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“Um jardim do paraíso terreal. Que Salomão mandou aqui. A um rei de Portugal.” Foi com estas palavras que 
Gil Vicente definiu a Sintra do seu tempo - o séc. XVI, à época do reinado de D. Manuel I, em que esta vila 
continuava a ser escolhida pela corte para passar temporadas, pelos seus “bons ares e águas, abundância 
de mantimentos de mar e terra, folganças e desenfados de montes e caças”, e inevitavelmente pelos 
“nobres paços de mui espaçadas vistas”.

Em pleno período de expansão marítima, a sociedade portuguesa caracterizava-se pelo luxo e riqueza mas 
também pela imoralidade e ociosidade, estes dois aspetos transversais a todos os estratos sociais e propí-
cios à crítica de Gil Vicente, que na sua obra, explora de forma caricatural e irónica a sociedade de então.

Esta edição da Feira Quinhentista de Sintra, 13 a 16 julho, terá como mentor Gil Vicente - “o genial come-
diógrafo”, trazendo à feira muitos dos personagens dos seus autos e farsas - sapateiros e onzeneiros, juízes, 
alcoviteiras, amas, frades, médicos, damas e marinheiros, entre outros.

Largo D. Fernando II – São Pedro de Penaferrim

Horário:
Dias 13 e 14 de julho, das 17h00 às 24h00
Dias 15 e 16 de julho, das 13h00 às 24h00

DESTAQUE

FEIRA QUINHENTISTA
             DE SINTRA
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dia a
 DIA
 julho

1julho
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 sublinhada 
a importância do processo de anilha-
gem para a conservação 
da avifauna.
Tel. 21 923 73 00 

10h00 às 18h00
Castelo dos Mouros

“ARTE NA GUERRA MEDIEVAL” 
No primeiro sábado de cada mês, os 
visitantes poderão fazer uma viagem 
ao século XII.
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 
público poderá manusear o equipa-
mento utilizado nas demonstrações, 
sob supervisão qualificada.
As demonstrações do uso de armas 
e engenhos de época decorrerão 
às 11h00, 15h00 e 17h00. 
Tel. 21 923 73 00 

21h30
Largo António Rodrigues Caruna 
/ Várzea de Colares

TRADICIONAIS NOITES DE COLARES
Orquestra Ligeira da Sociedade 
Recreativa e Musical de Almoçageme
Telm. 96 455 27 80

1e2julho
Belas

COMEMORAÇÕES DO 44º ANIVER-
SÁRIO DO GRUPO FOLCLÓRICO DE 
BELAS

Tel. 96 375 02 94

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA CRIANÇAS 
Numa sociedade em que as crianças 
estão constantemente ocupadas com 
a televisão, a internet e todo o tipo 
de brinquedos, torna-se mais difícil 
usufruir de paz e bem-estar interior.
Telm. 96 523 36 92

1e2julho
Parque Urbano Felício Loureiro

FEIRA DO LIVRO E DAS TASQUINHAS 
2017 

Últimos dias desta iniciativa, orga-
nizada pela Câmara Municipal de 
Sintra e a União de Freguesias de 
Queluz e Belas, com o objetivo que 
neste espaço se promova o gosto 
pela leitura, associado ao prazer da 
degustação.
16 apresentar 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
www.parquesdesintra.pt
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1a9julho
Agualva e Mira Sintra 

MIMMOS – MOSTRA INTERNACIONAL 
DE MARIONETAS, MÁSCARAS 
E OBJECTOS DE SINTRA

As ruas, praças e jardins de Agualva 
e Mira Sintra vão encher-se com 
espectáculos de rua, marionetas, 
gigantones e cabeçudos, fanfarras 
e comedia del’arte com a primeira 
edição da  MIMMOS – Mostra Inter-
nacional de Marionetas, Máscaras 
e Objectos de Sintra, até 9 de julho.
Esta iniciativa, de acesso livre, orga-
nizada pelos Valdevinos Teatro de 
Marionetas, que comemoram 20 anos, 
pretende dignificar a arte da marione-
ta, da máscara e da manipulação de 
objectos, aproximando-a de todas as 
pessoas.
Para isso, foi pensada uma progra-
mação de qualidade, com artistas 
e companhias nacionais e interna-
cionais, privilegiando o ar livre em 
detrimento de salas fechadas.
A ideia é devolver o espaço público 
a todas as pessoas, para que possam 
usufruir ainda mais das ruas e espaços 
verdes, tais como o Jardim da Anta 
(recentemente recuperado), o parque 
urbano de Mira Sintra ou o Largo da 
República.
Programação completa 
em www.mimmos.pt
 

2julho
11h00 
Centro Cultural Olga Cadaval 

TEATRO PARA BEBÉS 
“DE QUE SÃO FEITOS OS SONHOS” 

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 his-
tória 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 aven-
turas e situações que lhes são familia-
res. Convidamos as pessoas para vir 
ao teatro mas temos a ambição que 
as pessoas levem o teatro para as 
suas casas e por isso é um espetáculo 
com bastante interação onde os mais 
velhos são também convidados 
a fazer parte.
Tel. 21 910 71 10 

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.
Tarifário: incluído no bilhete de visita 
ao Parque de Monserrate.
Tel. 21 923 73 00

16h00
Quinta da Ribafria 

“VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA”
Banda Filarmónica de São Bento 
de Massamá (Filarmoniartes)

2,9,16,23,30julho
16h00 
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA
Esta atividade consiste numa sequ-
ência agradável de posturas de 
Yoga (Asanas) para eliminar tensões 
e desenvolver força, flexibilidade e tó-
nus muscular; exercícios de respiração 
(Pranayama) para aumentar a força 
vital e Relaxamento guiado para 
desfrutar de tranquilidade e felicida-
de interior.
Telm. 96 523 36 92

4julho
15h00
Quinta da Regaleira 

CICLO DE CONCERTOS 
PELO PIANISTA RAÚL PINTO

Acesso: Incluído no bilhete de visita 
à Quinta da Regaleira
Tel. 21 910 66 50 

6julho
14h15
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE CINEMA DE VERÃO 
Três Dias, Três filmes. Entremos no mun-
do da fantasia, comédia e ficção…
Mogli: O Menino Lobo / Walt Disney-
Tel. 21 912 82 70

DIA A DIA
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7julho
18h00
Museu Ferreira de Castro

CLUBE DE LEITURA 
“A morte do palhaço” e “O mistério 
da árvore”, de Raúl Brandão.
Informações:
Tel. 21 923 88 28

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

AI! A DANÇA “FEEL IT – 10 ANOS” 
O grupo “Feel It” nasceu em 2007 e, 
desde então, trabalha arduamente 
no sentido de potenciar as capaci-
dades de cada bailarino e de levar 
a Dança Urbana a grandes palcos. 
A partilha e a união são os grandes 
pilares que sustentam este grupo. Já o 
amor ao movimento e ao Hip Hop 
refletem-se em cada atuação. 
“Feel It – 10 anos” é um espetáculo 
que celebra os 10 anos de existên-
cia de um grupo, cuja dedicação e 
entrega traçou o seu caminho. Hoje, o 
grupo divide-se em “Feel It Kids”, “Mini 
Feel It”, “Feel It Crew” e “Feel It Kotas” 
e, apesar das diferenças etárias, 
todos detêm a mesma paixão pela 
Dança e procuram contagiar 
o público com a sua emoção.
Te. 21 910 71 10  

8e9julho
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

8julho
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. E muito mais 
surpresas para descobrir.
Tarifário: 9€/participante
Tel. 21 923 73 00

15h30 às 17h30
MAT – Museu Anjos Teixeira

ANIMAIS 3D 
Realização de um ateliê, através de 
um portfólio com os animais presentes 
na exposição permanente do Museu.
Tel. 21 923 88 27 

21h00
Largo António Rodrigues Caruna 
/ Várzea de Colares

TRADICIONAIS NOITES DE COLARES
Banda da União Mucifalense 
Banda dos Bombeiros Voluntários 
de Colares
Banda da Sociedade Recreativa 
e Musical de Almoçageme 
Telm. 96 455 27 80

21h30 às 23h30
MAT – Museu Anjos Teixeira

NOITE FORA DO MUSEU 
Os interessados são convidados a 
fazer uma visita guiada noturna pelas 
ruas de Sintra, para verem e conhe-
cerem as esculturas dos dois mestres  
Artur e Pedro Anjos Teixeira.
Tel. 21 923 88 27 

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

MINTA & THE BROOK TROUT
Minta & The Brook Trout surgiu 
em 2006 enquanto veículo da 
gravações caseiras das canções de 
Francisca Cortesão. O projeto a solo 
transformou-se mais tarde em banda, 
no coração da qual estão 
as canções sucintas da sua mentora 
e os arranjos minimais de Mariana 
Ricardo. Em torno deste duo, nas 
gravações e concertos, tem girado 
um elenco de músicos talentosos.
“Slow”, lançado no início de 2016 
e reeditado em vinil um ano depois, 
é o terceiro disco da banda e suce-
de à estreia homónima de 2009 e a 
“Olympia” (2012) que foi relançado 
em formato cassete pela Hope For 

The Tape Deck, de Filadélfia. 
O último trabalho foi também editado 
nos EUA pela Gaylord’s Party Music, 
de Oakland, em formato cassete e 
deu origem a uma pequena digressão 
californiana.
Tel. 21 910 71 10

9julho
16h00
Quinta da Ribafria 

“VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA”
Espetáculo Musical AcordóFado
AcordóFado desenvolve o seu 
trabalho assente num pilar fundamen-
tal, o Fado, pretendendo criar uma 
sonoridade nova, pois a sua base 
é um acordeão e uma fadista. Inter-
pretando-o da forma mais tradicional 
ou fazendo arranjos mais arrojados, 
levando os espectadores a viajarem 
por diversas pinturas sonoras. Ao 
acordeão Emanuel Soares acompa-
nha a voz de Elisabete Antunes Pio.

18h00
Almargem do Bispo   

FESTAS DE SÃO PEDRO E FEIRA ANUAL 
DAS CARRAÇAS

Rancho Folclórico 
“As Lavadeiras” do Sabugo
Grupo Folclórico 
“Os Camponeses” de D. Maria 
Telm. 96 808 39 38

17h00
Casal de Cambra  

TRADICIONAIS FESTAS DE SÃO PEDRO
Banda Filarmónica de N.ª Sr.ª da Fé 
do Monte Abraão 
Telm. 93 834 33 04

18h00
Centro Cultural Olga Cadaval 

50º ANIVERSÁRIO DO GRUPO CORAL 
DE QUELUZ

“QUATRO CANTOS DO MUNDO”
No âmbito das comemorações do 
seu 50º aniversário o Grupo Coral de 
Queluz apresentará o seu programa 
“Quatro Cantos do Mundo” que nos 
leva numa viagem pela música do 
mundo. O Grupo Coral de Queluz 
(GCQ) é uma associação cultural que 
tem como principais objetivos praticar 
e divulgar a música coral. A sua 
fundação remonta a 1967. O primeiro 
concerto realizou-se em 1970 e a 
legalização como associação cultural 
aconteceu em 1982. É Instituição 
de Utilidade Pública desde 1998 e 
Medalha de Mérito Municipal (Grau 
Prata) da Câmara Municipal de Sintra, 
atribuída em 2007.
Tel. 21 910 71 10

17h00
Casal de Cambra  

TRADICIONAIS FESTAS DE SÃO PEDRO
Banda Filarmónica de N.ª Sr.ª da Fé 
do Monte Abraão 
Telm. 93 834 33 04

12julho
11h00
Quinta da Regaleira 

CICLO DE RECITAIS
Pelo Sintra Estúdio de Ópera 
Recital de Música Renascentista 
Telm. 96 958 85 85

DIA A DIA
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13julho
14h15
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE CINEMA DE VERÃO 
Três Dias, Três filmes. Entremos no mun-
do da fantasia, comédia e ficção…
Os Descendentes: Maus desde o 
Berço / Walt Disney
Tel. 21 912 82 70

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

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

13a16julho
Largo D. Fernando II – São Pedro 
de Penaferrim

FEIRA QUINHENTISTA DE SINTRA 
Horário:
Dias 13 e 14, das 17h00 às 24h00
Dias 15 e 16, das 13h00 às 24h00

14julho
21h30
Casa da Cultura Lívio de Morais

“DESPARAÍSO”
“DesParaíso” é uma comédia para 
dois atores sobre a diáspora africana 
lusófona nos subúrbios de Lisboa. 
O texto do espetáculo, que entrança 
ficção e realidade, resulta de um 
fórum dramatúrgico que implica bio-
graficamente o elenco (luso-africano).
Tel. 21 912 82 70

14a16julho
Praia Grande

4ª ETAPA MEO SURF 2017 
ALLIANZ SINTRA-PRO

A Praia Grande vai ser palco pelo 
terceiro ano consecutivo do Allianz 
Sintra Pro, competição organiza-
da pela Associação Nacional de 
Surfistas e apoiada pela Câmara 
Municipal de Sintra. A etapa de Sintra 

será a quarta das cinco provas do 
calendário da Liga MEO Surf 2017, 
circuito nacional de Surf que atribui 
os títulos nacionais absolutos. Este 
ano a Liga Meo Surf conta com as 
novidades como o Road to MEO Rip 
Curl Pro, que vem assegurar a defini-
ção do wild-card que se irá juntar a 
Frederico morais na etapa portugue-
sa do World Tour. A aposta nos mais 
novos sai reforçada com o MOCHE 
Groms Cup, um desafio por etapa 
para 12 surfistas sub-16, em quadro 
misto masculino e feminino. 

15julho
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 
incrível mundo dos insetos polini-
zadores. Descubra o papel fulcral 
que desempenham 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 aplica-
ções. Delicie-se, no final, com uma 
prova de mel.
Tarifário por sessão: 10€/participante
Tel. 21 923 73 00 

10h00 
DO PARQUE À TAPADA : 
A NATUREZA EM SINTRA E EM MAFRA

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 

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

NOITES DO MUSEU
Estamos em plena época romana.
O pater familias saúda os convida-
dos e exorta-os a acompanhar as 
matronas da sua domus numa visita 
ritual aos túmulos dos antepassados e 
aos altares dos deuses. Nas sepulturas 
colocam-se grinaldas e sobre as aras 
ardem incensos e derramam-se liba-
ções. 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

22h00
Museu de História Natural de Sintra

NOITES NOS MUSEUS
Duo de Guitarras (Conservatório 
de Música de Sintra)
Tel. 21 923 85 63

16julho
10h00 e 11h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

CONCERTO PARA BEBÉS 
“ AS PALHETAS DA FAMÍLIA” 

Solista convidado: Simão Lameiro - 
Oboé
O Simão na verdade gosta de fazer 
magia. E um dia descobriu que ao 
esconder juntos dois papelinhos 
feitos de cana eles ficam a fazer sons. 
Começou a experimentar papelinhos 
de cana nas tarotas, gralhas e oboés. 
Nestes três instrumentos musicais o som 
nasce sempre de dois papelinhos 
de cana bem juntinhos, as palhetas. 
Como se de uma chupeta se tratasse, 
para fazer bom som as palhetas têm 
de estar sempre na boca. E assim será 
neste concerto de palhetas duplas 
para bebés. DdrrrrrRrrrr Óbuuuuu. 
Indicado para crianças dos 3 meses 
aos 3 anos
Tel. 21 910 71 10 

DIA A DIA
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16julho
10h30
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. Através de histórias 
cantadas, o Concerto convida todos 
a viver a aventura imaginária de Um 
Dia Na Floresta, através das suas per-
sonagens: o dia que nasce, as flores 
que cantam, o cuco que assobia, a 
formiga corredora, o caracol que põe 
os pauzinhos ao sol, o lagarto pinta-
do, a fada desaparecida e a lua que 
chega quando o sol se põe...
Tarifário: Adulto + 1 criança até aos 
48 meses: €20,00 | Adultos e crianças 
com mais de 48 meses: €15,00
Tel. 21 923 73 00

11h00 e 15h00
MAT – Museu Anjos Teixeira

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO 
DE ARTUR ANJOS TEIXEIRA

Projeção de excertos de In Memoriam 
do Escultor Anjos Teixeira seguida de 
Visita Orientada.
Tel. 21 923 88 27

18h00
Quinta da Ribafria 

“VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA”
Orquestra Ligeira da Sociedade Filar-
mónica Boa União Montelavarense

19julho
16h00
Quinta da Regaleira 

CICLO DE RECITAIS
Pelo Sintra Estúdio de Ópera 
Quarteto de Cordas de Sintra
Telm. 96 958 85 85

20julho
14h15
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE CINEMA DE VERÃO
Três Dias, Três filmes. Entremos no mun-
do da fantasia, comédia e ficção…
As Crónicas de Nárnia: O Leão, a 
Feiticeira e o Guarda Roupa / Walt 
Disney
Tel. 21 912 82 70

21a23julho
Negrais, Largo do Rossio

FESTIVAL DO LEITÃO 
Uma iniciativa organizada pela 
Câmara Municipal de Sintra e União 
de Freguesias de Almargem do Bispo, 
Pero Pinheiro, e Montelavar. Este 
evento conta com a participação 
dos vários restaurantes e pontos de 
venda a retalho que em Negrais se 
dedicam à preparação tradicional 
desta famosa iguaria sintrense. 
Todos os dias às 21h30 haverá 
animação, assim no dia 21 atuará 
Toy Cascão; no dia 22 o Grupo 
Ai! A Dança apresentará um quadro 
de dança flamenca e a encerrar
o Festival do Leitão, sobe ao palco 
a Banda Os Duralex.

22julho
14h30
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

OFICINA EDUCATIVA “POSEIDIPOS - 
VEM CONHECER A MASCOTE 
DO MUSEU” 

Da combinação das palavras gregas 
Poseidon (deus dos mares) e hippos 
(cavalo), nasce o nome Poseidipos 
que designa a mascote infantil do 
Museu. É um ser mágico, curioso e 
bem-disposto, que acompanha as 
crianças na descoberta dos segredos 
da coleção.
Nesta atividade propõe-se a 
decoração de um Poseidipos, com 
cores e materiais atrativos, de forma a 
estimular a imaginação e a criativida-
de dos participantes. No final, está 
reservada uma visita surpresa que 
será do agrado de todos!
Tel. 21 960 95 20

15h00
Quinta da Regaleira 

CICLO DE CONCERTOS PELO 
PIANISTA RAÚL PINTO

Acesso: Incluído no bilhete de visita 
à Quinta da Regaleira
Tel. 21 91066 50 

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA GRÁVIDAS
Prática que permite ajudar a mulher 
a preparar-se física, mental e emo-
cionalmente para o parto, para a 
maternidade e para o novo ciclo 
da sua vida.
Telm. 96 523 36 92

18h00
Sabugo

FESTIVAL DE FOLCLORE DO SABUGO 
2017 - RANCHO FOLCLÓRICO “AS 
LAVADEIRAS”

Grupo de Bombos das Mercês 
Telm. 96 518 83 86 

DIA A DIA
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23julho
14h30
Quintinha de Monserrate

É UMA QUINTINHA SALOIA 
COM CERTEZA! 

Para conhecer em família, esta peque-
na quinta situada em plena Serra de 
Sintra vai ajudar a desvendar como 
se vivia antigamente no espaço rural 
da região saloia.
Na companhia dos monitores, vestidos 
à época como verdadeiros saloios 
do século XIX os visitantes podem 
aprender a fazer o pão de modo 
tradicional, e enquanto este coze no 
forno a lenha, os anfitriões são auxilia-
dos nas tarefas do dia-a-dia: recolher 
os ovos no galinheiro, dar cenouras 
aos animais do cercado, passar pelo 
pomar e pela horta para conhecer 
os frutos e vegetais da época, e 
na zona das plantas aromáticas, 
reconhecer as plantas dos chás e dos 
temperos com a ajuda do nariz, serão 
algumas das tarefas a realizar. Será 
ainda contada uma história em que 
os participantes serão convidados a 
intervir, usando alguns acessórios às 
tradições da região. No final sabo-
reia-se o pão quentinho.
Preço: 8€ participante
Tel. 21 923 73 00  

18h00
Quinta da Ribafria 

“VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA”
Quarteto de Cordas Opus 4 
(Conservatório de Música de Sintra)

25a28julho
Das 9h30 às 12h30
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

AMUSA-TE NAS FÉRIAS 
Oferta de atividades culturais à comu-
nidade em geral na pausa letiva de 
verão – ateliês de expressão plástica, 
movimento corporal, contos...
Telm. 96 523 36 92

26a30julho
Nafarros – Pavilhão Desportivo

FESTIVAL DO CARACOL DE SINTRA 
A iniciativa é promovida pela Liga 
dos Amigos da Terceira Idade Os 
Avós e pela União Desportiva Cultural 
de Nafarros e conta com o apoio 
da União de Freguesias de Sintra e 
coprodução da Câmara Municipal 
de Sintra.
Durante os cinco dias vai haver 
animação.

Horário: dias 26, 27, 28 das 18h00 
às 22h00; dias 30 e 31 das 12h00 
às 22h00.
Telm. 93 895 21 42

28a30julho
São João das Lampas

EXPOSIÇÕES CANINAS SINTRA 2017 
O Largo de São João das Lampas 
recebe a 36ª Exposição Canina 
Nacional de Sintra e a 34ª Exposição 
Canina Internacional de Sintra. Duran-
te três dias vai ser possível admirar os 
melhores exemplares de raças oficial-
mente reconhecidas, registados em 
livros de origens, que serão avaliados 
por júris portugueses e estrangeiros.
Simultaneamente serão realizadas 
exposições monográficas de Terriers 
e de Cão Pastor Belga e mostras 
especializadas de Bouledogue Fran-
cês, Dogue de Bordéus e Cão São 
Bernardo, bem como uma mostra de 
Dogue Alemão.
As exposições caninas de Sintra de 
Sintra são já consideradas das mais 
importantes a nível nacional. Esta 
iniciativa é organizada pela Câmara 
Municipal de Sintra em parceria com 
a Comissão de Festas da Vila Velha, 
o Clube Português de Canicultura 
e conta com o apoio da União de 
Freguesias de São João das Lampas.

29julho
11h00
Quinta da Regaleira 

DANÇAS COM HISTÓRIA 
O homem dança desde os tempos 
mais remotos e segundo Wéry (1992) 
a dança é o símbolo privilegiado da 
condição humana, enquanto ativi-
dade espontânea e universal. Neste 
sábado os visitantes à Quinta da 
Regaleira são convidados a assistir 
a “da Country dance à Contre-
dance”. A Countredance tem a sua 
origem nas danças rurais da Grã 
Bretanha, e foi adotada na corte 
isabelina: “almost everynight the queen 
is in the presence, to see the ladies 
dance the old new country dan-
ces…”. Este tipo de dança estendeu-
-se por toda a Europa, alcançando a 
sua popularidade máxima em França, 
no final do século XVII, época em que 
foi utilizada noutros géneros cénicos, 
como a ópera e o ballet, passando 
a designar-se contredance.
Acesso: incluído no bilhete de visita 
à Quinta da Regaleira
Tel. 21 910 66 50

DIA A DIA
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29julho
14h30
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

OFICINA EDUCATIVA “ARQUEOLOGIA 
NAS TUAS MÃOS” 

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

15h00
Quinta da Regaleira 

UNIVERSUS ENSEMBLE 
Universus ensemble é um grupo musical 
criado no seguimento da edição e 
publicação do projeto “Universus” da 
autoria de José Manuel freire, levado 
a público em 2012, composto por 
uma obra literária e por uma obra 
musical. Neste concerto é apresenta-
do um alinhamento de temas originais 
instrumentais que se afiguram como 
ilustrações sonoras das matérias abor-
dadas no seu livro. O género musical 
desenvolvido é revelador de várias in-
fluências de linguagens, encontrando-
-se patente a formação clássica dos 
músicos que integram este Ensemble e, 
em particular, a natureza jazzística de 
algumas linhas desenvolvidas.
Acesso: Incluído no bilhete de visita 
à Quinta da Regaleira
Tel. 21 910 66 50

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA IDOSOS
Envelhecer faz parte da vida. Mas 
essa jornada através dos anos pode 
ser melhor aproveitada quando se 
tem saúde. O yoga pode ser uma 
excelente ideia para quem deseja 
benefícios físicos e mentais.
Telm. 96 523 36 92

16h00
Casa do Eléctrico 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 até à 4ªfeira anterior à data 
da sessão. No dia 26 de julho 
teremos:
Prova de Vinhos Comentada pelo 
Produtor José Baeta da Adega Viúva 
Gomes e pelo Produtor Paulo da Silva 
da Adega Beira Mar
Tel. 21 923 87 67

30julho
16h00
Centro Cultural Olga Cadaval 

TRIBUTO AO ROCK PORTUGUÊS | 
BANDA N.S.F. MONTE ABRAÃO

A Sociedade Filarmónica Nossa 
Senhora da Fé do Monte Abraão, 
começou a gerar o seu embrião em 
outubro de 2003, com a vontade e o 
empenho de um grupo de residentes 
desta Freguesia que acreditavam 
que “a música oferece à alma uma 
verdadeira cultura íntima e deve fazer 
parte da educação do povo”(Guisot 
François), e a partir daí foi um passo 
para começar a trabalhar no projeto 
de criar uma Banda Filarmónica, com 
objetivo de promover e divulgar a mú-
sica entre os seus elementos, familiares 
e amigos e o  público em geral. 
 Atualmente, a Banda Filarmónica 
Nossa Senhora da Fé do Monte 
Abraão é dirigida pelo Maestro Ma-
nuel Babo. Licenciado desde 2003 
pelo Instituto Superior de Ciências 
Educativas de Lisboa, é autor de pro-

jetos na área de expressão musical 
e coautor de programas curriculares 
do ensino profissional. Foi Subchefe 
da Banda Sinfónica do Exército Por-
tuguês, Estudou Técnicas de Direção, 
Professor de aulas de percussão, 
é também o Autor e Coordenador 
do Projeto Música na Escola desde 
2014.
Tel. 21 910 71 10

18h00
Quinta da Ribafria 

“VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA”
Banda da Sociedade Recreativa 
e Musical de Almoçagem
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 1a28julho
Galeria Municipal - Casa Mantero

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE ALBA SIMÕES
Tel: 21 923 61 90

Até25julho
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 determinados efeitos, si-
lhuetas 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.
Telm. 96 523 36 92

29julho a5setembro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE PINTURA E DESENHO 
DE NICOLETA SANDULESCO 

Telm. 96 523 36 92

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO DE PINTURA E ESCULTURA 
DE NORBERTO NUNES

Telm. 96 523 36 92

julho
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, acrescen
tar valor e potenciar vivências aos 
cidadãos.

Até27agosto
Museu Anjos Teixeira 

EXPOSIÇÃO “BLOCOS E AGENDAS 
PESSOAIS – DIÁRIOS DE UM VIDA”

Com esta exposição de blocos e 
agendas pessoais dos escultores Artur 
e Pedro Anjos Teixeira pretende-se 
mostrar aos visitantes do museu os 
verdadeiros diários pessoais e artísti-
cos dos mestres.
Tel. 21 923 88 27

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, teste-
munhos e retratos do outro e da sua 
intimidade, rastos de um enamoramen-
to que passava 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 encontravam, num esboço, num 
desenho, numa pintura.
Nesse sentido é apresentada uma 
série de obras pouco conhecidas 
– algumas inéditas – maioritariamen-
te sobre 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 correspondên-
cia entre os dois artistas.
Telm. 96 523 36 92

Até31dezembro
Museu Leal da Câmara

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA 
“TRAJES DE ÉPOCAS 
DESENHADOS POR ALUNAS 
DE LEAL DA CÂMARA”

Tel. 21 923 88 28

1a8julho
21h30
Sociedade União Sintrense

A FÍSICA NO TEMPO 
Será possível viajar no tempo? 
“A Física no Tempo” é uma comédia 
científica, cheia de personagens 
diferentes do habitual, e onde a ciên-
cia é, também ela, uma personagem 
principal e cheia de destaque.
Ambassis e Paracelcius são dois cien-
tistas da Era Vitoriana, que ficam pre-
sos no presente devido a problemas 
com a sua máquina do tempo. Esta 
máquina revolucionária é responsável 
por trazer convidados que chegam 
desde o século XVII,  atualidade 
e até do futuro. 
Telm. 91 960 4874

Até23julho
Sábados às 17h00; 
domingos às 11h00 e 17h00
Quinta da Regaleira

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 apari-
ção de um ser sobrenatural que fala 
connosco, nos toca, nos convida 
para entrar. É o caso da fada Oriana, 
personagem saída da pena da poe-
tisa que conquistou o Prémio Camões, 
em 1999. O texto de Sophia, de uma 
extraordinária delicadeza e simplici-
dade, 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

ao longo

 do MÊS
       julhoEXPOSIÇÕES
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Até29julho
Quinta da Regaleira
Sextas e sábados às 21h30

PEREGRINAÇÃO DE FERNÃO 
MENDES PINTO

Seis anos volvidos e, no porto de 
chegadas e partidas, todos aguar-
daram o regresso em Peregrinação 
do Teatro TapaFuros aos misteriosos 
jardins da Regaleira, 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 es-
perar. A recompensa? Ter o Mundo 
todo no olhar. E sonhar.
Tel. 21 910 66 50

Até30julho
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 pú-
blico o teatro hiper-realista, numa nar-
rativa que se encontra fragmentada 
pelos vários aposentos do Internato. 
O enredo, no seu todo, desagua num 
verdadeiro thriller de terror de cortar 
a respiração. A história desenrola-se 
à frente do espetador. A intensidade 
do internato vai fazer-se sentir con-
soante 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 experiência de terror 
imersivo.
Telm. 96 756 82 06

Até28agosto
Quinta da Regaleira
Domingos e segundas, às 21h30

SER OU NÃO SER SHAKESPEARE
Pelos Instantâneos
Dizem que a morte lhe roubou o cor-
po, mas que foi incapaz de lhe levar 
a alma. Por essa razão, muitos acredi-
tam que o seu fantasma ainda por aí 
vagueia, procurando inspiração para 
escrever a obra final. “Ser ou Não Ser 
Shakespeare” transporta-nos ao sé-
culo XVI, numa hilariante viagem impro-
visada, na qual o próprio espetador 
é a fonte de inspiração, para uma 
original e inédita história do bardo.
Tel. 21 910 66 50

Até29setembro
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 ove-
lha!” onde  as aventuras e desventuras 
de um pequeno rapazinho que para 
salvar a sua Rosa, viaja pelo universo 
em busca de esperança. 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 

Até30setembro
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 
enclausuradas em casa durante esse 
período. Tudo isto transforma este 
lugar num ringue de tensões, onde 
a qualquer momento qualquer uma 
pode rebentar. Um espetáculo tenso, 
sussurrado e impaciente, onde o des-
fecho é esperado, nunca imprevisível
Telm. 93 810 96 44 

TEATRO
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Até30setembro
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 preten-
de-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 públi-
co 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 
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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.
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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AO LONGO DO  MÊS

Até28agosto

MAT – MUSEU ANJOS 
TEIXEIRA

Terça a sexta, 10h00 às 12h00  
e 14h00 às 16h00 

OFERTAS EDUCATIVAS 
PARA AS FÉRIAS DO VERÃO

Tel. 21 923 88 27 

MUSEU DE HISTÓRIA 
NATURAL DE SINTRA 

Terça-feira domingo 
das 10h00 e 14h00
VISITAS GUIADAS

- A DINÂMICA DA TERRA, 
A diversidade das paisagens 
geológicas, a tectónica 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 Austrolopithecus Anamensis ao 
Homo Sapiens.
Marcação de visitas guiadas: 
Tel. 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 lega-
do que importa preservar e dar 
a conhecer.

Ações gratuitas mediante marcação.
Tel. 21 912 82 70

MUSEU FERREIRA 
DE CASTRO

Terça a domingo
10h00 e 14h00

À DESCOBERTA DA FLORESTA 
Ateliê: Abordagem aos temas ambien-
te e cultura: rios, fauna, flora, água, 
índios… relacionando-os 
com a obra de Ferreira de Castro 
 “A Selva”.
Tel. 21 923 88 28 

MUSEU LEAL DA CÃMARA
Terça a domingo
10h00 e 14h00

- SOMOS SALOIOS 
Os participantes vestem-se de saloios, 
executam uma visita animada, consti-
tuem pares e dançam o 
Bailarico Saloio.

- À DESCOBERTA DO TESOURO
Através de algumas pistas, procede-
-se à montagem de dois puzzles com 
obras da autoria de Leal da Câmara.

- CAÇA AO TESOURO:” 
Leal da Câmara e a Caricatura” 
e “Leal da Câmara e a sua Casa 
na Rinchoa” – Jogo de equipa e 
orientação.

- REALIZAÇÃO DE VISITAS GUIADAS 
E TEMÁTICAS - 

“Vida e Obra de Mestre Leal da 
Câmara”; “Saloios”; “Mobiliário”; 
“Caricatura”; “Artes Decorativas”;  
“I e II Guerras Mundiais”.
Tel. 21 923 88 41

MUSEU ARQUEOLÓGICO 
DE SÃO MIGUEL 
DE ODRINHAS

Terça a sexta-feira
10h00 e 14h00

OFICINA EDUCATIVA “POSEIDIPOS - 
VEM CONHECER A MASCOTE 
DO MUSEU” 

Da combinação das palavras gregas 
Poseidon (deus dos mares) e hippos 
(cavalo), nasce o nome Poseidipos 
que designa a mascote infantil do 
Museu. É um ser mágico, curioso e 
bem-disposto, que acompanha as 
crianças na descoberta dos segredos 
da coleção.
Nesta atividade propõe-se a 
decoração de um Poseidipos, com 
cores e materiais atrativos, de forma a 
estimular a imaginação e a criativida-
de dos participantes. No final, está 
reservada uma visita surpresa que 
será do agrado de todos!

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

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 
Às quartas feiras e sábados, entre 
as 18h e as 19h, leve e leia em casa 
pelo dobro do tempo
As Bibliotecas Municipais de Sintra 
oferecem todas as quartas feiras e 
sábados, em todos os empréstimos 
domiciliários feitos entre as 18h e as 
19h, o dobro do tempo de prazo 
habitual para todos os utilizadores 
portadores de cartão de leitor.
Mais informações:
Tel. 21 923 61 71

Bibioteca de Praia

15junho a15setembro
Com vista a promover o livro e a leitu-
ra, durante os meses de verão e levar 
a Biblioteca Municipal à comunidade 
e aos locais habitualmente mais fre-
quentados nesta época do ano, será 
colocado um espaço de Biblioteca 
na Praia Grande e Praia da Maçãs.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SINTRA 

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

1 a28julho
STREET BOOKS 

No mês em que se assinala o dia das 
Bibliotecas, vamos comemorar com 
atividade que pretende-se trazer 
para o espaço exterior das Bibliote-
cas, junto às suas entradas, os postos 
de “Bookcrossing” que habitualmente 
e tradicionalmente se encontram no 
seu interior. 

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

“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.
3ª a 6ª feira, das 11h00 às 19h00
sábado das 11h00 às 17h00 
Encerra às segundas
Domingos - Aberto quando há 
atividades
Informações: Tel. 219236198 / 
939 122 533

28julho 

Ter. a Sex. 
10h30 e 14h00

CONTO / ATELIÊ
HISTÓRIAS SALGADAS

Inspirados pelo verão e em muito 
do que ele tem de único, para nos 
dar convidam-se as crianças a ouvir 
histórias alusivas a esta época.
Histórias salgadas, muito frescas e 
cheias de surpresa, histórias para ler, 
ouvir e sonhar…
Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO MÊS
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4 a28julho

Ter. a Sex. 
10h30 e 14h00

CONTO / ATELIÊ
HISTÓRIAS SALGADAS

Inspirados pelo verão e em muito do que ele tem de 
único, para nos dar convidam-se as crianças a ouvir 
histórias alusivas a esta época.
Histórias salgadas, muito frescas e cheias de surpre-
sa, histórias para ler, ouvir e sonhar…
Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia

1 a29julho

Ter. a Sex
10h30 e 14h00

CONTO / ATELIÊ - A ESTRELA QUE NÃO DEIXAVA 
NINGUÉM DORMIR

Uma noite, cai uma estrela na terra. Um menino 
resolve guardá-la sem saber que a luz emitida pela 
estrela vai impedir toda a gente de dormir. É uma 
história sobre coragem, sobre superação de adversi-
dades, sobre a aventura de ser criança
Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia

BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

4a28junho

Ter. a Sex. 
10h30 e 14h00

CONTO / ATELIÊ - HISTÓRIAS SALGADAS
Inspirados pelo verão e em muito do que ele 
tem de único, para nos dar convidam-se as 
crianças a ouvir histórias alusivas a esta época.
Histórias salgadas, muito frescas e cheias de 
surpresa, histórias para ler, ouvir e sonhar…
Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia

1 a31agosto

Ter. a Sex. 
10h30 e 14h00

CONTO / ATELIÊ - HISTÓRIAS SALGADAS
Inspirados pelo verão e em muito do que ele 
tem de único, para nos dar convidam-se as 
crianças a ouvir histórias alusivas a esta época.
Histórias salgadas, muito frescas e cheias de 
surpresa, histórias para ler, ouvir e sonhar…
Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia

1 a31setembro

Ter. a Sex. 
15h00

JOGOS AO AR LIVRE
Segundas e sextas – Jogos tradicionais 
Quartas – Peddy paper à volta dos livros 
e das histórias

Ter. a sex.
10h30 e 14h00

CONTO / ATELIÊ - QUE GRANDE BALBURDIA!
Esta atividade apela ao imaginário das crianças 
e para a sua capacidade de improviso. 
Propõe-se que um inicie a ler um pequeno parágrafo 
de uma história, em seguida é lido outro parágrafo 
de outra história e assim sucessivamente. Outro aluno 
escreve todo o texto que é lido e no final lê-se a 
história que foi concebida, com os vários excertos 
das histórias lidas.
Destinatários: Maiores de 4 anos 
Com marcação prévia

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

4a28junho

Ter. a Sex. 
10h30 e 14h00

CONTO / ATELIÊ - HISTÓRIAS SALGADAS
Inspirados pelo verão e em muito do que ele 
tem de único, para nos dar convidam-se as 
crianças a ouvir histórias alusivas a esta época.
Histórias salgadas, muito frescas e cheias de 
surpresa, histórias para ler, ouvir e sonhar…
Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia

Às Sextas
16h30

CONTOS À TARDINHA
Propõe-se aos leitores da biblioteca que, juntamen-
te com os seus filhos, participem nas horas de conto 
preparadas especialmente, para incentivar
e promover a leitura junto dos mais pequenos.
Todas as sextas-feiras, às 16.30. Ficamos à vossa 
espera!
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1 a31setembro

Ter. a Sex. 
10h30 e 14h00

CONTO / ATELIÊ
A ESTRELA QUE NÃO DEIXAVA 
NINGUÉM DORMIR

Uma noite, cai uma estrela na terra. 
Um menino resolve guardá-la sem 
saber que a luz emitida pela estrela 
vai impedir toda a gente de dormir. 
É uma história sobre coragem, sobre 
superação de 
adversidades, sobre a aventura de 
ser criança
Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia

1 a31setembro

Ter. a Sex.
10h30 e 14h00

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

9setembro

Sábado
16h30

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

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

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

4 a28julho

Ter. a Sex.
10h30 e 14h00

CONTO / ATELIÊ 
HISTÓRIAS SALGADAS

Inspirados pelo verão e em muito 
do que ele tem de único, para nos 
dar convidam-se as crianças a ouvir 
histórias alusivas a esta época.
Histórias salgadas, muito frescas e 
cheias de surpresa, histórias para ler, 
ouvir e sonhar…
Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia

1 a31agosto

Ter. a Sex.
10h30 e 14h00

CONTO / ATELIÊ
HISTÓRIAS SALGADAS

Inspirados pelo verão e em muito 
do que ele tem de único, para nos 
dar convidam-se as crianças a ouvir 
histórias alusivas a esta época.
Histórias salgadas, muito frescas e 
cheias de surpresa, histórias para ler, 
ouvir e sonhar…
Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia

1 a29setembro

Ter. a Sex.
10h30 e 14h00

CONTO / ATELIÊ
SONHOS NA BIBLIOTECA

“Numa noite o pequeno Carlos 
sonhou que tinha acordado numa 
cama que não era a sua, numa casa 
desconhecida, cheia de móveis e 
objetos que lhe eram completamente 
estranhos”.
1,2,3, vamos contar uma história, mas 
presta atenção que algo de mágico 
vai acontecer na biblioteca. Que 
será?
Destinatários: Maiores de 4 anos
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

3a26junho

Todo o dia
OFICINAS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA  
“A FESTA ESTÁ A CHEGAR“ 

Ao longo do mês vem participar e me-
ter mãos à obra na preparação do 
nosso aniversário. Maiores de 6 anos.

27junho

Todo o dia
22.º ANIVERSÁRIO DO CENTRO 
LÚDICO DE RIO DE MOURO

Chegou o dia da grande festa do 
ano! Vem divertir-te neste dia de 
festa e juntos iremos apagar 22 velas. 
Aparece! Todas as idades

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. 

ATIVIDADE DESPORTIVA
 JOGOS COM ÁGUA 

O jogo é uma ferramenta importante 
para o desenvolvimento motor, social 
e cognitivo de uma criança. Desta 
forma, dispomos de um leque de ati-
vidades ao ar livre, proporcionando 
momentos divertidos. Para Jardim de 
Infância e 1º ciclo do ensino básico. 

ATIVIDADE DESPORTIVA - FUTVOLEY 
O jogo é uma ferramenta importante 
para o desenvolvimento motor, social 
e cognitivo de uma criança. Desta 
forma, dispomos de uma actividade 
lúdica e recreativa, promovendo um 
estilo de vida saudável. Para 1º ciclo 
do ensino básico e 2º ciclo do ensino 
básico. 

OFICINA DE EXPRESSAO PLÁSTICA - 
RECICLAR O VISUAL 

Todo o consumidor consciente deve 
procurar, através de pequenas mu-
danças no seu quotidiano, fazer a sua 
parte para garantir uma vida melhor 
para as futuras gerações. Nesse sen-
tido dispomos de uma atividade de 
reciclagem e reutilização de roupa, 
fazendo de uma peça velha um novo 
artigo. Para 1º ciclo do ensino básico 
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!

7junho

Todo o dia
ATIVIDADE DESPORTIVA “À AVENTURA” 

Um dia cheio de atividades radicais 
pensado para os jovens mais atre-
vidos. Se és um jovem com energia 
e destemido, inscreve-te no Centro 
Lúdico e não te vais arrepender. 
O teu dia vai ser uma aventura. 
Maiores de 12 anos.

14junho

Todo o dia
“PIQUENIQUE” 

Finalmente vai ser inaugurado o es-
paço de “relax” e convívio, no exterior 
do Centro Lúdico, com puffs, sofás e 
mesas. Neste dia vamos ter muitos jo-
gos e vamos fazer um piquenique com 
música a acompanhar! Não faltes à 
fantástica inauguração! Estamos à tua 
espera! Todas as idades.

17a21junho
14hOO

TORNEIO DE FUTEBOL “Go Go C.L.M.” 
Ao longo da semana vamos treinar, 
treinar, treinar… para estarmos bem 
preparados. E no dia 21 é para ar-
rasar. Vem fazer a tua inscrição. Quem 
não quiser jogar pode vir fazer claque 
e apoiar a sua equipa preferida.  
A partir dos 8 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.

“QUAL É A PISTA?” 
Tens vontade de viver uma aventura? 
Os jogos são excelentes e apropria-
dos para isso. Vem passar connosco 
momentos engraçados e pensar que, 
por momentos, te encontras num outro 
sítio… Vai ser divertido! Para turmas 
do 1º ciclo do ensino básico.

HORA DO CONTO 
“HISTORIAS NA GAVETA” 

O que se esconde numa gaveta 
fechada? Uma Boneca? Uma caixa? 
Um livro? Vamos explorar o imaginário 
infantil e descobrir… histórias! 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 
ARTÍSTICA / AGUARELAS

Quartas-feiras, das 14h00 às 18h00

- ATELIÊS DE INICIAÇÃO À PINTURA 
ARTÍSTICA / 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 visitan-
tes interagirem com a Rádio e 
a TV. Homenageia os jornalistas imor-
talizados pela sua obra, apresenta os 
principais protagonistas da indústria, 
projeta a evolução da reportagem 
das guerras, contextualiza os 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
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 artesa-
nal 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
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A NÃO PERDER

O ciclo de cinema “Esplendor na Relva” decorre de 1 a 22 de julho no Palácio de Monserrate, em Sintra, iniciativa da Parques de Sintra com programação 
do cineasta João Mário Grilo.
São 12 obras-primas da história do cinema para ver, muitas delas à noite e ao ar livre, uma experiência única que coloca a atmosfera dos filmes a fundir-se 
com o cenário natural da serra de Sintra.

Seja no auditório do Palácio de Monserrate, seja nos jardins (numa tela gigante, tendo o relvado como plateia e um autêntico anfiteatro natural), este ciclo acrescenta 
novas dimensões ao conceito de “ir ao cinema”.

Numa seleção de filmes eclética, e que a tecnologia permite ver agora em larguíssima escala, o cartaz integra desde o emblemático “Esplendor na Relva”, de Elia 
Kazan, longa-metragem que empresta o nome a este ciclo, até “Vertigo”, considerada uma das obras mais perfeitas e intrigantes de Hitchcock. Pelo meio, destacam-se 
a densidade profunda e introspetiva de filmes fundamentais de Murnau, Visconti, Kurosawa, Truffaut e Nicholas Ray, mas também as radiações luminosas e burlescas de 
“Tempos Modernos”, de Chaplin, e de “As Leis da Hospitalidade”, de Buster Keaton, a grande comédia de Jacques Tati em “As Férias do Sr. Hulot” ou as sonoridades 
eternas em obras como “Serenata à Chuva” e “Fantasia”. Um conteúdo programático que oferecerá uma panorâmica significativa sobre a identidade diversa do cinema 
e sobre o que de melhor este nos ofereceu ao longo dos anos.

1julho
21h30

“ESPLENDOR NA RELVA”, 1961, DE ELIA KAZAN

2julho
16h00

 “AURORA”, 1927, DE F. W. MURNAU 

7julho
21h30

SENTIMENTO (SENSO), 1954, DE LUCHINO VISCONTI

8julho
16h00

AS LEIS DA HOSPITALIDADE (OUR HOSPITALITY), 1923, DE BUSTER KEATON

21h30
SERENATA À CHUVA (SINGIN’IN THE RAIN), 1952, DE STANLEY DONEN 
E GENE KELLY

9julho
16h00

TEMPOS MODERNOS (MODERN TIMES), 1936, DE CHARLES CHAPLIN

14julho
21h30
Parque e Palácio de Monserrate 

FANTASIA (FANTASIA), 1940, DE WALT DISNEY

15julho
16h00

AS FÉRIAS DO SR. HULOT (LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT), 1953, 
DE JACQUES TATI

21h30
RAN – OS SENHORES DA GUERRA (RAN), 1985, DE AKIRA KUROSAWA

  
16julho
16h00

OS QUATROCENTOS GOLPES (LES QUATRE CENT COUPS), 1959, 
DE FRANÇOIS TRUFFAUT

21julho
21h30

Johnny Guitar, 1954, de Nicholas Ray

22julho
21h30

A MULHER QUE VIVEU 2 VEZES (VERTIGO), 1958, DE ALFRED HITCHCOCK

Preço de bilhete:
• Sessões noturnas (ar livre) – 5€ adulto e 3,5€ jovens (dos 6 aos 18 anos) 
– O Palácio estará aberto para visita.
• Sessões diurnas (auditório do Palácio) – Incluídas no bilhete da visita ao 
Palácio, sendo a entrada condicionada à capacidade da sala. A compra 
de bilhetes durante o dia para visita ao Palácio de Monserrate não dá direito 
a entrada gratuita nas sessões de cinema noturnas.
• A Scotturb assegura gratuitamente o transporte entre a Estação Ferroviária 
de Sintra e o Parque de Monserrate, , entre as 19h15 e as 00h40, aos porta-
dores de bilhete para o ciclo de cinema.
Mais informações em: www.parquesdesintra.pt/esplendor-na-relva-12-obras-pri-
mas-do-cinema-em-monserrate

CICLO DE CINEMA 
“ESPLENDOR NA RELVA”  
12 OBRAS-PRIMAS DO CINEMA EM MONSERRATE 
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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 9h30-12h20- 14h00-18h00 
| ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados
dedu.clmassama@cm-sintra.pt

CENTRO LÚDICO
DE RIO DE MOURO 

Rua Gil Eanes
(junto ao Mercado Municipal)
2635 Rio de Mouro
Tel. 21 916 34 14 
Fax. 21 916 69 96
seg- sáb 9h30-12h20- 14h00-18h00 
| ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados
dedu.clriodemouro@cm-sintra.pt 

CENTRO LÚDICO DAS LOPAS 
Rua Carlos Charbel
2735 Agualva 
T/F : 21 431 91 54
seg- sáb 9h30-12h20 
14h00-18h00 | ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados
cllopas@gmail.com

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

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

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

NEWS MUSEUM
Rua Visconde de Monserrate, n.º 26
2710-591 Sintra
Tel. 21 012 66 00
abril a setembro 9h30-19h00
outubro a março 9h30-18h00
info@newsmuseum.pt 

CENTRO INTERATIVO MITOS
E LENDAS DE SINTRA

Praça da República Nº 23
2710-616 Sintra
Tel. 21 923 11 57
Todos os dias 9h30-18h00

CONTACTOS




