00
Casa da Marioneta

ORELHAS DE BORBOLETA 
A partir do livro de Luísa Aguilar
Os participantes serão convidados 
a entrar num mundo de formas, cores, 
emoções e sentimentos.
Ter as orelhas grandes, o cabelo 
rebelde, ser alto ou baixo, magro ou 
rechonchudo... até a mais insignificante 
característica pode ser motivo de 
troça entre as crianças. Nesta história 
a figura materna destaca-se como 
referência vital da protagonista, que 
responde aos comentários das outras 
crianças seguindo as indicações da 
sua mãe: aquilo que para os outros 
é um defeito, para a Mara é uma 
vantagem de que os outros carecem. 
Maiores 4 anos.
Telm. 93 328 02 58

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA GRÁVIDAS
Telm. 96 523 36 92

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE MÚSICA E DANÇA 
PARA A JUVENTUDE 

Atuação de vários grupos de música 
e dança com sede na freguesia de 
Agualva e Mira Sintra 
Tel. 21 912 82 70

23abril
15h00
Palácio Nacional da Pena

VISITA GUIADA À EXPOSIÇÃO 
“FERNANDO COBURGO fecit: A ATIVI-
DADE ARTÍSTICA DO REI-CONSORTE”

No âmbito da celebração do bicen
tenário do nascimento de D. Fernando 
II, esta exposição dá a conhecer 
a vertente artística do consorte de 
D. Maria II. A partir de uma aborda-
gem geral à história do palácio, os 
participantes terão a oportunidade 
de explorar o gosto pela experimen-
tação do rei-artista nas suas produ-
ções de gravura e de pintura sobre 
cerâmica, numa visita guiada que os 
conduzirá através de uma exposição 
inédita que marca igualmente a 
reintegração dos aposentos de 
D. Manuel II no circuito de visita. 
- Tarifário: adultos: Bilhete de entrada 
(sob consulta) + suplemento de visita 
guiada 5€ | Jovens e Seniores: Bilhete 
de entrada (sob consulta) + suple-
mento de visita guiada 5€)
- Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt; 21 923 73 00

17h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE CONCERTOS 
PARA A JUVENTUDE 

Concerto Rock com as Bandas Ladra 
Karasan e Suró Mago
Tel. 21 912 82 70

25abril
10h00
Paços do Concelho, Sintra

COMEMORAÇÕES DO 
25 DE ABRIL – HASTEAR DA BANDEIRA 

Banda Filarmónica de São Bento 
de Massamá – FilarmoniArtes
Tel. 21 923 61 07

28abril
10h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CICLO DE CAMINHADAS CULTURAIS
“Visita à Ribeira das Jardas”
A Casa da Cultura Lívio de Morais 
realiza durante o mês de abril, um 
Ciclo de Caminhadas Culturais em 
comemoração do Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios. Gratuito 
mediante inscrição.
Tel. 21 912 82 70

21h30
Casa da Marioneta

MOMENTO ABSURDO
por Tânia Safaneta
Em 3D ao vivo e a cores. Uma per-
formance iterativa louca, dinâmica, 
absurda, espontânea. Um espaço, 
uma clown, um público, um momento, 
mistura- se tudo e vai dar ? num verda-
deiro momento de pura loucura. Este 
espetáculo não foi testado em outros 
Seres humanos, por isso é um momento 
único incrível. Maiores 4 anos.
Telm. 93 328 02 58

10h00 às 22h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra 

“CABAÇA #2”
“Cabaça” é composto de uma insta-
lação multimédia e uma exposição
de fotografia que oferece ao visitante 
uma experiência baseada na atmos-
fera característica da Guiné-Bissau, 
revelando a sua beleza natural, calor 
humano, exuberância das cores, pulsar 
da música e diversidade cultural. 
Tais elementos presentes em “Ca-
baça” na forma de som, vídeo, luz, 
cenografia e fotografia, podem ser 
manipulados pelos visitantes através 
de sensores que produzem efeitos a 
partir do seu movimento. Existe, pois, 
uma interpretação única e o poder 
de “fazer acontecer” por parte do 
visitante. 
“Cabaça” pretende sensibilizar o 
visitante para problemas em países 
em desenvolvimento promovendo 
a harmonia e a igualdade. 
Telm 96 523 36 92

DIA A DIA
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28abril
22h00
Centro Cultural Olga Cadaval 

OS MAIAS
Os amores incestuosos de Carlos 
da Maia e Maria Eduarda decorrem 
numa Lisboa repleta de personagens 
realistas, envolvendo os protagonistas 
e o seu destino trágico. A presente 
versão dramatúrgica consiste na con-
densação dramática dos principais 
momentos, conflitos, personagens e 
acontecimentos da obra «Os Maias», 
de Eça de Queirós, captando a 
essência estruturante da obra literária, 
traduzida para a linguagem dramá-
tica e cénica num espetáculo que 
harmoniza os atores em palco, o filme 
e a música.
Em cena estarão as personagens 
João da Ega, Carlos da Maia, Maria 
Eduarda, Dâmaso Salcede, Condessa 
de Gouvarinho, Cruges; em filme, Afon-
so da Maia, Pedro da Maia, Raquel 
Cohen, Jacob Cohen, Craft, Eusebiozi-
nho, Palma Cavalão, Castro Gomes 
e Tomás de Alencar.
Instalação Multimédia CABAÇA, a 
partir das 21h00 no MU.SA - Museu 
das Artes de Sintra (com ligação ao 
Olga Cadaval) - Entrada Livre para 
portadores do bilhete do espetáculo. 
Para o público do espetáculo 
oferecemos ainda uma experiência 
baseada na atmosfera característica 
da Guiné-Bissau e da sua diversidade 
cultural em forma de som, vídeo, luz, 
cenografia e fotografia, elementos 
que podem ser manipulados pelos 
visitantes através de sensores. “Caba-
ça” pretende revelar o mais belo da 
Guiné-Bissau, chamando ao mesmo 
tempo a atenção para os problemas 
patentes em países em desenvolvi-
mento, sensibilizando o visitante a 
atuar no seio da sociedade para 
uma maior harmonia na humanidade.
Tel. 21 910 71 10

29e30abril
Das 10h00 às 19h00
Quinta da Ribafria

FESTIVAL CORPO – ENCONTRO 
INTERNACIONAL DE DANÇA

A 6.ª Edição do Festival Corpo - 
Encontro Internacional de Dança, um 
dos maiores encontros de dança no 
país, a decorrer nos dias 29 e 30 de 
abril, na Quinta da Ribafria, em Sintra.
Coproduzido pelo Ai!aDança e pela 
Câmara Municipal de Sintra, o evento 
surge no âmbito das comemorações 
do Dia Mundial da Dança. 
É um Festival para famílias e para o 
grande público, que pretende reunir 
o maior número de pessoas ligadas 
à Dança a nível nacional e interna-
cional.
Durante dois dias, o Festival é uma 
plataforma de Mostras de Dança, 
Workshops e Terapias para o corpo 
físico e energético. O público pode 
assistir a espetáculos, participar em 
diferentes aulas ou visitar o centro 
de exposições. 

Trata-se de um evento que reúne ar-
tistas, terapeutas e milhares de bailari-
nos amadores e profissionais, que vêm 
de várias zonas do país para mostrar 
o seu talento e o seu trabalho. 
Tel. 21 924 18 98

29abril
16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

DIA MUNDIAL DA DANÇA 
Espetáculo de Danças Interculturais 
com a participação de Lucrécia Alves    
Tel. 21 912 82 70

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA IDOSOS
Telm. 96 523 36 92

30abril
10h00 e 11h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

CONCERTO PARA BEBÉS
“O bebé das Canções de Abril”
Solista convidado: Solistas Musical-
mente
XXxxxx Chhshhhsh Agggg Agóóóóó 
ó… Agora Abril. São papoilas, são 
gaivotas, as pedras do mar, astros 
e canções. São estações de rádio 
com canções novas. Em Abril, os 
bebés que agarram todo o futuro, 
reivindicam que se lhes cante, e ali se 
aninham em colos que respiram trovas 
e baladas. Sim, porque as canções 
de embalar não bastam. Precisam 
igualmente de canções para acordar. 
Acordai bebés, mamãs, papás e 
avós. Este é um programa de poucas 
canções para embalar e muitas para 
acordar. 
Indicado para crianças dos 3 meses 
aos 3 anos.
Tel. 21 910 71 10

DIA A DIA
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1a30abril
Casa da Cultura Lívio de Morais

EXPOSIÇÃO DOCUMENTAL DOS 30 ANOS 
DO DESAPARECIMENTO DE JOSÉ AFONSO

No âmbito das comemorações do 25 de Abril
Tel. 21 912 82 70

Até 25abril
MU.SA - Museu da Artes de Sintra 

EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA “CÂNDIDO 
NA SALA DA CLARBÓIA”

A artista plástica Cândido foi a vencedora do Pré-
mio de Escultura D. Fernando II, 2016. Nesta mostra 
do seu trabalho o assunto é o fazer, o criar e as pe-
ças expostas refletem sobre processos, ferramentas 
e ações, assinalando-se três momentos distintos – os 
moldes, os coadores e os painéis.
Telm. 96 523 36 92

MU.SA - Museu da Artes de Sintra 
EXPOSIÇÃO DE DESENHO “À SUPERFÍCIE” 
DE CATARINA LOPES

Catarina Lopes Vicente foi a vencedora do Prémio 
Revelação D. Fernando II, na XII edição, em 2016. 
A exposição “ À Superfície” resulta de uma relação 
direta – e imediata – entre os processos que assistem 
a produção de uma imagem e o seu resultado. Isto 
é, entre os gestos e as operações utilizados e o 
seu resultado visível. No caso do desenho são estes 
gestos o que devolve ao olhar (daquele que faz) o 
complexo e inesgotável movimento do próprio ato 
do fazer, revelando essas imagens
em formação.
Telm. 96 523 36 92

MU.SA - Museu da Artes de Sintra 
EXPOSIÇÃO DE PINTURA “ A POSSIBILIDADE DE 
UM CINZENTO LUMINOSO” DE DANIEL FERNANDES

Daniel Fernandes foi o vencedor do Prémio de Pin-
tura D. Fernando II, na XII edição, de 2016 e apre-
senta o seu mais recente projeto. Projeto peculiar e 
enigmático, em que o autor o descreve: “Uma arena, 
com vinte metros de comprimento cinza amarelada. 
No seu interior mesas. Cinco mesas de vários tama-
nhos. Para lá entrar caminhar durante 30 min.
Uma pista, um círculo, uma arena. Quando se acede 
finalmente ao espaço. Abre-se uma porta, fecha-se 
a mesma porta e abre-se outra porta. Um espaço 
exterior. Um pátio fechado onde as nuvens estão 
pintadas no muro de fundo cinzento azulado. A 
relação com a paisagem faz-se através de uma das 
várias janelas que fazem parte de uma outra porta 
que está ao fundo desse pátio. É a terceira janela a 
contar da direita. Nela um reflexo longínquo 

de uma imagem. Um reflexo turvo. A sombra de uma 
paisagem.”
Telm. 96 523 36 92

Até 28abril
Galeria Municipal - Casa Mantero 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
“I’VE SEEN IT ALL BEFORE” DE HUGO PALMA

Todas as imagens que foram pintadas fazem parte 
de uma mesma base, da qual o autor partiu, e na 
qual estabelece relações entre todas elas.
Depois acrescenta outra, que, na verdade, tem ori-
gem em todas as anteriores, mas que não coincide 
com nenhuma delas. Na exposição “ I´ve seen it all 
before”, a pintura de Hugo Palma pode ser um tra-
balho sempre igual, mas sempre incompleto. É sempre 
a mesma pintura que pinta, mas esta revela-se numa 
imagem sempre diferente - porque o tempo de cada 
uma delas é, igualmente, sempre diferente. Tarefa im-
possível, que nunca se concretiza. Continua sempre.
Tel. 21 923 61 90

Até 30abril
Museu Anjos Teixeira

EXPOSIÇÃO “CARTAS ILUSTRADAS
ESCREVER COM AS IMAGENS”

Exposição da epistolografia do acervo documental 
do Museu, com cartas ilustradas de Pedro Anjos 
Teixeira onde as palavras são substituídas pelas 
imagens criando verdadeiros códigos que só deci-
frando levam à sua leitura.
Tel. 21 923 88 27

MU.SA - Museu da Artes de Sintra 
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “LUGAR” 
DE FILIPE ROMÃO

“Lugar” é o mais recente trabalho fotográfico de 
Filipe Romão. O Lugar sem passado nem futuro como 
se fosse o último dia. 
É o desejo daquilo que se revela a cada momento 
ao olhar. O que nos rodeia no seu estado bruto, 
vejam-se as rochas, as árvores, os arbustos, a água, 
as nuvens, é afinal a natureza na sua selvagem e 
delicada beleza. Imagens que nos patenteiam a 
epiderme do Lugar, que representam e são elas tam-
bém um lugar, o instante que é memória; um sopro 
efémero; saúdam aquilo que pretende ser, mas já 
não é – são um espelho do Mundo; são uma experi-
ência mais intensa do que a própria realidade. Eis o 
Lugar, a morada de todas as coisas.
Telm. 96 523 36 92

ao longo
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Até30abril
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 

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/
assinatura 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

Até25maio
Parque da Pena

POINT OF VIEW
Exposição de arte contemporânea 
Para a construção destas instalações artísticas, que 
foram estrategicamente criadas em diferentes pontos 
do Parque, foram utilizados sobretudo materiais 
naturais que o próprio local oferece. 
A exposição, com direção artística de Paulo Arraia-
no, reúne dez artistas de diferentes nacionalidades, 
reconhecidos internacionalmente: Alberto Carneiro 
(Portugal), Bosco Sodi (México), Gabriela Albergaria 
(Portugal), Paulo Arraiano (Portugal), Stuart Ian Frost 
(Reino Unido), Nils-Udo (Alemanha) e NeSpoon 
(Polónia).
Tel. 21 923 73 00
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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 atividade que permite aos 
mais novos terem a sua primeira experiência a cava-
lo 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 (acresce o bilhete de entrada no Parque 
da Pena)
Passeios de pónei: 5€/15 min (acresce o bilhete de 
entrada no Parque da Pena)
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/experiencias-e-
-lazer/passeios-a-cavalo/

PASSEIOS DE CHARRETE 
Parque da Pena
Os passeios de charrete no Parque da Pena pro-
porcionam uma verdadeira viagem no tempo num 
percurso entre o Vale dos Lagos e o Chalet da 

Condessa d’Edla, passando pela Quinta da Pena e 
o Jardim da Condessa d’Edla. Este passeio pode ser 
livre ou acompanhado por um guia especializado. 
Conduz os visitantes à descoberta da História deste 
Parque e dos seus criadores, das espécies botâni-
cas e animais que surgem ao longo do percurso e 
dos edifícios históricos e recantos do jardim que se 
encontram no trajeto.
- O passeio pode incluir até 6 adultos ou 4 adultos 
e 4 crianças
- Tarifário: 75€/1hora (acresce o bilhete de entrada 
no Parque da Pena, onde os programas decorrem)
- Mais informações e reservas: info@parquesdesintra.
pt; 21 923 73 00

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 Posicionamento 
Global - GPS) para encontrar uma ‘geocache’ (ou 
simplesmente “cache”) colocada em qualquer local 
do mundo. 

Todos os sábados de abril
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 pas-
seio pela floresta: as crianças montam e os adultos 
conduzem os animais à mão. 
- Tarifário: 10€/participante 
- Inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00

AR LIVRE
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COM ATIVIDADES EDUCATIVAS

4a19abril
Entre as 10h00 e as 16h30

Museu Anjos Teixeira
“OVOS COM HISTÓRIA” 

Hora do conto a partir da história de 
Luísa Ducla Soares, Não Há Borracha 
que Apague o Sonho, com visita guia-
da e ateliê. Tel. 21 923 88 27

5abril
10h00
Museu Anjos Teixeira

“ICONOGRAFIA 3D” 
Noções de tridimensionalidade e 
técnicas de modelação (exemplos 
práticos e experimentação).

6abril
10h00
Museu Anjos Teixeira

ESTAMOS DE FÉRIAS…NO MAT 
“Da Imaginação Sai…” - Estímulo 
à criatividade e trabalho em equipa 
(ateliê de reciclagem)

7abril
10h00

ESTAMOS DE FÉRIAS…NO MAT 
“Fantocho Eu Fantochas Tu” - Da 
obra escrita ao fantoche - processos 
criativos (criação de fantoches).

11abril
10h00
Museu Anjos Teixeira

ESTAMOS DE FÉRIAS…NO MAT  
“MAT PINTURESCO” - Dar largas 
à imaginação e pintar a paisagem 
que envolve o Museu tendo como 
referência alguns desenhos de Pedro 
Anjos Teixeira.

12abril
10h00
Museu Anjos Teixeira

ESTAMOS DE FÉRIAS…NO MAT  
“E Pronto…Chegaram os Ovos” - 
Decoração de ovos da Páscoa, 
recorrendo a diversas técnicas.
Tel. 21 923 88 27

18abril
10h00 às 20h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra 

“VISITAS GUIADAS” 
Visita guiada subordinada ao tema 
“Património Cultural e Turismo Susten-
tável”, no âmbito das comemorações 
do Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios. 
Estas atividades são destinadas à 
comunidade escolar e requerem 
inscrição prévia.
Telm. 96 523 36 92

Terça a domingo
Casa da Cultura Lívio de Morais
Terça a sexta feira 
das 10h00 às 20h00
Sábados e domingo 
das 14h00 às 20h00

“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 gera-
ção, transportando em si um valioso 
legado que importa preservar e dar 
a conhecer.
Ações gratuitas mediante marcação.
Tel. 21 912 82 70

Terça a sexta-feira
10h00 e 14h00
Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas

LUDI CEREALES - VEM DECORAR 
OVOS PARA CERES! 

Oficina Educativa 
Vamos conhecer um pouco da His-
tória e das curiosidades de uma das 
principais festas do ano – a Páscoa. 
Na Antiga Roma e nesta precisa 
época do ano, ofereciam-se a Ceres 
– a principal deusa que tutelava o 
«renascimento» da Natureza por oca

sião do despontar da Primavera 
– ovos, símbolo de fecundidade, de 
fertilidade e do próprio mundo, que 
a deusa tinha de novo enriquecido 
com a germinação dos cereais.
No final desta atividade, todos 
vão compreender que muitos dos 
costumes atuais têm a sua origem 
nos festivais pagãos da Antiguidade 
Greco-Romana, e como esta velha 
prática passou a fazer parte de uma 
das mais importantes celebrações 
do Ano Cristão. 
Tel. 21 960 95 20

26abril
10h30
Casa da Cultura Lívio de Morais

CAÇA AO LIVRO 
Leitura do Conto Com a iniciativa 
pretende-se desenvolver novos hábi-
tos de leitura e despertar na criança 
diferentes formas de contactos com 
os livros.
Tel. 21 912 82 70
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Atividades regulares:
- VISITAS À BIBLIOTECA 
- HORA DO CONTO
- ATELIER DE ESCRITA CRIATIVA

Para maiores de 4 anos, 
com marcação prévia.

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 18h00 
e as 19h00, o dobro do tempo de 
prazo habitual para todos os utiliza-
dores portadores de cartão de leitor.
Mais informações através do telefone 
21 923 61 71.

3a28 abril
Vamos festejar o mês do livro 
com várias atividades:

FESTIVAL DE LIVROS
Comemoração do mês do Livro 
(A realizar nas quatro Bibliotecas 
Municipais):

FLASH MOB DA LEITURA 
Momentos de leitura espontânea, nos 
espaços das Bibliotecas Municipais.

MANNEQUIN CHALLENGE 
NA BIBLIOTECA

Ensaia uma posição com familiares, 
amigos e o teu livro preferido em que 
fiquem imóveis, congelados, da melhor 
forma possível, como manequins. Tira 
uma foto e envia para a Bibliote-
ca, para o e-mail dcul.bms.sintra@
cm-sintra.pt 

3a28 abril
FÉRIAS DA PÁSCOA 

BiblioPáscoa – Vem caçar um ovo 
na Biblioteca…
Vamos à procura dos ovos de 
páscoa, que estão escondidos
na Biblioteca.
Quem encontrar… 
uma história tem de contar!

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SINTRA 

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

“CASA (DO CHÁ) 
DOS HIPOPÓMATOS” 

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.

PROGRAMAÇÃO 
DA CASA DOS HIPOPÓMATOS

1abril
16h00

PRIMAVERA LITERÁRIA BRASILEIRA
Na véspera do Dia do Livro Infantil, 
recebemos o escritor italiano Roberto
Parmeggiani, autor do texto dos livros 
A Avó Adormecida e O Mundo de 
Arturo.
Apresentação do livro inédito em 
Portugal, O Mundo de Arturo, com 
a presença de Simone Paulino, da 
editora brasileira NÓS.

As ilustrações de ambos os livros, da 
autoria de João Vaz de Carvalho, 
integram a exposição patente até 30 
de abril.
Livro lá, livro cá É o mote para a con-
versa que junta Roberto Parmeggiani, 
Renata Bueno e José Santos. Modera-
ção de Simone Paulino e Nazaré de 
Sousa.

2abril
15h00

FESTEJAMOS O DIA DO LIVRO INFANTIL 
Workshop de Escultura e Ilustração, 
com Ana Sofia Gonçalves.
Juntos vamos fazer um Livro 3D. 
A cada participante sua página.
O Passarário é um abecedário 
de pássaros migrantes.
EU ILUSTREI UM POEMA - Exposição 
coletiva de autoria dos miúdos 
Hipopómatos

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO MÊS
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No âmbito do II Encontro Internacional de Narração 
Oral da Lusofonia Aqu’Alva Stória:

2abril
18h00

SESSÃO DE CONTOS COM O CONTADOR ÂNGELO 
TORRES

4abril
18h00

ANA SOFIA PAIVA CHEGA PARA CONTAR 
E ENCANTAR

5abril
18h00

TERTÚLIA: “LAFAEK, O AVÔ CROCODILO TIMORENSE” 
COM LUÍS COSTA E TIAGO CARDOSO

6abril
10h00

OFICINA “NOVO LABORATÓRIO”, COM RODOLFO 
CASTRO

15h00
CONVERSA À VOLTA DA LEITURA COM RODOLFO 
CASTRO

7abril
21h30

SINTRACONTA
O serão pertence a três mulheres de cá: Lucrécia 
Alves, Carla Dias e Carla Guerreiro

23abril
16h00

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “AQUI HÁ GATO” ,
de Rui Lopes e Renata Bueno. Com oficina 
de ilustração, dinamizada pela ilustradora.

29abril
16h00

LEITURAS DE ABRIL 
Hora do Conto, seguida de oficina de desenho 
e colagem Pára, Escuta, Olha: Há Uma Revolução 
a Florir

Informações e inscrições:
Tel. 21 923 61 98 / 93 912 25 33 
ou diretamente na Casa do Chá dos Hipopómatos

SERVIÇOS DE LEITURA ESPECIAIS
Fundo documental em Braille, para consulta local e 
empréstimo domiciliário. Equipamentos informáticos 
próprios para utilizadores com deficiência visual 
(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 gratuitamente dez 
postos de utilização, para processamento de texto/
impressão e internet.

1a28abril

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ E AGORA? 
O QUE É QUE EU FAÇO?

Através da leitura e dinamização do livro “Pre-
sos” de Oliver Jeffers, as crianças serão levadas a 
desconstruir a história e a criar uma solução para o 
problema do Óscar – personagem da história – que 
só queria brincar com o seu papagaio.Destinatários: 
Crianças de J.I. e alunos do 1º Ciclo com marcação 
prévia: 21 923 61 71

22abril
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
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BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

1a28abril

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ JOGAR COM RIMAS

“HÁ MUITO MUITO TEMPO,
Lá numa terra distante,
Vivia a princesa Palavra
Guardada por um gigante”
Com as rimas podes brincar com 
as palavras. Vamos construir palavras 
que rimam. Destinatários: Crianças 
de J.I. e alunos do 1º Ciclo com 
marcação prévia

8abril
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 segundo 
sábado de cada mês. Destinatários: 
Público adulto

15abril
16h30

CONTO / ATELIÊ BIBLIOPÁSCOA 
VEM CAÇAR UM OVO 
NA BIBLIOTECA…

Vamos à procura dos ovos de 
páscoa, que estão escondidos 
na Biblioteca.
Quem encontrar … uma história 
tem de contar! Destinatários: Maiores 
de 4 anos com 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 

1a28abril

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ FEROZES ANIMAIS 
SELVAGENS

O João perdeu-se na floresta - na 
mesma floresta que a mãe disse estar 
cheia de Ferozes Animais Selvagens! 
Mas as criaturas que o João lá conhe-
ce parecem todas muitíssimo simpáti-
cas, embora o urso, o leão, o elefante, 
o crocodilo e todos os outros estejam 
extremamente preocupados com os 
Ferozes Animais Selvagens de que ele 
falou…
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo com marcação prévia.

1a28abril

Terça a sábado
10h30 e 14h00

LIVROS & LEITURAS
Em comemoração do livro, convi-
dam-se os leitores da Biblioteca Ruy 
Belo a ler. Sim… a ler! Propõe-se aos 
leitores que leiam o que mais gostam, 
no dia e à hora que quiserem.  Leiam 
para si, leiam para nós, tragam amigos 
para ler… o que importa é ler. Duran-
te o mês de Abril a sala polivalente 
está disponível para leituras: em voz 
alta, em grupo, em silêncio… 

8abril
16h30

BIBLIOPÁSCOA VEM CAÇAR 
UM OVO NA BIBLIOTECA…

Vamos à procura dos ovos de 
páscoa, que estão escondidos na 
Biblioteca. Quem encontrar… uma 
história tem de contar! Destinatários: 
Maiores de 4 anos com entrada livre.

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

PÓLO DA TAPADA DAS MERCÊS 
Martins
Tel. 21 920 72 18

LEITOR POETA 
No mês em que se assinala o dia 
Mundial da Poesia, vamos desafiar 
os leitores a escreverem uma poesia 
num mural que irá estar patente na 
Biblioteca.

1a30abril

Terça a Sexta
10h30 e 14h30 

CONTO / ATELIÊ JOGAR COM RIMAS 
“Há muito muito tempo, Lá numa terra 
distante, Vivia a princesa Palavra 
Guardada por um gigante”. 
Com as rimas podes brincar com as 
palavras. Vamos construir palavras que 
rimam. Destinatários: Crianças de J.I. e 
alunos do 1º Ciclo, com marcação 
prévia.

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
Email: dedu.clriodemouro@cm-sintra.pt

4a7abril

Todo o dia
Atividades desportivas

“SEMANA SAUDÁVEL” 
Vamos comemorar o “Dia Internacio-
nal do Desporto” e o “Dia Mundial 
da Saúde”. Ao longo desta semana, 
vamos ter disponíveis várias ativida-
des que promovem estilos de vida 
saudáveis. Maiores de 6 anos.

8a12abril

Todo o dia
“II FEIRA DAS TROCAS”

O Centro Lúdico convida toda a 
comunidade a participar na II Feira 
das Trocas! Podes trocar livros, jogos, 
brinquedos, roupa, decoração, entre 
outras coisas, por presentes para 
ti ou para ofereceres a quem mais 
gostas. Estamos à tua espera! Todas 
as idades.

Sábados em Família

1abril

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.

8abril

Todo o dia
“II FEIRA DAS TROCAS”

O Centro Lúdico convida toda a 
comunidade a participar na II Feira 
das Trocas! Podes trocar livros, jogos, 
brinquedos, roupa, decoração, entre 
outras coisas, por presentes para 
ti ou para ofereceres a quem mais 
gostas. Estamos à tua espera! Todas 
as idades.

22abril
15h00

“COMEMORAÇÃO DO DIA DA DANÇA” 
Não é o ritmo, nem os passos que 
fazem a dança, mas a paixão que 
vai na alma de quem dança. Neste 
dia vamos dar “asas” aos pés. Vem 
experimentar! Maiores de 6 anos.

29abril
15h00

ATELIÊ DE PINTURA FACIAL “PINT´ARTE”
Vamos pegar nas cores do mundo 
e fazer arte na cara de um amigo! 
Queres experimentar? Podes ser o 
artista ou a tela! Maiores de 8 anos.

ATIVIDADES EDUCATIVAS

PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 
GRUPOS E ESCOLAS 
Com marcação prévia

Hora do conto 
“FEROZES ANIMAIS SELVAGENS” 

Esta é mais uma história deliciosa e 
cheia de suspense, que combate o 
preconceito em relação às pessoas e 
animais, porque as aparências iludem! 
Momentos em família, a não perder!
Para Jardim de Infância e 1º ano do 
ensino básico. 

EXPRESSÃO CORPORAL 
E MOVIMENTO 

Atividade lúdica que permite de-
senvolver a consciência corporal e 
estimular a linguagem não-verbal. Para 
Jardim de Infância e 1º ciclo 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

AO LONGO DO MÊS
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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

“CLUBE SERATIVO”
O Centro Lúdico dispõe de um pro-
grama 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. 
A inscrição é gratuita.

Todos os dias
“SPOT  JOVEM”

O Spot Jovem é um espaço à tua me-
dida. Se tens mais de 12 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!

1abril

Todos os dias
“VERDADE OU MENTIRA” 

Uma tarde divertida, onde terás 
de descobrir se falamos verdade 
ou mentira. Vem jogar connosco e, no 
final do dia, descobrirás as respostas. 
Maiores de 6 anos.

5a22abril
14h00

“PARA QUE SERVEM AS MÃOS?” 
Durante as pausas letivas da Páscoa 
e uma vez que abril é o mês da pre-
venção dos Maus Tratos da Infância 
e Juventude, poderás participar em 
diversas atividades orientadas para 
a sensibilização desta problemática, 
recorrendo à expressão dramática 
enquanto ferramenta de transforma-
ção social. Maiores de 8 anos.

29abril

Todos os dias
“PARA QUE SERVEM AS MÃOS?” 

Após estas semanas de trabalho, 
vamos partilhar o resultado das ativi-
dades de expressões artísticas, onde 
experimentámos, criámos, inventámos. 
Será apresentada uma performance 
que permitirá a reflexão sobre que 
comunidades queremos nós construir. 
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.

“CINEMASSAMÁ”
Em manhãs de abril, nada melhor do 
que assistir a um filme todos juntos. 
Podes trazer pipocas para adoçar 
este momento. Para turmas a partir 
do 1º ciclo do ensino básico.

“PARA QUE SERVEM AS MÃOS”  
| HORA DO CONTO

No mês da prevenção dos Maus 
Tratos na Infância e Juventude, convi-
damos-vos a assistir a uma história que 
sensibiliza as crianças para a não-
-violência. Vem assistir a esta hora do 
conto baseada na obra de Martine 
Agassi, “As mãos não são para bater”. 
Para jardins-de-infância e turmas do 
1º ciclo do ensino básico.
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6abril a8outubro
Parque de Monserrate

INTERNATIONAL GARDEN 
PHOTOGRAPHER OF THE YEAR (IGPOTY)

O International Garden Photographer 
Of The Year (IGPOTY) é a principal 
competição e exposição mundial de 
fotografia especializada em jardins, 
plantas, flores e botânica, aberta a 
fotógrafos profissionais mas também 
a amadores. Anualmente, a exposição 
dos trabalhos vencedores é inaugu-
rada nos Kew Gardens (Reino Unido), 
percorrendo posteriormente diversos 
locais do mundo, nomeadamente o 
Parque de Monserrate. Este ano a 
exposição será novamente ao ar livre, 
integrada na natureza envolvente.
Tarifário: incluído no bilhete de visita 
ao Parque de Monserrate.
Tel. 21 923 73 00

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 
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

Centro de Ciência Viva de Sintra
CIRCUITOS CIÊNCIA VIVA 

São 18 destinos de viagem em Por-
tugal, sempre com um centro Ciência 
Viva como anfitrião, 54 percursos e 
mais de 200 etapas para explorar 
com ciência e cultura. Tudo isto 
reunido num cartão, num guia e numa 
aplicação para que seja mais fácil 
conhecer o país.
Em família ou com amigos, o cartão 
Circuitos Ciência Viva vai desafiá-lo 
a viajar com um olhar curioso e uma 
mala cheia de vantagens e descon-
tos em duas centenas de instituições 
de ciência, cultura e lazer. A começar 
pela entrada gratuita na rede de 20 
centros, as vezes que quiser.
Saiba mais em www.circuitosciencia-
viva.pt
Tel. 21 924 77 30

MAIS ATIVIDADES

AO LONGO DO MÊS
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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 
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




