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EXPOSIÇÕES
EXPOSIÇÃO DA III EDIÇÃO DO PRÉMIO 
DE FOTOGRAFIA DE SINTRA 2017

A NÃO PERDER
FEIRA DO LIVRO E DAS TASQUINHAS

DESTAQUE
REENCONTROS
MEMÓRIAS MUSICAIS NO PALÁCIO 
DE SINTRA
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O ciclo de música “Reencontros – Memórias Musicais no Palácio de Sintra” 
regressa ao Palácio Nacional de Sintra para a sua terceira edição, de 
2 a 24 de junho.
 
Organizado pela Parques de Sintra, com direção artística de Massimo Mazzeo, 
Centro de Estudos Musicais Setecentistas em Portugal – Divino Sospiro, o ciclo 
“Reencontros” alinha na programação de 2017 sete concertos que terão lugar 

na Sala dos Cisnes, interpretados pelos agrupamentos laReverdie, De Labyrintho 
e Accordone, além de um ensemble liderado pela harpista Mara Galassi.

Naquela que será a sua terceira edição consecutiva, dedicada ao repertório 
medieval e renascentista, os intérpretes serão maioritariamente italianos e o 
público terá oportunidade de ouvir composições e histórias que têm Itália como 
ponto de irradiação direto e indereto.

DESTAQUE

REENCONTROS
“MEMÓRIAS MUSICAIS NO PALÁCIO DE SINTRA”
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DESTAQUE

2junho
21h30

O LIVRO DAS MARAVILHAS – UMA 
VIAGEM MUSICAL PELAS AVENTURAS 
DE MARCO POLO

Preço: 10 €

3junho
21h30

CARLOS MAGNO – MÚSICAS PARA 
UMA LENDA

Preço: 10 €

8junho
21h30

HARMONIA AO CREPÚSCULO
– UM SERÃO NOS SÉCULOS XV E XVI

Preço: 10 €

16junho
21h30

THRENOS – AS LAMENTAÇÕES 
DO PROFETA JEREMIAS

Preço: 10 €

17junho
21h30

O SONHO DA GRAÇA – A ARTE 
SUBLIME DE JOSQUIN DESPREZ

Preço: 10 €

23junho
21h30

FROTTOLE – MINIATURAS 
DE COMPOSTURA E NOBREZA

Preço: 10 €

24junho
21h30

O FIM DA RENASCENÇA 
– VIRTUOSISMO NO FINAL 
DO SÉC. XVI

Preço: 10 €

Informações: 21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt

PROGRAMA
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dia a
 DIA
 junho

1junho
10h00 às 12h00
Museu Anjos Teixeira

SOMOS CRIANÇAS… E ADORAMOS! 
Atividade exterior direcionada para 
escolas e ATL’s onde as crianças 
são convidadas a explorar os jogos 
tradicionais que as esculturas jogariam 
se tivessem vida.
Tel. 21 923 88 27 

3junho
9h30
Quintinha de Monserrate

ANILHAGEM NA QUINTA 
Sessão de anilhagem de aves, onde 
os participantes vão aprender a 
distinguir as várias espécies de aves, 
e as suas principais características, 
observando de perto os exemplares 
capturados. Todo o processo, desde 
a colocação da anilha ao registo 
de todas as biometrias, passando 
pela determinação, sempre que 
possível, do sexo e idade das aves, 
poderá ser acompanhado por todos, 
sempre com explicações detalhadas 
sobre cada passo. Será ainda subli-
nhada a importância do processo 
de anilhagem para a conservação 
da avifauna.
Tel. 21 923 73 00 
www.parquesdesintra.pt

9h30 às 13h30
Mercado de Rio de Mouro

CELEBRAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA
Animação Infantil (Insufláveis, pinturas 
faciais, modelagem de balões), 
atuação da Escola de Dança Soffiart 
– Atelier Dança e Movimento
e atuação de Grupo Coral Infantil 
“Os Sementinhas”.
Tel. 21 923 68 24

10h00 às 18h00
Castelo dos Mouros

“ARTE DA GUERRA MEDIEVAL” 
No primeiro sábado de cada mês,
os visitantes poderão fazer uma via-
gem ao século XII, época de muitos 
acontecimentos históricos em Sintra.
O século XII, época de muitos 
acontecimentos históricos em Sintra 
(da relatada conquista e destruição 
viking/normanda em 1109 à rendição 
dos mouros a D. Afonso Henriques em 
1147), servirá de enquadramento a 
esta recriação histórica, denominada: 
“Do al-Ândalus à Reconquista”, e 
que incluirá uma demonstração do 
uso das armas de combate corpo a 
corpo e de operações de cerco. No 
final de cada apresentação, o públi-
co poderá manusear o equipamento 
utilizado nas demonstrações, sob 
supervisão qualificada.

As demonstrações do uso de armas 
e engenhos de época decorrerão 
às 11h00, 15h00 e 17h00. 
Tarifário: acesso incluído no bilhete 
de visita ao Castelo dos Mouros
Tel. 21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt

15h30 
Museu Anjos Teixeira

SÁBADOS NO MUSEU
Leitura Expressiva da Estória Professo-
ra, Acho que Tenho Bicho-Carpinteiro! 
Atividade para assinalar o Dia Mun-
dial da Criança
Tel. 21 923 88 27 

Durante a tarde
Casa da Marioneta
Valdevinos teatro de marionetas

FLORESTA - DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
NO JARDIM DA ANTA

“Floresta” é uma narração fabulística 
em que os personagens, habitantes 
da floresta, sustentam um diálogo en-
tre si e que se prende com a história 
de vida de cada um, na luta pela 
sobrevivência. Foca a importância da 
proteção da floresta, respeitando o 
que é de mais importante no nosso 
planeta: a Natureza.
Maiores de 4 anos. 
Telm. 93 328 02 58.

16h00
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA CRIANÇAS
Telm. 96 523 36 92
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4junho
11h00 
Centro Cultural Olga Cadaval

TEATRO PARA BÉBES 
“DE QUE SÃO FEITOS OS SONHOS” 

“Ema” perde-se pelo mundo encan-
tado dos sonhos onde embarca 
juntamente com o público numa 
viagem única e fora do normal ao 
universo dos bebés. Entre o paladar, 
a audição, o tato, o olfato e a visão, 
vai conhecendo personagens que lhe 
mostram que há muito para descobrir 
para além do que experienciamos no 
nosso dia a dia. Este espetáculo foi 
criado para um público- alvo entre 
os 6 meses e os 2 anos, no entanto 
é uma viagem com bilhete para todas 
as idades. 
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. Apresentado num formato 
descontraído, este evento pretende 
aliar à fruição estética do Palácio 
uma componente também auditiva.
Pretende-se apresentar uma recriação 
do ambiente histórico e estético 
nas visitas a Monserrate através da 
interpretação de obras do período 
Romântico de compositores como 
Chopin, Schubert, Brahms, Beethoven 
ou Mozart.
Tarifário: incluído no bilhete de visita 
ao Parque de Monserrate.
Tel. 21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt

4,11,18e25junho
16h00
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

YOGA 
Estas atividades consistem numa 
sequência agradável de posturas 
de Yoga (Asanas) para eliminar ten-
sões e desenvolver força, flexibilidade 
e tónus muscular; exercícios de respi-
ração (Pranayama) para aumentar a 
força vital e relaxamento guiado para 
desfrutar de tranquilidade e felicida-
de interior.
Telm. 96 523 36 92

16h00 
Lameiras

FESTA DA IGREJA DO IMACULADO 
CORAÇÃO DE MARIA

Atuação da Banda da Sociedade 
Filarmónica Instrução e Recreio Familiar 
de Lameiras 
Tel. 91 978 33 57

4junho
16h00
Casa da Marioneta

GUARDA MÚSICA
Contação de história com acompa-
nhamento musical.
O Guarda-Música aborda, de forma 
indireta e recheada de elementos da 
fantasia, a aceitação da diferença e 
a capacidade de se gerarem possibi-
lidades antes de se estabelecer uma 
ideia fixa ou um pré-julgamento. Peter 
é um menino que pouco ou nada 
fala. A sua voz é o violino. O sonho 
de Peter é ser maestro. Kalinka é uma 
boneca que vive dentro da caixa do 
violino. Sempre com o guarda-chuva, 
viajam juntos pela imaginação!...Para 
famílias.
Telm. 93 328 02 58

9junho
22h00
Centro Cultural Olga Cadaval 

RODRIGO LEÃO & SCOTT MATTHEW 
Rodrigo Leão é um dos mais prolíficos 
e aplaudidos compositores portugue-
ses, alguém que tem sabido construir 
uma carreira absolutamente singular, 
mas, ao mesmo tempo, aberta a desa-
fios, como bem o prova o seu recente 
trabalho com a Orquestra e Coro 
Gulbenkian, e a colaborações, como 
o seu longo historial com grandes 
vozes deixa claro. O novo capítulo 
nesta triunfante história passa pelo 
trabalho que está prestes a editar 
com o cantor Scott Matthew.
Ao longo da sua carreira, Rodrigo 
tem aberto espaço no seu reportório 
para as canções, tendo trabalhado 
com vozes tão distintas como Beth 
Gibbons (Portishead) ou a cantora 
brasileira Adriana Calcanhoto, entre 
muitas outras. Mas o tema “Terrible 
Dawn“ e mais tarde “Incomplete“, 
provaram a química especial entre os 
dois artistas. Um compositor português 
com os olhos postos no Mundo, um 
cantor australiano a viver em Nova 
Iorque: mundos distintos mas que 

acabam por se interligar tão bem. Um 
é descrito como inventor de melodias 
mágicas e o outro auto intitula-se um 
criador de barulho silencioso. Apesar 
de agendas extremamente ocupadas, 
arranjaram tempo para colaborar en-
tre si. Trocaram melodias e palavras e 
partilharam ideias que resultam agora 
num álbum de colaboração onde 
Rodrigo Leão se encarrega da com-
posição e produção e Scott Matthew 
das letras, melodias e voz. Este 
trabalho foi lançado em setembro de 
2016 e resultou numa digressão que 
teve início no último trimestre de 2016, 
incluindo, a estreia no Misty Fest.
Tel. 21 910 71 10 

DIA A DIA
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9junho
22h00
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

YOGA AO LUAR
Tel. 96 523 36 92

10e11junho
9h00 às 20h00
Quinta da Ribafria

FESTA DA CEREJA 
A Casa do Concelho de Resende 
convida todos, os que quiserem visitar 
a Quinta da Ribafria nestes dois dias 
a provar e comprar um dos frutos mais 
apetecíveis do verão. Haverá jogos 
tradicionais e petiscos a par de ani-
mação musical. Este evento dá início 
ao “Verão na Quinta da Ribafria”, 
que irá promover diversas atividades 
gratuitas, de 10 de junho a 10 de se-
tembro. Músic , dança e desporto são 
algumas das atividades propostas 
aos fins de semana às 18h00.
 Tel. 21 923 61 07

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 
constituída em 2004, a qual tem por 
objetivo 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 

Ulgueira
ARRAIAL DE SANTO ANTÓNIO 

dia 10,  15h00  - Grupo folclórico 
“As Florinhas do Alto Minho”
dia 11, 18h00 -  Banda da Socieda-
de Recreativa e Musical de Almoça-
geme
Telm. 91 394 85 46

11junho
15h00
Castelo dos Mouros

“UM DIA COM ARQUEOLOGIA” 
Nesta iniciativa, recomendada para 
famílias com crianças a partir dos 6 
anos, os participantes são convida-
dos a entrar no mundo da arqueo-
logia para descobrirem o passado 
escondido no Castelo dos Mouros. 
Assim, serão conduzidos pela história 
do local para depois assumirem o 
papel dos arqueólogos que vão 
trazer à luz do dia o que ainda falta 
descobrir. Trata-se de uma atividade 
que conjuga uma breve visita guiada 
com a componente prática da arque-
ologia. Tarifário: 8€/participante
Tel. 21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt

15junho
Odrinhas

COMEMORAÇÕES DOS 20 ANOS DA 
INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO 
FUTEBOL CLUBE OS ODRINHENSES

16h00
Rancho Folclórico Etnográfico 
e Saloio do M.T.B.A.
18h00
Orquestra Ligeira da Sociedade 
Filarmónica União Assaforense
Telm. 96 665 87 30

16junho
14h15
Casa da Cultura Lívio de Morais 

PÉ DE DANÇA    
Por ocasião dos Santos Populares 
este momento de dança é destina-
do às instituições da freguesia de 
Agualva e Mira Sintra e ao público 
em geral.
Tel. 21 912 82 70  

15h00
Palácio Nacional de Queluz

VIAGEM À CORTE DO SÉCULO XVIII
Pé ante pé, os participantes são 
convidados a conhecer todos os 
recantos do Palácio Nacional de 
Queluz, a ouvir a sua história, a ver 
pessoas de outra época. Vão ouvir 
cantar, tocar e dançar músicas de 
setecentos. Saber como ali se reali-
zavam grandes festas, que vestidos e 
outros trajes se usavam neste espaço 
de enorme beleza e requinte. Vão 
aprender que os príncipes e infantes 
não iam à escola mas tinham muitas 
matérias para aprender. Tarifário: 9€/
participante
Tel. 21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval 

DIANA MARTINEZ & THE CRIB 
Apesar de ser ainda muito jovem, Dia-
na Martinez revela já uma definitiva 
maturidade como artista, tendo cola-
borado com grandes músicos como 
os Expensive Soul, Pedro Abrunhosa, 
Souls of Fire, We Trust entre outros.
Autora e vocalista de sucessos como 
“That’s Just How We Do It”, “Reverie” 
e o mais recente “Put Your Love In 
Me”, dueto com Pedro Tatanka (The 
Black Mamba), encontrou a visão e o 
conceito para “Diana Martinez & The 
Crib” com o apoio de João André, o 
produtor, cuja sonoridade reflete a 
sua verdadeira paixão: o R&B, o Soul 
e o Hip Hop.
Depois de terem passado pelo MEO 
Marés Vivas, pelo Festival do Crato 
ou pelas Festas do Mar, em Cascais, 
Diana Martinez & The Crib sobem ao 
palco do Olga Cadaval para apre-
sentar o seu álbum de estreia num 
concerto que não irá deixar ninguém 
indiferente.
 Tel. 21 910 71 10 

DIA A DIA
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17junho
10h00
Quintinha de Monserrate 

O MUNDO DAS ABELHAS 
E OUTROS INSETOS POLINIZADORES 

Deslumbre-se, a partir do exemplo das 
abelhas e da apicultura, com o incrí-
vel mundo dos insetos polinizadores. 
Descubra o papel fulcral que desem-
penham na reprodução das plantas, 
na sustentabilidade das florestas e do 
planeta Terra e, consequentemente, 
na vida humana. Surpreenda-se com 
a organização social das abelhas, 
os produtos que originam e as suas 
diversas aplicações. Delicie-se, no 
final, com uma prova de mel.
Tarifário por sessão: 10€/participante
Tel. 21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt
 
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. 
Tarifário: adultos: 13€/participante | 
Jovens e seniores: 11€/participante | 
Famílias (2 adultos + 2 crianças): 45€
Tel. 21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt

14h30
Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas

OFICINA EDUCATIVA  
ARQUEOLOGIA NAS TUAS MÃO” 

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

15h00
Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas

CONCERTO DE MÚSICA DE CÂMARA 
Pelo Conservatório de Música de 
Sintra
Tel. 21 960 95 20 

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

PLASTICAMENTE 
Plasticamente é uma oferta de 
atividades plásticas diferenciadas, 
de forma a complementar e enrique-
cer o tempo de ócio passado em 
família. 
Telm. 96 523 36 92

16h00
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA GRÁVIDAS
Telm. 96 523 36 92

16h00
Casa da Marioneta

CONTOS PARA SEMEAR
Com os dias solarengos a convidar 
para o ar livre, iremos partir de uma 
História sobre Hortas Divertidas, para 
depois podermos construir o nosso 
pequeno canteiro. Que dirá o Bróculo 
disto? E a Cenoura? Vem conhecê-los 
e apreciar, a maravilha de contar
e semear!! Para famílias.
Telm. 93 328 02 58

21h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

FESTIVAL “IT´S ALL ABOUT ROCK” 
Concerto rock com as Bandas Scar-
mind, Witness My Fall, Sunya 
(a confirmar)
Tel. 21 912 82 70  

21h00
Dona Maria

XXXVIII FESTIVAL DE FOLCLORE 
DO GRUPO FOLCLÓRICO 
“OS CAMPONESES” D.MARIA 

Este festival de folclore terá como 
convidados O Grupo Folclórico
da Sanguinheira de Cantanhede, 
o Rancho Folclórico os Campone-
ses Minjoelho de Tomar e o rancho 
Folclórico Os Camponeses Canados 
de Alenquer.
Telm. 91 766 58 12

18junho
10h00 e 11h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

CONCERTOS PARA BEBÉS 
Solista convidado: Rodrigo Viterbo - 
Didgeridoo
Nos confins das florestas australianas 
há uns bichinhos que adoram miolo 
de eucalipto. Quem adora estes 
bichinhos é o Rodrigo Viterbo. É que 
depois os troncos destas árvores 
ficam ocos, e se soprarmos lá para 

dentro nascem sons muito doces e 
macios. As pessoas que descobriram 
os sons destas árvores sem miolo são 
os aborígenes, os amigos do Rodrigo 
que vivem muito longe nessa ilha. Para 
fazer este concerto ele vem de Ingla-
terra, uma outra ilha aqui mais pertinho 
onde descobre outros bichinhos e 
abelhas que ajudam a fazer músicas 
novas. Indicado para crianças dos 3 
meses aos 3 anos.
Tel. 21 910 71 10 

10h00
Palácio de Monserrate

CONCERTO PARA BEBÉS
UM DIA NA FLORESTA 

 “Um dia Na Floresta” recria o ambien-
te de festa que se vive na Natureza. 
Trechos de música clássica, arranja-
dos especialmente para bebés, com 
palavras simples, ritmos contagiantes 
e jogos de rimas, proporcionam um 
momento de envolvente magia para 
os mais pequenos. 
Recomendado para famílias com 
crianças a partir dos 3 meses
Tel. 21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt

DIA A DIA
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23junho a2julho
Parque Urbano Felício 
Loureiro- Queluz

FEIRA DO LIVRO E DAS TASQUINHAS 
2017 

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

23junho
15h00
Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas

VISITA-GUIADA AO MUSEU 
E BASTIDORES 

O Museu de Odrinhas associa-se 
à Semana Acesso Cultura com uma 
visita guiada ao Museu e seus bas-
tidores, desafiando os intervenientes 
a conhecer as áreas habitualmente 
inacessíveis ao público, nomeada-
mente: laboratório de conservação e 
restauro, sala de inventário, gabinete 
de desenho e reserva arqueológica.
A «Semana Acesso Cultura – Portas 
Abertas», que este ano se realiza de 
19 a 25 de junho, tem como objetivo 
dar a conhecer os bastidores de enti-
dades culturais, como teatros, museus, 
bibliotecas e arquivos, mostrando 
de uma forma simples aquilo que num 
percurso normal de visita não é visível.
Tel. 21 960 95 20

24junho
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
Tarifária pessoa com deficiência: 9€ 
(bilhete de entrada 4€ + suplemento 
de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 13€ (bilhete de 
entrada 8€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Tel. 21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt

10h30
Parque de Monserrate 

JARDINS DE MONSERRATE SEM BAR-
REIRAS 

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.
Tarifária pessoa com deficiência: 9€ 
(bilhete de entrada 4€ + suplemento 
de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 13€ (bilhete de 
entrada 8€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Tel. 21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt

14h30
Parque de Monserrate 

PATRIMÓNIO EM GESTOS 
Visita aos jardins e Palácio de Mon-
serrate, com interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa. A visita aos 
jardins, uma das mais belas criações 
paisagísticas do Romantismo em 
Portugal, que alberga mais de 3.000 
espécies de plantas de vários cantos 
do mundo, passa pelo Vale dos Fetos, 
Jardim do México, Roseiral e Relvado, 
terminando no Palácio de Monserrate.
Tarifário pessoa com deficiência: 9€ 
(bilhete de entrada 4€ + suplemento 
de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 13€ (bilhete de 
entrada 8€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Tel. 21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt

14h30
Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas

OFICINA EDUCATIVA “LUDUS AETATIS” 
Aprender a brincar! Nesta oficina, 
pensada para os mais novos, preten-
de-se, através da participação em 
antigas brincadeiras, encontrar seme-
lhanças e diferenças entre o presente 
e o passado.
A partir de uma visita às ruínas da villa 
romana de São Miguel de Odrinhas, 
as crianças vão aprender como se 
vivia a infância na época romana.
Brincar com os mesmos jogos das 
crianças romanas – pião, ossinhos, 
nozes, saltar à corda, berlinde, cabra 
cega – vestir uma túnica e usar ao 
pescoço uma bula, serão as activida-
des propostas. Após as brincadeiras 
segue-se um prandium (lanche), 
também ele tipicamente romano: pão 
com manteiga e queijo, leite, frutos 
secos...
Tel. 21 960 95 20

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

AI! A DANÇA EM FESTA 
O Espetáculo de final de ano das 
Academias Ai!aDança é uma forma 
de celebrar a cumplicidade e partilha 
do ano letivo 2016/17. Este espe-
táculo reúne mais de 800 bailarinos 
das Academias Ai!aDança de Sintra 
I, II, Loures I, II, Santa Iria I, II, Pontinha e 
convidados, que apresentarão dife-
rentes técnicas: Ballet Clássico, Dança 
Espanhola, Dança Contemporânea, 
Dança Oriental, Hip Hop, Kizomba, 
Ritmos Latinos. Trata-se de mais um 
espetáculo realizado pela estrutura 
de produção e criação artística 
Ai!aDança, que tem como filosofia a 
democratização e a massificação 
da arte em geral e da dança em 
particular.
Tel. 21 910 71 10  

24junho
16h00
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA IDOSOS
Telm. 96 523 36 92

DIA A DIA
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24junho
16h00
Casa do Elétrico de Sintra

UM COPO COM HISTÓRIA
A Casa do Eléctrico de Sintra con-
vida-o para Um Copo Com História. 
Uma série de provas comentadas 
e conversas, num ambiente descon-
traído, inteiramente dedicadas aos 
vinhos de Colares e Rota dos Vinhos 
de Bucelas, Carcavelos e Colares. 
Estas conversas e provas serão acom-
panhadas por enólogos e produtores 
da região. A entrada é livre, sujeita a 
inscrição prévia. No dia 24 de junho 
teremos: Prova de Vinhos Comentada 
pelo Enólogo Tiago Correia, do Villa 
Oeiras.
Tel. 21 923 87 67/71 

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

PALESTRA E DOCUMENTÁRIO SOBRE 
O UNIVERSO E O AMBIENTE

Com a participação do prof. Rui 
Agostinho da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa.
Tel. 21 912 82 70 

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

NOITES DO MUSEU
Estamos em plena época romana. 
O pater familias saúda os convidados 
e exorta-os a acompanhar as matro-
nas da sua domus numa visita ritual 
aos túmulos dos antepassados
e aos altares dos deuses. Nas sepul-
turas colocam-se grinaldas e sobre 
as aras ardem incensos e derramam-
-se libações. As trémulas luzes das 
candeias movem misteriosas sombras. 
Chamados pelos seus próprios nomes, 
os antigos romanos e suas divindades 
ganham uma nova vida e tornam-se 
presentes. As pedras falam!
Tel. 21 960 95 20

21h30 às 23h30
MAT- Museu Anjos Teixeira

MYSTERIOUS MUSEUM 
Atividade no âmbito dos Sábados 
do Museu, com sessões a cada 30 
minutos. Nesta visita noturna drama-
tizada, os visitantes são recebidos 
por uma figura fantasmagórica que os 
encaminhará para o interior do museu, 
num ambiente de quase escuridão, 
apenas iluminado por velas. 
Tel. 21 923 88 27 

21h30
Casa da Marioneta
Teatro 4 Elementos

A FLOR MÁS GRANDE DEL MUNDO
Adaptação do livro infantil “A maior 
flor do mundo” de José Saramago
Um menino vê uma flor no cume de 
uma colina, que está em risco de 
morrer por falta de água, e decide ir 
ter com ela, apesar de isso significar 
correr muitos perigos. O rapaz está 
determinado a salvá-la e não se 
importa com as dificuldades, porque 
essa flor é importante para todos: per-
fuma o ar e dá sombra no solo. Pouco 
a pouco, rega-a com a água que 
traz de um rio distante. Os seus pais, 
preocupados, creem que o seu filho 
desapareceu, até que descobrem lá 
longe, sobre a colina, uma flor muito 
grande e, debaixo dela, o pequeno 
que dorme tranquilo.
Maiores de 4 anos. 
Telm. 93 328 02

24e25junho
Maceira

FESTAS DE SÃO JOÃO  
Dia 24, 17h00
- Banda da Sociedade Filarmónica 
Boa União Montelavarense
Dia 25, 15h30 
– Grupo de Bombos das Mercês
Telm. 96 487 58 07

25junho
10h00
Em frente ao Palácio Nacional 
de Queluz

III EXPOSIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA 
DE VEÍCULOS CLÁSSICOS 

Tal como nos anos anteriores vão ser 
convidados a expor diversos clubes, 
stands, particulares e grandes marcas 
do circuito automóvel tais como a 
Porsch, lotus, Mercedes, BMW, VW, Fiat, 
Renault e Citroen entre outros.
A exposição estará patente durante 
o dia com entrega de diversos 

prémios aos veículos que apresentem 
determinadas características, para-
lelamente existem atividades para 
os mais novos, assim como bancas 
de artesanato, insufláveis, roulottes, 
balões e pinturas faciais.

14h30
Quintinha de Monserrate

É UMA QUINTINHA SALOIA 
COM CERTEZA! 

Para conhecer em família, esta pe-
quena quinta situada em plena serra 
de Sintra vai desvendar-nos como se 
vivia antigamente no espaço rural da 
região saloia. 
Na companhia dos monitores, vestidos 
à época como verdadeiros saloios 
do século XIX, aprende-se a fazer o 
pão de modo tradicional e, enquanto 
este coze no forno a lenha, auxilia-se 
os anfitriões nas tarefas do dia-a-dia. 
Recolher os ovos no galinheiro e dar 
cenouras aos animais do cercado, 
passar pelo pomar e pela horta para 
conhecer os frutos e vegetais da 
época e, na zona das aromáticas, 
reconhecer as plantas dos chás e dos 
temperos com a ajuda do nariz, serão 
algumas das tarefas a realizar. 
Em dias de chuva, se for necessário 
abreviar o passeio e ficar dentro de 
paredes, será feito um ateliê de chei-
ros, utilizando as plantas aromáticas 
para fazer saquinhos perfumados que 
cada um levará consigo. Será ainda 
contada uma história em que os par-
ticipantes serão convidados a intervir, 
usando alguns acessórios associados 
às tradições da região. No final sabo-
reia-se o pão quentinho.
Destinatários: recomendado para 
famílias com crianças dos 4 aos 10 
anos
Tarifário: 8€/participante
Tel. 21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt

29junho
10h00
Paços do Concelho

HASTEAR DA BANDEIRA – COMEMO-
RAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL 

Tel. 21 923 61 07

DIA A DIA
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29junho
Casa da Cultura Lívio de Morais
16h00

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
COLETIVA DE PINTURA E ARTES DE-
CORATIVAS DOS ARTISTAS PLÁSTICOS 
RESIDENTES NA UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE AGUALVA E MIRA SINTRA

17h00
BANDA FILARMÓNICA DE MIRA SINTRA 
E CACÉM E GRUPO DE CANTARES DA 
SOCIEDADE FILARMÓNICA DE MIRA 
SINTRA

Tel. 21 912 82 70 

17h30
Pêro Pinheiro

ATUAÇÃO DA BANDA DA SOCIEDADE 
FILARMÓNICA E RECREATIVA DE PÊRO 
PINHEIRO

Telm. 96 710 74 40

30junho a9julho
Agualva Mira Sintra

MIMMOS- MOSTRA INTERNACIONAL 
DE MARIONETAS, MÁSCARAS E 
OBJETOS DE SINTRA

No ano em que os Valdevinos Teatro 
de Marionetas comemoram 20 anos, 
a Valdevinos Associação Cultural 
pretende com esta mostra dignificar
a arte da marioneta, da máscara e 
da manipulação de objetos, aproxi-
mando-a da comunidade. 
Apresentam uma programação de 
qualidade, com artistas e companhias 
nacionais e internacionais, promoven-
do o envolvimento do público, num 
contacto próximo com as instituições 
da freguesia como o CECD (Centro 
de Educação para o Cidadão com 
Deficiência) e Associação de Pais 
das Escolas da Freguesia. A progra-
mação da 1ª Edição da MIMMOS 
inclui espetáculos de teatro, anima-
ção, formação e exposições a serem 
apresentados em diversos espaços 
da freguesia de Agualva e Mira Sintra, 
privilegiando o ar-livre, com uma maior 
vivência das nossas ruas e espaços 
verdes como o Jardim da Anta, o 
Parque Urbano da Ribeira das Jardas 
no Parque Urbano de Mira Sintra e no 
Largo da República.

30junho
22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

MOSAICO A ALMA DO FADO 
E A ARTE DO BAILADO

Inspirados nas origens do Fado, o 
guitarrista Pedro Jóia e o coreógrafo 
Benvindo Fonseca compõem um 
mosaico de peças de música e de 
dança contemporânea, recortadas 
e combinadas entre si numa única 
imagem em movimento. A palavra 
mosaico é proveniente do grego 
mouseîn ou obra das musas, que 
também deu origem à palavra música, 
que significa próprio. Trata-se de uma 
das mais altas expressões da arte 

e um dos mais antigos e aparentes 
meios de ornamentação desde a 
época romana.
Este bailado, na forma de um admi-
rável mosaico humano, é preenchido 
harmoniosamente por várias formas de 
expressão. O Fado, desprendido de 
pertenças, funde-se no Bailado Con-
temporâneo, formando uma única for-
ma de comunicação artística: o Fado 
Bailado, onde o som da guitarra se 
une ao movimento dos bailarinos, 
evocando um mosaico sempre em 
transformação e em movimento.
Tel. 21 910 71 10 
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3a11junho
Museu Anjos Teixeira 

EXPOSIÇÃO “80 ANOS DE GUERNICA”
Trabalhos de reinterpretação da obra de Picasso 
pelos alunos do 1º ciclo da Escola Alfredo da Silva.
Os alunos dos 5ºs e 6ºs anos da Escola Alfredo da 
Silva, em Albarraque, e numa abordagem inter-
disciplinar, envolvendo as disciplinas de História e 
Geografia de Portugal, Português, Educação Visual 
e Educação Tecnológicas, desenvolveram trabalhos 
de reinterpretação da obra de Picasso.
Tel. 21 923 88 27 

Até4junho
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE PINTURA “BUTTERFLY 
MOMENT” DE ELIZABETH ALMEIDA

No projeto “Butterfly Moment II” de Elizabeth Almeida 
é feita uma reflexão sobre parâmetros sociais, imposi-
ções e influências que habitam no Homem, enquanto 
ser inserido numa sociedade. Hábitos, normas, valores 
familiares, valores políticos, media, crenças religiosas 
são cegamente absorvidos, sem uma nítida cons-
ciencialização.
Telm. 96 523 36 92

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “MAPA PARA UM 
LUGAR ALGURES” DE DANIEL ANTUNES RIBEIRO

O artista faz investigação artística na área da 
fotografia experimental, em particular na fotografia 
sem câmara, explorando a ontologia da imagem 
fotográfica através do ato de desmontar todo o 
apparatus que a circunda, num processo de auto 
examinação e auto reflexão sobre o médium em 
si, contaminando-o com áreas limite próximas do 
desenho e do som.
Telm. 96 523 36 92

11junho25julho
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE PINTURA “MAIS ALÉM” DE RITA PIRES
Rita Pires desenvolve um projeto de pintura sobre 
a representação numa superfície da sombra de um 
bloco de vidro. 
Interessa-lhe mostrar de uma forma plástica a beleza 
dos raios refletidos, deste corpo sólido, transparente 
e frágil, a que chamamos vidro.
O foco de luz ao atravessar este corpo produz de-
terminados efeitos, silhuetas que ao serem assumidas 

como imagens que funcionam por si, deixam de ser 
apenas figuras projetadas para passarem a ter a 
capacidade de receber a sua própria sombra.

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO DA III EDIÇÃO DO PRÉMIO 
DE FOTOGRAFIA DE SINTRA 2017

Até25junho
Museu Anjos Teixeira 

EXPOSIÇÃO “CASAS DE MEM-MARTINS” 
Desenhos de Artur e Pedro Anjos Teixeira do casario 
e paisagem de Mem-Martins.   
Tel. 21 923 88 27 

Casa da Cultura Lívio de Morais 
EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DO ANIVERSÁRIO 
DA INDEPENDÊNCIA DE MOÇAMBIQUE

Esta exposição pretende assinalar a soberania de 
um Povo no Concerto das Nações, através da sua 
arte e registar plasticamente a história da libertação 
de uma nação.

ao longo

 do MÊS
       junhoEXPOSIÇÕES
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1,2,3junho
21h30
Quinta Nova da Assunção 
- Belas

ESPETÁCULO “1908” CLUEDO 
TEATRAL 

São os espetadores que 
desvendam o crime através 
de perguntas ao elenco, reso-
lução de quebra-cabeças e 
procura de pistas escondidas 
na sede da Carbonária, uma 
elite secreta contra a monar-
quia do rei D Carlos I. 
Telm. 96 589 22 93

2junho a29julho
Quinta da Regaleira
Sextas e sábados às 21h30

PEREGRINAÇÃO DE FERNÃO 
MENDES PINTO

6 Anos volvidos e, no porto 
de chegadas e partidas, 
todos aguardaram o regresso em 
Peregrinação do Teatro TapaFuros 
aos misteriosos jardins da Rega-
leira, na brumosa Sintra! Aventuras 
cheirando a mar e incenso, em terras 
só d’imaginação fabricadas, e que 
Fernão Mendes Pinto e sua fiel trupe 
revelarão aos olhos de quem teve o 
dom de esperar. 
A recompensa? Ter o Mundo todo 
no olhar. E sonhar.
Tel. 21 910 66 50

9junho a29setembro
Sextas-feiras às 21h30
Parque da Liberdade

O PRINCIPEZINHO 
A  Companhia de Teatro Byfurcação 
dá a conhecer ao público uma das 
obras mais marcantes  da literatura 
mundial O Principezinho de Antoine 
Saint-Exupéry.  “Desenha-me uma 
ovelha!” onde  as aventuras e des-
venturas de um pequeno rapazinho 
que para salvar a sua Rosa, viaja 
pelo universo em busca de esperan-
ça. No fim descobre que, por vezes, 
só damos valor às coisas quando 
as perdemos. Por mais voltas que 
o universo dê, só somos realmente 
felizes perto de quem nos cativa.
Uma fábula sobre o amor e a 
solidão, onde o essencial é invisível 
aos olhos.
Telm. 93 810 96 44 

Até10junho
Sextas e sábados às 21h30
A VIAGEM
Um homem chega a um ponto sem 
retorno. Será ele capaz de des-
codificar a mensagem do destino? 
Ou irá apenas viver uma ilusão, 
que afinal,
é muito mais do que isso? “A Via-
gem” é isso mesmo: uma viagem às 
catacumbas da intimidade de um 
homem, cuja vida fora uma lista ex-
tensa de estações e apeadeiros 
alheios à sua vontade, por força 
do medo e das dúvidas. 
Tel. 21 923 37 19

10junho a30set
Sábados às 21h30
Parque da Liberdade
A CASA DA BERNARDA ALBA 
Bernarda Alba é a matriarca 
de uma família espanhola da 

Andaluzia e que revela um retrato 
possível, do estado social da 
Espanha Franquista dos anos 30 
de século passado. Tudo começa 
quando Bernarda Alba fica viúva do 
seu marido e decreta, para as suas 
cinco filhas um luto de oito anos, 
sendo obrigadas a ficar enclausura-
das em casa durante esse período. 
Tudo isto transforma este lugar num 
ringue de tensões, onde a qualquer 
momento qualquer uma pode reben-
tar. Um espetáculo tenso, sussurrado 
e impaciente, onde o desfecho é 
esperado, nunca imprevisível
Telm. 93 810 96 44 

TEATRO
Até30junho

Casa Museu Leal da Câmara
EXPOSIÇÃO “TRAJES DE ÉPOCAS 
DESENHADOS POR ALUNAS DE LEAL DA 
CÂMARA”

Várias conceções estilistas de trajos 
femininos de várias épocas (séculos XII 
e XIX), que integram os fundos museais 
da Casa- Museu.
Tel. 21 916 43 03

junho
Paços do Concelho, Sintra

EXPOSIÇÃO “INTERVIR PARA 
MELHORAR”

Esta exposição pretende dar a 
conhecer aquilo que tem sido feito no 
espaço público, em diferentes pontos 
do concelho, de diferentes formas, mas 
sempre com o mesmo objetivo: criar ou 
recriar qualidade, acrescentar valor e 
potenciar vivências aos cidadãos.

Até3setembro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO “ESCRITA ÍNTIMA”
A exposição “Escrita Íntima” reúne, 
em torno da correspondência trocada 
por Maria Helena e Arpad Szenes, uma 
seleção de obras de ambos. São na 
sua maioria desenhos, testemunhos e 
retratos do outro e da sua intimidade, 
rastos de um enamoramento que pas-
sava da vida para a obra.
Muitos destes trabalhos não tinham por 
objetivo o espaço público, eram cartas 
de amor gráficas, registos de afetos 
que não encontravam melhor sujeito 
para o estudo que o ser amado. Se 
a arte era indissociável de ambos 
também o outro o era, e assim se en-
contravam, num esboço, num desenho, 
numa pintura.
Nesse sentido é apresentada uma 
série de obras pouco conhecidas – 
algumas inéditas – maioritariamente so-
bre papel e de pequenas dimensões, 
da coleção da Fundação Arpad 
Szenes-Vieira da Silva. Registos que 
são também uma escrita íntima e que 
complementam a correspondência 
entre os dois artistas.
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22junho a30julho
Quinta a sábado às 21h00 
e às 23h00
Antiga Casa dos Magistrados
Largo Fernando formigal de Morais 
– Sintra 

O INTERNATO 
Nesta nova experiência do criador 
Michel Simeão, é introduzido ao 
público o teatro hiper-realista, numa 
narrativa que se encontra fragmen-
tada pelos vários aposentos do 
Internato. O enredo, no seu todo, de-
sagua num verdadeiro thriller de terror 
de cortar a respiração. A história de-
senrola-se à frente do espetador. A 
intensidade do internato vai fazer-se 
sentir consoante a disponibilidade 
cognitiva e a inteligência emocional 
do público. O espetador só irá até 
onde a sua audácia permitir: O 
Medo esse será sempre garantido. 
A edifício 
– A antiga Casa dos Magistrados- 
com cerca de 20 assoalhadas será 
palco de uma assombrosa experiên-
cia de terror imersivo.
Tel.m 96 756 82 06

30junho a30setembro
Sextas-feiras e sábados às 21h30
Quinta Nova da Assunção - Belas

A FESTA
A Festa é um espetáculo de teatro 
imersivo- performativo, com uma his-
tória não linear em que o espetador 
é convidado a seguir o espetáculo 
e no qual pode acompanhar a 
personagem que quiser, colocando-
-se numa posição de omnisciência 
e podendo interagir com os objetos 
de cena, de forma  a desvendar 
mais a estória de cada uma das suas 
personagens Com A Festa pretende-
-se que o espetador viaje para um 
dia específico na vida daqueles oito 
amigos: o dia 31 de Dezembro 

de 1978. 
A história, por não se linear, povoa a 
casa como um imenso espectro de 
ligações convexas e contradições 
entre os personagens, 
que confluirão com o decorrer do 
espetáculo, num intenso passeio 
de  sensações e emoções, onde 
o público poderá experimentar 
medo, terror, fascínio, descontrolo 
e loucura. Com o decorrer da ação, 
veremos que as histórias escolhidas 
por cada um dos personagens são 
despoletadas 
e tornadas “reais” aquando 
da sua passagem pela Quinta.
Telm. 93 810 96 44 

Até23junho
Quinta da Regaleira
Sábados às 17h00;
domingos às 11h00 e 17h00

ORIANA
A Quinta da Regaleira acolhe uma 
versão cénica deste texto
de Sophia de Mello Breyner. Não 
é preciso desencriptar o complexo 
programa simbólico da Quinta de 
Carvalho Monteiro para, quando 
se franqueiam os portões, se intuir 
que estamos na presença de um 
lugar mágico cujo imaginário remete 
imediatamente para contos de 
fadas; onde, se a nossa (velha) 
infância quiser, podemos deixar-nos 
surpreender pela aparição de um ser 
sobrenatural que fala connosco, nos 
toca, nos convida para entrar. 
É o caso da fada Oriana, perso-
nagem saída da pena da poetisa 
que conquistou o Prémio Camões, 
em 1999. O texto de Sophia, de 
uma extraordinária delicadeza e 
simplicidade, conta a história de um 
destes seres mágicos, só visíveis ao 
olhar das crianças e dos animais, e 
que parece autóctone do território 
encantado da Regaleira.
Tel. 21 910 66 50

TEATRO
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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. 
Mais informações e reservas:
info@parquesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00

PASSEIOS DE CHARRETE 
Parque da Pena
Os passeios de charrete no Parque da Pena 
proporcionam 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.
Mais informações e reservas: info@parquesdesintra.
pt; tel. 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. 
Tel. 21 923 88 42

Todos os sábados de junho
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

AO LONGO DO MÊS
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ATIVIDADES EDUCATIVAS

MUSEU ANJOS TEIXEIRA 
Atividades para escolas: Iconografia 
3D, Esculturas Estrambólicas, Fantocho 
Eu… Fantochas Tu…, Caça aos Ani-
mais, Caras, Carinhas e Carantonhas, 
Composição Gráfica,  Diário Sensorial, 
Explorador de Museus, Visitas Guiadas, 
Esculturas e Mais Esculturas 

20junho a28junho
Terça a sexta, 10h00 às 12h00 
e 14h00 às 16h00 

ESTAMOS DE FÉRIAS NO MAT  
Ofertas Educativas para as Férias do 
Verão, para ATL e centros de estudo.
Tel. 21 923 88 27 

MUSEU DE HISTÓRIA 
NATURAL DE SINTRA 

Terça-feira a sexta-feira 
das 10h00 às 18h00
Sábados e domingos 
das 12H00 às 18h00

VISITAS GUIADAS
O Museu realiza visitas focadas no 
programa curricular de Ciências Natu-
rais do 7ºano de escolaridade sobre 
os seguintes temas:
- 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 incluímos 
também a visita que abrange toda 
a matéria curricular e extra curricular 
do mesmo ano de escolaridade bem 
como do Ensino Secundário. Marca-
ção de visitas guiadas: 21 923 85 
63/21 923 85 25.

CASA DA CULTURA LÍVIO 
DE MORAIS

Terça a sexta-feira das 10h00
às 20h00
Sábados e domingos 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 geração, 
transportando em si um valioso 
legado que importa preservar e dar 
a conhecer.
Ações gratuitas mediante marcação.
Tel. 21 912 82 70

MUSEU ARQUEOLÓGICO 
DE SÃO MIGUEL 
DE ODRINHAS
Terça a sexta-feira

10h00 e 14h00
OFICINA EDUCATIVA ARQUEOLOGIA 
NAS TUAS MÃOS

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

MUSEU ARQUEOLÓGICO 
DE SÃO MIGUEL 
DE ODRINHAS
Terça a sexta-feira

10h00 e 14h00
OFICINA EDUCATIVA LUDUS AETATIS 
OS PRAZERES DA JUVENTUDE

Aprender a brincar! Nesta oficina, 
pensada para os mais novos, pre-
tende-se, através da participação 
em antigas brincadeiras, encontrar 
semelhanças e diferenças entre o 
presente e o passado.
A partir de uma visita às ruínas da villa 
romana de São Miguel de Odrinhas, 
as crianças vão aprender como se 
vivia a infância na época romana.
Brincar com os mesmos jogos das 
crianças romanas – pião, ossinhos, 
nozes, saltar à corda, berlinde, cabra 
cega – vestir uma túnica e usar ao 
pescoço uma bula, serão as ativida-
des propostas. Após as brincadeiras 
segue-se um prandium (lanche), 
também ele tipicamente romano: pão 
com manteiga e queijo, leite, frutos 
secos...
Tel. 21 960 95 20

MUSEUS E ESPAÇOS CULTURAIS
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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

BIBLIOTECA DE PRAIA

15junho a15setembro
À semelhança do ano anterior,
a autarquia de Sintra promove 
a Biblioteca de Praia, nas praias 
Grande e das Maçãs, de 15 de 
junho a 15 de setembro, das 10h00 
às 18h00, todos os dias.
Estes espaços de leitura disponibili-
zam ao público livros, revistas, jornais 
diários e jogos, e também, acesso 
wireless e atividades de animação.
Trata-se de uma forma de promover 
o Livro e a Leitura durante os meses 
de verão e levar a Biblioteca Mu-
nicipal à comunidade e aos locais 
habitualmente mais frequentados 
nesta época do ano.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SINTRA 

Rua Gomes de Amorim,
12 e 14 – 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

3junho
16h00 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE POESIA 
“NU AVESSO DAS PALAVRAS” 
DE RITA PEA 

Sessão de lançamento com leitura 
de poemas  e momento musical com 
cantor lírico acompanhado ao piano. 
Entrada Livre.

1a30junho
Segunda a sexta-feira
CONTO /ATELIÊ – E AGORA? O QUE 
É QUE EU FAÇO?
Através da leitura e dinamização do 
livro “Presos” de Oliver Jeffers, as crian-
ças 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.

Segunda a sexta-feira 
CONTO /ATELIÊ –  
AS PERDIÇÕES DE CAMILO 

Neste mês em que se assinala a morte 
de Camilo Castelo Branco - Hora 
Conto que explora a obra de Camilo 
Castelo Branco e a Camiliana de 
Sintra.
Destinatários: Alunos do 1º Ciclo. 
Marcação prévia.

24junho
16h00

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

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO MÊS
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BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

1a30junho
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.

3junho
17h00

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

17junho
16h30

ATELIÊ – VAMOS CONSTRUIR UM LIVRO DE IMAGENS 
Exploração de livros de imagens - Com as palavras 
ausentes, outros elementos do livro ajudam a cons-
truir as histórias. Vamos observar detalhes dos traços, 
cores utilizadas, ocupação das imagens no  espaço 
da folha e utilizar estes conhecimentos para construir 
um livro. Destinatários: Maiores de 4 anos.
Entrada Livre

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

1a30junho
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 conhece 
parecem todas muitíssimo simpáticas, 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.

3junho
16h30 

CONTO /ATELIÊ –  FEROZES ANIMAIS SELVAGENS 
Destinatários: Maiores de 4 anos. Entrada livre.

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

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

1a30junho
Segunda a sexta-feira

CONTO /ATELIÊ –  VAMOS PONTUAR 
Como será ler sem pontuação? E muito rápido? 
E muito devagar?... Ufa… deve ser uma trabalheira, 
o melhor é pontuar.
As crianças terão o desafio de ler textos sem pon-
tuação e de diversas formas, por exemplo: ler muito 
rápido, com sotaque, com um olho tapado, etc. No 
final da leitura os textos são pontuados pelas crian-
ças. Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo. Com marcação prévia.
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CENTRO LÚDICO 
DE RIO MOURO

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

1junho
15h30

JOGOS DE EXTERIOR “AQUABRINCA” 
Em comemoração do “Dia Mundial 
da Criança”, vamos fazer jogos com 
água no exterior. Aparece! Maiores 
de 6 anos.

6a16junho

Todo o dia
DAR VIDA AOS JOGOS DE MESA

Durantes estas semanas, vamos jogar 
contigo aos mais variados jogos! 
Descobre os que estão no Centro 
Lúdico ou traz um de casa. Maiores 
de 4 anos.

19a28junho
15h00

ATELIÊS “MERCADO DA MODA” 
Vais poder explorar várias técnicas 
criativas para seres o estilista da tua 
própria roupa, reutilizando o que já 
não tem uso! Maiores de 8 anos.

30junho
15h30

“À MODA DOS SANTOS” 
Neste dia estaremos em festa à moda 
dos santos, misturando o tradicional 
com o contemporâneo. Diverte-te 
neste arraial e assiste a um desfile 
de moda. Todas as idades.

Sábados em Família

3junho

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.

17junho
15h30

“QUIZZ PARA A FAMÍLIA”
Vem testar os teus conhecimentos, traz 
uma ajuda de casa. Maiores 
de 8 anos.

24junho

Todo o dia
“rECICLAGEM DE ROUPA” 

Traz a roupa que já não usas e vem 
ter connosco. Juntos, vamos fazer uma 
renovação no teu armário. Terás a 
oportunidade de fazer novo o velho!  
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 desen-
volver a consciência corporal e a 
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 sensibili-
zando 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 tempo 
livre dinâmica e saudável. Yoga, cine-
ma, ginástica, passeios, caminhadas, 
dança, informática, culinária e muito 
mais… Se é uma pessoa que gosta 
de partilhar bons momentos e conhe-
cimentos, venha ter connosco. 
A inscrição é gratuita.

Todos os dias
“SPOT  JOVEM”

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

1junho

Todo o dia
“PARA SEMPRE CRIANÇAS”
- DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

Um dia em cheio, pensado para to-
das as crianças. Pintura facial, karaoke, 
discoteca, pintura de vidros e muitas 
outras atividades. Vem passar o dia 
connosco a fazer o que melhor sabes: 
Ser Criança! Todas as idades.

5a30junho
14h00

QUERIDOS, MUDÁMOS O JARDIM
Ao longo do mês, vamos criar um 
espaço acolhedor na parte exterior 
do Centro Lúdico. Vamos construir 
floreiras, bancos, puffs e mesas, para 
podermos desfrutar dos dias quentes 
de verão ao ar livre. Todas as idades.

17junho

Todo o dia
KARAOKE

Um sábado cheio de música, onde 
poderás cantar as tuas músicas pre-
feridas. Estamos à tua espera! Maiores 
de 6 anos.

24junho

Todo o dia
DIA DE VERÃO

Vamos receber o verão da melhor ma-
neira. Uma tarde cheia de jogos, com 
muita água à mistura. Uma gincana 
que te desafia. Atreves-te a jogar? 
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.

DIA DE VERÃO
Vamos receber o verão da melhor 
maneira. Uma manhã cheia de jogos, 
com muita água à mistura. Uma ginca-
na que te desafia. Atreves-te a jogar? 
Maiores de 6.

HORA DO CONTO “Principezinho” 
Um piloto com um avião avariado 
no deserto do Sahara, que tenta, 
desesperadamente, reparar os danos 
causados no seu aparelho. Um belo 
dia, os seus esforços são interrom-
pidos devido à aparição de um 
pequeno príncipe, que lhe pede que 
desenhe uma ovelha. Hora do conto 
baseada na obra de Antoine de 
Saint-Exupéry, “O Principezinho”. Para 
jardins-de-infância e turmas do 1º 
ciclo do ensino básico. 
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CASA DA CULTURA LÍVIO 
DE MORAIS

- Ateliês de Iniciação à Pintura Artísti-
ca / Aguarelas
Quartas-feiras, das 14h00 às 18h00
- Ateliês de Iniciação à Pintura Artísti-
ca / Óleos
Quintas-feiras, das 14h00 às 18h00
- Oficina de Bordados
Quartas-feiras, das 10h00 às 13h00
Ações gratuitas mediante marcação, 
Tel. 21 912 82 70

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.
Telm. 96 575 32 25 

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

Até setembro
Domingos às 18h00
Quinta da Ribafria

“VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA” 
A Câmara Municipal de Sintra pro-
move diversas atividades gratuitas na 
Quinta da Ribafria. Música, dança e 
desporto são algumas das propostas.
Tel. 21 923 61 07

Até setembro
10h00 às 18h00
Castelo dos Mouros 

MERCADINHO NO CASTELO 
Até setembro, no terceiro fim de 
semana de cada mês, decorre no 
Castelo dos Mouros o “Mercadinho 
no Castelo”. 
Neste pequeno mercado mensal o 
visitante poderá adquirir e conhecer 
os métodos de produção artesanal 
de bens tão preciosos como o azeite, 
o mel, o pão ou os perfumes 

e cosméticos numa demonstração de 
que várias são as tradições medievais 
islâmicas que perduram até aos dias 
de hoje.
Tarifário: acesso incluído no bilhete 
de visita ao Castelo dos Mouros.
Tel. 21 923 73 00

Até 8 outubro
Parque de Monserrate

INTERNATIONAL GARDEN PHOTOGRA-
PHER 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. Tarifário: incluído no bilhete 
de visita ao Parque de Monserrate.
Tel. 21 923 73 00

Até novembro
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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A NÃO PERDER

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

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

Horário: segunda-feira a quinta-feira das 17h00 às 23h30, 
sexta-feira das 17h00 às 24h00, 
sábado das 15h00 às 24h00, 
domingos e feriado das 15h00 às 23h30.
Tel. 21 923 61 02/04/07

FEIRA DO LIVRO 
E DAS TASQUINHAS 2017  
     23 junho até 2 de julho
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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 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 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


