


www.cm-sintra.pt
NOV

( 2 )

Diretor: Basílio Horta

Edição: Câmara Municipal de Sintra
Largo Dr. Virgílio Horta, 2710-501 SINTRA

Tel. 21 923 85 74
Fax. 21 923 85 73
www.cm-sintra.pt



Sintra em Agenda
NOV

( 3 )

ÍNDICE

Dia a Dia
[ Pág. 7 ]

Ao longo do mês
[ Pág. 13 ]

 

Bibliotecas
[ Pág. 17 ]

Contactos
[ Pág. 24 ]

2

11

21

30

3

12

22

4

17

24

5

18

25

8

19

26

[ Pág. 13 ]

[ Pág. 23 ]

[ Pág. 4 ]

EXPOSIÇÕES

EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA DE VOLKER 
SCHNUTTGEN “MO-NU-MENTOS”

A NÂO PERDER

XI ENCONTRO DE BANDAS FILARMÓNICAS
DO CONVELHO DE SINTRA

DESTAQUE
LISBON & SINTRA FILM FESTIVAL ‘ 17



www.cm-sintra.pt
NOV

( 4 )

A 11ª edição, que se irá realizar de 17 a 26 de novembro, o Lisbon & Sintra Film Festival prepara-se para reunir, de 
novo, o que de melhor se faz no mundo da sétima arte. Com um programa de qualidade e inovador, orgulhoso do nosso 
passado mas virado claramente para o futuro, o LEFFEST aposta na interligação de propostas culturais, aliando o cinema 
à literatura, passando pela música e pelas artes plásticas, e afirma-se enquanto lugar propício à reflexão e discussão dos 
temas que marcam a atualidade. 

A atriz Isabelle Huppert será o foco principal do Lisbon & Sintra Film Festival ’17, com uma grande retrospetiva dos filmes 
que protagonizou, a exibir no Centro Cultural Olga Cadaval, e com uma exposição de fotografia, Isabelle Huppert: 
Woman of Many Faces, com inauguração a 18 de novembro no MU.SA – Museu das Artes de Sintra, com a presença 
da atriz e artistas com os quais colaborou.

DESTAQUE

LISBON & SINTRA FILM
        FESTIVAL ’17
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DESTAQUE

Para além de garantir a melhor seleção de filmes em competição, a projeção de autores fundamentais da história do 
cinema e de jovens cineastas emergentes, esta edição reserva também um lugar importante para o cinema português, 
com dois nomes cuja obra, pela importância que tem, precisamos de conhecer melhor em Portugal. Será exibida uma 
retrospetiva integral da obra de João Mário Grilo, realizador, académico e investigador na área do cinema, como 
também apresentará a obra do documentarista José Vieira, radicado em França e particularmente dedicado à 
problemática da emigração. 

A programação do festival tem ainda uma componente social ativa integrando atividades dirigidas ao público escolar 
e ao público sénior. Com a exibição de uma seleção de curtas-metragens e filmes promove o diálogo ativo e a 
contextualização tanto histórica como cinematográfica. 

Este ano, o Centro Cultural Olga Cadaval, o Palácio Nacional e Jardins de Queluz, os cinemas Medeia Monumental 
e Nimas e o Teatro Nacional D. Maria II, são os principais espaços, cuja qualidade e polivalência prometem garantir 
o sucesso deste evento e permitir ao festival um envolvimento mais próximo com a dinâmica das cidades envolvidas, 
com os seus habitantes e aqueles que nos visitam.

Mais informações em http://www.leffest.com/ 
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dia a
 DIA
 novembro

2novembro
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

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

3novembro
18h00
Museu Ferreira de Castro

CLUBE DE LEITURA 
O livro a debater será: “Nathan 
o Sábio”, de G. H. Lessing
Tel. 21 923 88 28 

4novembro
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. 
A prática de yoga permite potenciar 
o rendimento escolar e a autoestima.
Tel. 96 523 36 92

4,11e 18novembro 
Sociedade Filarmónica União 
Assaforense 

XI ENCONTRO DE BANDAS 
FILARMÓNICAS 

Por ocasião do 75º Aniversário 
da Coletividade.

21h30
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA AO LUAR 
Esta atividade consiste numa sequ-
ência agradável de posturas de 
Yoga (Asanas) para eliminar tensões e 
desenvolver força, flexibilidade e tónus 
muscular; exercícios de respiração (Pra-
nayama) para aumentar a força vital e 
relaxamento guiado para desfrutar de 
tranquilidade e felicidade interior.
Para experienciar em noite de lua 
cheia, numa sala com uma larga
clarabóia que permite a entrada 
de luz e de sonhos, com as estrelas 
à espreita…
Telm. 96 523 36 92

21h30
Casa da Marioneta

A BOTA VELHA 
Texto de Rodolfo Bispo 
Quantos queres? Sim é aquele jogo 
em que podemos escolher, onde pe-
quenas pintas com cores nos instigam, 
revelando estreitas janelas, potencian-

do vastas possibilidades. Quantos 
pormenores queres? Há Vermelho que 
traz uma vizinha com sete chapéus, o 
verde que carrega a bicicleta velha 
do carteiro novo, o amarelo que impo-
nentemente revela o par de pombas 
nas suas assembleias gerais.
Se abrirmos um buraco, se puxarmos um 
fio, o que acontecerá? Uma memória 
fabricada, um futuro aberto, um presen-
te intemporal, uma bota que é velha? 
Pode até não acontecer nada, pode 
até ser tudo uma brincadeira.
Tel. 21 432 11 01 Banda Filarmónica 
União Assaforense

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

JOÃO PEDRO PAIS “20 ANOS” 
Com um espetáculo cuidadosamente 
preparado para assinalar estes dois 
eventos, o Artista irá partilhar com os 
fãs uma vida dedicada à música, com 
a energia contagiante que se lhe 
conhece quando atua ao vivo.
Trata-se de um concerto recheado 

de grandes canções que nos prende 
do primeiro ao último acorde, revelan-
do a maturidade de um compositor 
a superar novos desafios.
Tel. 21 910 71 10 

5novembro
11h00
Centro Cultural Olga Cadaval

TEATRO PARA BEBÉS  
“DE QUE SÃO FEITOS OS SONHOS” 

“Ema” perde-se pelo mundo encan-
tado dos sonhos onde embarca jun-
tamente com o público numa viagem 
única e fora do normal ao universo 
dos bebés. Entre o paladar, a audi-
ção, o tato, o olfato e a visão, vai 
conhecendo personagens que lhe 
mostram que há muito para descobrir 
para além do que experienciamos 
no nosso dia a dia. Indicado para 
crianças dos 6 meses aos 2 anos.
Tel. 21 910 71 10 
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5,12,19e 26nov.
16h00 
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA PÚBLICO EM GERAL 
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

5novembro
16h00
Quinta da Praia, Fontanelas 

COMEMORAÇÕES DO 
15º ANIVERSÁRIO DA APRIA

Atuação da Orquestra Ligeira da 
Sociedade Recreativa e Musical 
de Almoçageme
Telm. 91 533 32 59

8novembro 
21h00
Hotel Arribas, Praia Grande

PROJETO SINTRA + SAÚDE 
Atividades para Idosos 2017
Atuação do Grupo Folclórico 
As Florinhas do Alto Minho
Tel. 21 923 60 17

11novembro
11h00
Mercado Municipal 
de Pêro Pinheiro 

SÃO MARTINHO  
“Cantares” do Grupo Desportivo 
de Sacotes
Tel. 21 923 68 24

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 

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 ver 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
inscrição prévia: 21 923 73 00 

15h30 às 17h30
Museu Anjos Teixeira

SÁBADOS NO MUSEU 
“Recolher para Construir ”
Visita ao Parque da Liberdade para 
recolha de castanhas, ouriços, folhas, 
etc. para no Museu realizarmos uma 
escultura de S. Martinho.  
Tel. 21 923 88 27 

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CICLO DE ORQUESTRAS LIGEIRAS 
Orquestra Ligeira da Sociedade Filar-
mónica Boa União Montelavarense
Tel. 21 912 82 70 

11e11novembro
9h00 às 19h00
Volta do Duche

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

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

CONVERSAS SÉRIAS COM MARTA 
GAUTIER

“O que farias se não tivesses medo?”
Às vezes, há uma parte de mim 
que não acredita. Vou, volto, faço, 
aconteço, tudo numa agonia. 
Outras vezes, paro e fico em silêncio. 
Percebo então o quanto corro para 
não sentir. O quanto me assusta olhar, 
com atenção, para o que acontece 
dentro de mim.
Nas sessões das ‘Conversas Sérias’ 
vamos olhar com atenção. Pode 
eventualmente inspirar quem quer 
chegar à melhor versão de si mesmo. 
Cada sessão tem um tema diferente 
e, no fim, quem quiser pode fazer 
perguntas ou partilhar algo de si.
Tel. 21 910 71 10

DIA A DIA
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12novembro
11h00
Casa da Marioneta

TEATRO PARA BEBÉS  
“DE QUE SÃO FEITOS OS SONHOS” 

Valdevinos Teatro de Marionetas
“Ema” perde-se pelo mundo encan-
tado dos sonhos onde embarca jun-
tamente com o público numa viagem 
única e fora do normal ao universo 
dos bebés. 
6 meses aos 2 anos.
Tel. 21 432 11 01 

16h00
Centro Cultural Olga Cadaval

MUSICAL “PINÓQUIO”
“Pinóquio - Mas paizinho agora 
reparo, onde está o teu casaco neste 
dia frio? Gepeto - Vendi-o porque 
tinha calor!
Toma o teu livro e uma maçã para 
dares à tua professora. Corre para 
a escola.”
A mentira doce do Pai Gepeto 
contrasta com a mentira do mundo 
ao qual Pinóquio chega pelas mãos 
da Fada Azul.
Boneco de pau que só queria ser um 
menino de verdade, Pinóquio, o jovem 
aprendiz, irá aprender a viver e a ser 
responsável pelas suas ações.
Como qualquer criança curiosa, 
Pinóquio envolve-se em aventuras 
desviadas e perigosas, pelos seus 
novos amigos do alheio, o Gato e a 
Raposa. Nem mesmo a voz da sua 
consciência, o Grilo, o conseguirá 
demover de satisfazer a sua gula, a 
ociosidade, o egoísmo e a ganância. 
Pinóquio aprenderá à força as verda-
deiras doutrinas da vida: a amizade, o 
respeito pelo próximo, o altruísmo e a 
grande verdade, o amor paternal.
“Fada - Pois bem Pinóquio, por causa 
do teu bom coração perdoo-te to-
das as diabruras que fizeste até hoje!”
Tel. 21 910 71 10

17a26novembro
LISBON & SINTRA FILM FESTIVAL ’17

Na 11ª edição o Lisbon & Sintra 
Film Festival prepara-se para reunir, 
de novo, o que de melhor se faz no 
mundo da sétima arte. 
Informações: http://www.leffest.com/ 

18novembro
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 

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

CONTARTE 
Onde os Livros se Cruzam com as 
Obras de Arte
Oferta de atividade lúdico-peda-
gógica, de forma a complementar e 
enriquecer o tempo de ócio passado 
em família.  
Telm. 96 523 36 92

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

16h00
Casa da Marioneta

LANÇAMENTO DO LIVRO “NANÁ”
texto e ilustração de Joana Rita
Este livro, inspirado em contos afri-
canos, nasceu no âmbito do projeto 
artístico “Histórias aos Retalhos” e dá-
-nos a conhecer a Naná, uma grande 
cozinheira, mãe de todos, tal como a 
grande árvore africana que vivia ao 
fundo da rua. Naná alimentava toda 
a ilha e não havia nariz com mais 
sabedoria do que o dela, capaz de 
distinguir os aromas mais pequeninos 
e não se confundir com os cheiros 
mais semelhantes. Esses perfumes 
espalhavam-se pelo ar, atraíam os 
peixes, misturavam-se com os pés 
das crianças que brincavam na praia, 

tornavam as mangas, as papaias e 
os maracujás ainda mais doces. Con-
tudo, um dia Naná entristeceu e tudo 
ficou inundado de azul… só com a 
ajuda de Nambô e do seu pequeno 
tambor, o sol voltará a brilhar. 
Tel. 21 432 11 01 

21h30 às 23h30
Museu Anjos Teixeira

NOITES NOS MUSEUS
3 ESTÁTUAS, 3 ESCRITORES 

Leituras encenadas a partir das obras 
de Francisco Rodrigues Lobo, Aquilo 
Ribeiro e Camilo Castelo Branco.
Tel. 21 923 88 27 

19novembro
10h30
Palácio de Monserrate

CONCERTO PARA BEBÉS
MANHÃ DE NATAL

Um espetáculo musical interativo que 
estimula o sentido melódico e rítmico 
dos participantes e promove a intera-
ção lúdico-musical entre pais e filhos. 
Na companhia de 4 músicos (duas 
vozes, flauta transversal e guitarra), fa-
z-se uma viagem pela música clássica 
erudita, entre arranjos e composições 
originais do grupo, explorando diver-
sos sons, timbres e ritmos, sempre com 
a ajuda do público, na perspetiva de 
que este seja o 5º músico do grupo.
Destinatários: Recomendado para 
famílias com crianças a partir dos 3 
meses
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 

10h30
Palácio Nacional de Sintra

O TESOURO DO REI 
Num palácio com mais de 700 
anos de história, cheio de segredos 
por descobrir, os participantes são 
convidados a seguir pistas, para 
resolver enigmas e completar tarefas 
para saberem finalmente o que é e 
onde está guardado o tesouro do rei. 
Trata-se de um jogo de pistas, através 
do qual é possível descobrir a história 
do Palácio Nacional de Sintra de 
uma maneira e emocionante.
Preço: 9€
Tel. 21 923 73 00 

DIA A DIA
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21novembro
15h00
Quinta da Regaleira 

CICLO DE CONCERTOS
Pelo pianista Raúl Pinto 
Tchaikowsky – Estações
Acesso: Incluído no bilhete de visita 
à Quinta da Regaleira
Tel. 21 910 66 50 

22novembro
18h30
Museu de História Natural de Sintra 

ENTREGA DO PRÉMIO IMAGINA LÁ 
Trabalhos dos alunos das escolas do 
concelho que participaram no Con-
curso de ideias para a imagem do 
7º Encontro Práticas para a Inclusão.
Tel. 21 923 85 63 / 21 923 85 25 

24novembro
16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
E ARTES DECORATIVAS 

Exposição dos trabalhos das Oficinas 
de Bordados e dos Ateliês de Pintura 
Artística realizados na Casa da Cultu-
ra Lívio de Morais e apresentação de 
trabalhos dos Alunos da Universidade 
Sénior Intergeracional de Agualva e 
Mira Sintra.
Tel. 21 912 82 70 

25novembro
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. Será possível tocar na água 
da cascata, perceber variações de 
temperatura, e conhecer várias es-
pécies botânicas, sentindo texturas e 
odores exóticos. Em redor do Palácio 
de Monserrate será possível conhecer 
todos os materiais que constituem as 
fachadas.
Direcionada para visitantes cegos ou 
com baixa visão mas aberta a todos 
os interessados.
Tarifário pessoa com deficiência: 
sob consulta - Tarifário regular: sob 
consulta
Tel. 21 923 73 00

10h00 
Parque de Monserrate 

JARDINS DE MONSERRATE 
SEM BARREIRAS 

Visita direcionada para pessoas 
com mobilidade condicionada que 
poderão percorrer os jardins com au-
tonomia através de um equipamento 
que quebra a barreira da inclinação 
e facilita a mobilidade de cadeiras 
de rodas manuais. Contará com a 
exploração do Vale dos Fetos, Jardim 
do México, Roseiral, Relvado e Lagos, 
no Parque de Monserrate.
Tarifário pessoa com deficiência: sob 
consulta - Tarifário regular: 
sob consulta Tel. 21 923 73 00

11h00
Quinta da Regaleira

DANÇAS COM HISTÓRIA 
Século XVII: Da Country Dance 
à Contredance
Conhecida como forma de dan-
ça desde 1500 de origem rural a 
Country Dance é adotada na corte 
isabelina: “…almost every night the 
queen is in the presence, to see 
the ladies dance the old and new 
country dances…”. No sec. XVII as 
Country Dances chegam às capitais 
europeias, onde, a partir de França 
tomarão o nome de Contredanses. 
Acesso incluído no bilhete de visita à 
Quinta da Regaleira 
Tel. 21 910 66 50 

14h30
Parque de Monserrate

PATRIMÓNIO EM GESTOS 
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 Méxi-
co, Roseiral e Relvado, terminando no 
Palácio de Monserrate. Direcionada 
para visitantes surdos, mas aberta a 
todos os interessados.
Tarifário pessoa com deficiência: 
sob consulta - Tarifário regular: sob 
consulta Tel. 21 923 73 00 

DIA A DIA
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14h30 às 16h30
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 deco-
ração de um Poseidipos, com cores 
e materiais atractivos, 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

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 da Marioneta

CONTA-ME UMA HISTÓRIA… 
Conta-me uma História é o que nos 
pedem as crianças quando se vão 
deitar. E também foi, com certeza, o 
que pedimos aos nossos pais quando 
éramos crianças. O espetáculo quer 
refletir esse presente, o momento de 
comunhão em que todos são atores e 
espetadores, contadores de histórias 
e personagens, relembrando à família 
o seu importante papel na relação 
do momento.
Maiores de 3 anos.
Tel. 21 432 11 01 

25novembro
21h30
Museu de História Natural de Sintra 

NOITE DOS MUSEUS
Atuação da Orquestra Ligeira da 
Sociedade Filarmónica Boa União 
Montelavarense.
Tel. 21 923 85 63

26novembro
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. 
Tarifário: 8€/participante
Tel. 21 923 73 00  

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra 

EXPRESSÃO CORPORAL 
Telm. 96 523 36 92

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

REVISTA À PORTUGUESA
Revista à Portuguesa “Mira Sintra a 
Sorrir ” com a Produção e Encenação 
de Antero Anastácio.
Tel. 21 912 82 70 

30novembro
16h00
Quinta da Regaleira

QUARTETO DE CORDAS DE SINTRA 
Obras de Webern, Avelino Soares 
e Grieg
Telm. 96 646 46 11

Escola Secundária de Santa 
Maria, Portela de Sintra

14-18
No centenário da Primeira Guerra 
Mundial, a Musgo Produção Cultural 
junta-se aos finalistas do Curso de 
Artes do Espetáculo da Escola 
Secundária de Santa Maria, Portela 
de Sintra, para recuperar memórias e 
domesticar fantasmas que sobrevivem 
ainda do assombro negro que foi o 
primeiro conflito mundial. O projeto 
“14-18” integrou já, em maio e junho, 
a realização de um ciclo de confe-
rência e prossegue, este mês, com 
workshops de saberes de teatrais e 
a antestreia do espetáculo. É co-pro-
duzido pela União de Freguesias de 
Sintra.
Telm. 93 315 65 90

DIA A DIA
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4novembro a3janeiro
Museu Anjos Teixeira

EXPOSIÇÃO “ESBOÇOS DA REPÚBLICA” 
Vamos acompanhar o processo de 
conceção da escultura A República, 
da autoria de Artur Anjos Teixeira, 
exposta na sala dos Deputados na 
Assembleia da República.
Tel. 21 923 88 27 

Até5novembro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

III SINTRA PRESS PHOTO 
A terceira edição do Sintra Press Pho-
to irá expor trabalhos dos fotojornalis-
tas João Pina, André Liohn e Siegfried 
Modola. Esta edição abordará o 
tema “Suburbia”, com a apresentação 
de histórias sobre gente e lugares que 
coexistem à margem da sociedade 
em várias regiões do planeta.
Telm. 96 523 36 92

18novembro a4fevereiro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA DE ISABEL-
LE HUPPERT “WOMAN OF MANY FACES”

Inserida na programação do Lisbon 
& Sintra Film Festival e com a presença 
da actriz e artistas com os quais cola-
borou, a exposição “Isabelle Huppert: 
Woman of Many Faces” reúne fotogra-
fias de Huppert por Nan Goldin, Henri 
Cartier-Bresson, Robert Frank ou Helmut 
Newton. Com curadoria de Ronald 
Chammah e Jeanne Fouchet.
Telm. 96 523 36 92

Até1dezembro
Galeria Municipal – Casa Mantero

EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA 
“PROG” DE JORGE MOREIRA 

De acordo com o autor, Prog é a 
emoção através do caminho que o 
leva a construir esculturas. O trabalho 
de Jorge Moreira reflete influências 
que lhe foram trazidas através da 
música, pintura, escultura e pessoas.
Tel. 21 923 61 90

Até10dezembro 
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

“CONVERGÊNCIAS” 
Exposição coletiva de pintura, es-
cultura e fotografia de Filipe Romão, 
Inês Cerejo, Pedro Ramos e Sandra 
Borges. Tendo como ponto de parti-
da a relação entre corpo e espaço, 
esta exposição apresenta diferentes 
perspetivas e possibilidades desta 
relação, que embora possam parecer 
desconetadas entre si numa primeira 
instância, um olhar mais atento verá 
que dialogam.
Se nas obras de Filipe Romão e de 
Pedro Ramos o espaço é o tema 
central, pelas paisagens e fragmentos 
de paisagem, temática recorrente na 
obra de ambos os artistas, na escultu-
ra de Sandra Borges o corpo é a es-
sência da sua obra. Já nas fotografias 
de Inês Cerejo há a predominância 
do momento fugaz, do instante, onde 
silhuetas sugerem sombras.
 Telm. 96 523 36 92

Até12dezembro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA 
DE VOLKER SCHNUTTGEN 
“MO-NU-MENTOS”

Na presente exposição estão 
expostos três grupos de trabalho em 
materiais distintos que representam 
momentos marcantes na sua obra.
Telm. 96 523 36 92

Até12dezembro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE DESENHO DE JORGE 
LEAL “LIBERDADE”

“O desenho é o campo da liberdade 
total. O desenho pode-se fazer com 
muito pouco. Um lápis ou uma agua-
da de tinta da China são suficientes 
para desenhar durante horas. O humor 
e a rarefação das imagens constro-
em a unidade entre os vários temas 
que me estimulam, que são muitos. 
Desenhar rima com respirar e é-me 
igualmente necessário à existência.” 
Jorge Leal
Telm. 96 523 36 92

Até31dezembro
Museu Leal da Câmara

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

Conceções estilistas de trajos 
femininos de várias épocas (séculos 
XIII-XIX), que ainda integram os fundos 
museais da Casa-Museu. Todas elas 
revelam uma arte e um design de 
época, mas onde se descobre, a 
intervenção artística, profissional e 
direta do Mestre artista. É este interes-
sante acervo escolar que a presente 
exposição pretende dar a conhecer 
a todos.
Tel. 21 923 88 28 

ao longo

 do MÊS
       novembro

EXPOSIÇÕES
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”Novembro
Quinta a sábado, 
às 21h00 e 23h00
Antiga Casa dos Magistrados 
Largo Fernando formigal de 
Morais- Sintra

CASA ASSOMBRADA – 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, 
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 consoan-
te 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. O edifício – a 
antiga Casa dos Magistrados – com 
cerca de 20 assoalhadas será pal-
co de uma assombrosa experiência 
de terror imersivo.
Telm. 96 756 82 06  

4novembro a10dez.
Sábados e domingos, 
às 16h00
Casa de Teatro de Sintra

SEGREDO DO RIO
de Miguel Sousa Tavares
É a história da amizade entre um 
peixe e um rapaz, que agora se 
apresenta em forma de espetáculo 
de marionetas.
Uma história pedagógica que 
pode ser lida como uma parábola 
protagonizada pela humanidade e 
a natureza: se a humanidade (rapaz) 
tratar a natureza (peixe) com amor, 
fidelidade e respeito no fundo como 
merece, a natureza é generosa.
Tel. 21 923 37 19 

17,18,24e25nov.
Sextas e sábados, às 21h30
Quinta Nova da Assunção, Belas

“ENIGMA”
Estreia dia 17, o espetáculo Enigma. 
Este espetáculo pretende – se um es-
petáculo/jogo, que envolva o público 
física, emocional e sensitivamente. É 
um espetáculo/jogo em que o público 
lidera, é liderado toma decisões e su-
jeita-se a elas, ao longo do processo 
em que está envolvido. A eliminação 
é uma constante no trajeto a que se 
propõem. Neste espetáculo/jogo só 
uma pessoa tem no fim o prazer de 
vitória, ou nem isso, pois o desfecho 
vai variando de espetáculo para 
espetáculo.
Perante um ENIGMA, que atitudes 
tomará cada um dos intervenientes? 
Só participando saberão!
Telm. 93 810 96 44

17,18,24e25nov.
Sextas às 21h30 e sábados às 16h00
Espaço Teatroesfera

“EU E TU, STUART” 
Stuart Carvalhais, habitante do con-
celho de Sintra, com uma vasta obra 
pictórica no campo da insurgência 
e inspirador na manutenção da 
liberdade. O espetáculo de Teatro 
e Comunidade contará com a co-
laboração de jovens elementos das 
escolas circundantes e elementos da 
ARPIMA. O Teatroesfera propõe um 
espetáculo com o tema «a insurgên-
cia pela liberdade».
Tel. 21 430 34 04

Até10dezembro
Sábados às 16h00, domingos 
às 11h00
Espaço Teatroesfera

“CAPUCHINHO VERMELHO”
Um espetáculo para toda a família. 
Publicado pela primeira vez pelo 
francês Charles Perrault e depois pelos 
Irmãos Grimm o conto sofreu inúmeras 
adaptações e releituras até chegar ao 
Teatroesfera com as interpretações de 
Ana Landum, David Granada, Isabel 
Ribas, Jorge Estrela e Luís Pahceco. Fer-
nando Gomes inspira-se na conhecida 
série infantil Rua Sésamo, para construir 
um divertido espetáculo destinado às 
crianças de todas as idades, tendo 
como pretexto a história da Menina do 
Capuchinho Vermelho.
Tel. 21 430 34 04 

Até16dezembro
Sextas e sábados, às 21h30 
Quinta da Regaleira

“O CONSTRUTOR”
“O Construtor” é uma peça de 
grande crueza e mordacidade, cujas 
personagens se movem num quotidia-
no absurdo, lutando pelo poder, pela 
felicidade, pela fama, pelo consumo. 
Escravas de uma sobrevivência pre-
cária, num mundo em ruína, engendram 
intrigas, punições, desejos utópicos, 
assassinatos, num ambiente eivado 
de abjeção e malevolência. 
Tel. 21 910 66 50 

Até17dezembro
Sábados às 16h00, 
domingos às 11h00 
Quinta da Regaleira

“O FEITICEIRO DE OZ”
Quando Kansas é atingido por um 
ciclone, Dorothy, e o seu cão são 
levados pelos ares, parando num mun-
do novo, onde aventuras estranhas 
mas maravilhosas têm o seu início. 
Figuras como o homem de lata, o 
espantalho e até o leão medroso, 
juntam-se a Dorothy numa viagem até 
à cidade das esmeraldas, onde tem 
de encontrar o feiticeiro de OZ.
Tel. 21 910 66 50 

TEATRO

AO LONGO DO MÊS
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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 cavalo num pó-
nei, treinado especialmente para o efeito 
e acompanhados sempre por um guia. 
Tel. 21 923 73 00

Todos os dias
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 novembro
10h00, 12h00 e 15h00
Tapada de D. Fernando II (junto ao Con-
vento 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. 
Tel. 21 923 73 00

Todos os dias
Parque da Pena

PASSEIOS DE CHARRETE
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

AR LIVRE
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COM ATIVIDADES 
EDUCATIVAS
 

17novembro
10h00 e 11h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

“HORA DO CONTO”
Atividade lúdico-pedagógica 
e leitura do conto: “A Gabriela 
e a Espreitadela” 
Ação gratuita mediante marcação 
prévia
Tel. 21 912 82 70 

Terça a sexta-feira
10h00 e 14h00
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 segre-
dos da coleção.
Nesta atividade propõe-se a deco-
ração de um Poseidipos, com cores 
e materiais atractivos, 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!
Com marcação prévia.
Tel. 21 960 95 20

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

OFICINA EDUCATIVA “SER OLEIRO 
NO NEOLÍTICO”

Após a visita à exposição temporária 
«Agricultores e Pastores da Pré-His-
tória – Testemunhos da Região de 
Sintra» os participantes vão ser desa-
fiados a criar uma peça de cerâmica 
tendo como inspiração os objetos 
arqueológicos que se encontram 
nesta mostra. 
O desafio será transformar “argila” 
informe em pequenos vasos cerâmi-
cos, utilizando técnicas Pré-Histórias. 
Depois chegará a vez de decorá-los 

com a ajuda de conchas e pauzinhos. 
No final todos se irão sentir verdadei-
ros oleiros desses velhos tempos!
Com marcação prévia. 
Tel. 21 960 95 20

Museu de História Natural 
de Sintra 
VISITAS GUIADAS

- A dinâmica da Terra, a diversidade 
das paisagens geológicas, a tectó-
nica de placas e a teoria da deriva 
continental;
- A Leitura da História da Terra, os 
fósseis e a reconstituição da história 
da Terra, as grandes etapas da vida 
na Terra;
- A Caminhada em África, os primatas 
e a sua evolução em África. Dos 
Austrolopithecus Afarensis e Austrolopi-
thecus Anamensis ao Homo Sapiens.
Para além destas visitas focadas 
no programa curricular de Ciências 
Naturais do 7ºano de escolarida-
de incluímos também a visita que 
abrange toda a matéria curricular 
e extra curricular do mesmo ano de 
escolaridade bem como do Ensino 
Secundário.
Marcação de visitas guiadas: 
Tel. 21 923 85 63/21 923 85 25

Casa da Cultura 
Lívio de Morais 
ATIVIDADES

Terça a domingo
“Caça ao Livro”:
Com a iniciativa pretende-se desen-
volver hábitos de leitura e despertar 
na criança diferentes formas de 
contactos com os livros
“Estendal da Leitura”:
Vem ler na sala de leitura da Casa 
da Cultura Lívio de Morais…Podes 
levar livros para tua casa, mas não te 
esqueças de assinar o teu nome no 
estendal
“Jogos Tradicionais”:
Com esta iniciativa pretende-se 
fazer chegar às crianças de hoje os 
jogos de outrora, que foram sendo 
transmitidos de geração em gera-
ção, transportando em si um valioso 
legado que importa preservar e dar 
a conhecer.
Ações gratuitas mediante marcação.
Tel. 21 912 82 70

Museu Anjos Teixeira 
ATIVIDADES

Acesso gratuito mediante marcação 
(à exceção do ateliê Esculturas e 
Mais Esculturas)
Iconografia 3D, Esculturas Estrambóli-
cas, Fantocho Eu… Fantochas Tu…, 
Caça aos Animais, Caras, Carinhas 
e Carantonhas, Composição Gráfica,  
Diário Sensorial, Explorador de Mu-
seus, Visitas Guiadas, Esculturas e 
Mais Esculturas. 
Com marcação prévia.
Tel. 21 923 88 27

Casa Museu Leal 
da Câmara 
VISITAS GUIADAS E TEMÁTICAS

 “Vida e Obra de Mestre Leal da Câ-
mara”; “Saloios”; “Mobiliário”; “Carica-
tura”; “Artes Decorativas”; “I e II Guerras 
Mundiais”, “Jardins”, “Somos Saloios”, “À 
Descoberta do Tesouro” e “Caça ao 
Tesouro”
Com marcação prévia.
Tel. 21 923 88 41

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
Tel. 21 923 61 71

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

Histórias com sonhos,  
sonhos com casa 

4novembro
15h00

HISTÓRIAS QUE TE CONTAMOS NÓS 
Onde mora Shakespeare

16h00
MUITO BARULHO POR NADA

Inauguração da exposição de Susa 
Monteiro “Muito Barulho Por Nada”, 
Ilustrações à volta de Shakespeare

11novembro
15h00

EXTRA YARN 
Hora do conto e Workshop, 
dinamizado por Ana D’Oliveira.
Em dia de São Martinho, vamos 
vestir as nossas árvores

18novembro
11h00

O GATO PETE E OS SEUS 
QUATRO BOTÕES 

Leitura da história e atividade 
logico-matemática / crianças 
dos 3 aos 6 anos.
Dinamizada por Cláudia Cortegano.

15h00 
A CASA DO CARACOL 

Uma casa não se encontra, cons-
trói-se. 
Workshop dinamizado por Priscilla 
Ballarin

24novembro
9h00-18h00 

NA ETERNA BIBLIOTECA 
A Eterna Biblioteca está de volta a 
Sintra e a livraria dos Hipopómatos vai 
estar todo o dia no Olga Cadaval.

25novembro
11h00 

OS SONS DO MONSTRO DAS CORES 
Ao som da música, vamos ajudar o 
monstro a organizar as emoções. Ativi-
dade/ crianças dos 3 aos 6 anos

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

HISTÓRIAS AO TELEFONE
Das 11h00 às 12h00
Diariamente, os Hipopómatos contam 
histórias ao telefone. Só tens de 
telefonar (219236198) e escolher a 
história que queres ouvir.

Informações e inscrições:
219236198 / 939122533 ou 
diretamente na Casa do Chá dos 
Hipopómatos

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

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO MÊS
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ESPAÇO INTERNET
O espaço Internet disponibiliza gra-
tuitamente dez postos de utilização, 
para processamento de texto/impres-
são e internet

2 a30novembro

Terça a sexta-feira
10h30 e 14h00

CONTO/ ATELIÊ 
“VASSOURAS VOADORAS”

Na biblioteca andam à solta,  bruxas, 
fantasmas e abóboras falantes 
com muitas histórias para contar…  
Destinatários: Maiores 4 anos, com 
marcação prévia.

9novembro
10h30

TEATRO “MISTÉRIO NO SÓTÃO” 
A jovem adolescente Mariana, vê-se 
obrigada a passar as férias de Verão 
no enorme palacete da sua tia Seve-
ra, cujos rumores dizem ser uma bruxa 
que guarda um misterioso segredo.
Severa é uma mulher austera e 
tenebrosa, disposta a tornar as férias 
de Mariana num autêntico inferno. A 
jovem, decide refugiar-se no sótão 
da casa para fugir às garras da tia 
e acaba por encontrar um mundo 
secreto e enfeitiçado, onde faz ami-
zade com estranhas e divertidas cria-
turas: Aranhiço Castiço, Rato Sapato 
e Morcego Labrego. Os problemas 
surgem quando Mariana resolve 
regressar ao mundo real e descobre 
que tal não é possível. Desenrola-se 
então uma aventura alucinante na 
procura de uma passagem secreta 
para a realidade.
Destinatários: Maiores de 6 anos, 
com marcação prévia.

10novembro
10h30 e 14h30

MAGUSTO DE LIVROS 
Contos e histórias ao sabor 
do São Martinho.
Destinatários: Maiores 4 anos, 
com marcação prévia.

24 e25novembro
9h00 – 17h00
ETerna Biblioteca | 15º Encontro 
de Professores e Educadores
Dirigido à comunidade escolar e 
publico em geral – inscrições gratuitas
Informação e Inscrições
Tel. 800 206 002
www.cm-sintra.pt
eterna.biblioteca@gmail.com

25novembro
16h00

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

BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

2 a30novembro

Terça a sexta-feira
10h30 e 14h00

PARABÉNS, MIMI! 
A Bruxa Mimi vai dar uma festa e os 
convidados estão preparados para 
muitos jogos e diversão, mas quando 
a Mimi sopra no seu novo trompete… 
desaparecem todos!
Destinatários: Maiores 4 anos, com 
marcação prévia.

18novembro
16h30

CONTO/ ATELIÊ
“ESTENDAL DA BIBLIOTECA”

Pretende-se com este que as crianças 
através da leitura de pequenos 
excertos da história identifiquem 
as capas que vão estar no estendal 
da Biblioteca.
Destinatários: Maiores 4 anos.
Entrada Livre.

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

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

2 a30novembro

Terça a sexta-feira
10h30 e 14h00

CONTO/ ATELIÊ “UI! QUE MEDO…”
Vamos juntar-nos ao gato Mateus e 
à sua bruxa e viver aventuras muito 
assutadoras…
Destinatários: Maiores 4 anos, com 
marcação prévia.

BIBLIOTECA RUY BELO 
POLO DE QUELUZ

Rua Bica da Costa, N.º 3-9 - Estrada 
Nacional 117/2 Pendão - 2745
Queluz
Tel.: 21 434 03 10

2 a30novembro

Terça a sexta-feira
10h30 e 14h00

CONTO/ ATELIÊ 
“QUE GRANDE ABÓBORA! 

A Bruxa Mimi estava longe de ima-
ginar o que iria acontecer, quando 
decidiu fazer uma horta no seu jardim 
– feijoeiros altissimos, repolhos enormes 
e uma abóbora gigantesca mesmo 
em cima do seu telhado!
Destinatários: Maiores 4 anos, com 
marcação prévia.

11novembro
16h30

CONTO/ ATELIÊ “O CROCODILO 
QUE NÃO GOSTAVA DE ÁGUA” 

Toda a gente sabe que os croco-
dilos adoram água. Bem, mas este 
crocodilo não. Este não gosta NADA 
de água. Na verdade prefere trepar 
às árvores! Será que este pequeno 
crocodilo afinal não é nada um 
crocodilo?
Destinatários: Maiores 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
dedu.clriodemouro@cm-sintra.pt

Durante todo o mês 
de novembro

Todo o dia
MESA DE PING PONG

Nos próximos meses, poderás aper-
feiçoar a tua técnica de ping pong. 
Para isso terás disponível no espaço 
uma mesa de ping pong de utilização 
gratuita.
Maiores de 10 anos.

15a24novembro
15h00

OFICINAS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
“CRIA E INVENTA” 

Durante estes dias vamos precisar da 
tua imaginação para juntos darmos 
vida a um livro e criarmos uma hora 
do conto. Podemos contar contigo?
Maiores de 6 anos.

SÁBADOS EM FAMÍLIA

15a24novembro
15h00

CINENMA “MARLEY 
DOCUMENTÁRIO” 

Convida os teus amigos e vem assistir 
a este documentário sobre a vida e 
música de “Bob Marley”. Podes trazer 
pipocas. Maiores de 12 anos.

18novembro
15h30

TORNEIO DE PING PONG 
Vem testar os teus dotes atléticos. 
Podes trazer companhia para assistir 
ou jogar contigo. Maiores de 10 anos.

25novembro
16h00

HORA DO CONTO
Vamos contar-te uma história que te 
vai fazer voar pela imaginação e 
levar-te para outros lugares. Aparece! 
Todas as idades.

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

HORA DO CONTO
Teremos disponível durante o 4º tri-
mestre do ano de 2017 uma Hora do 
Conto que irá estimular o gosto pelos 
livros e demonstrar uma outra maneira 
de contar uma história. Para Jardins de 
Infância e turmas do 1º ano do ensino 
básico. 

DINÂMICAS DE GRUPO
Atividade lúdica que permite desen-
volver a consciência corporal e a 
estimular a linguagem não-verbal atra-
vés de dinâmicas de grupo dinami-
zadas pelos animadores do espaço. 
Para Jardins de Infância e turmas do 1º 
ciclo do ensino básico. 

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
Oficina de Expressão Plástica, reuti-
lizando diversos materiais e sensibili-
zando para questões ambientais. Para 
Jardins de Infância e turmas do 1º e 
do 2º ciclo do ensino básico. 

CENTRO LÚDICO DE LOPAS
Rua Carlos Charbel 2735 Agualva 
Tel. 21 923 68 71    
Email dedu.cllopas@cm-sintra.pt

Quartas-feiras
10h30

CLUBE DO BEM ESTAR
 O Clube do Bem Estar está de volta. 
Continuam as caminhadas, a ginásti-
ca, as sessões de yoga, os jogos, os 
ateliês de artes plásticas... são muitas 
as atividades que temos disponíveis 
para todos os adultos, com mais 
de 35 anos. Se quiser ocupar o seu 
tempo livre com atividades interes-
santes, dinâmicas e divertidas, todas 
as quartas-feiras, às 10h30, a equipa 
de animação do Centro Lúdico das 
Lopas terá todo o prazer em rece-
bê-lo(a) para que, juntos, possamos 
continuar a dinamizar este Clube do 
Bem Estar. Participe! É gratuito!

CENTROS LÚDICOS

AO LONGO DO  MÊS
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SALA XS 
A Sala XS é um um espaço de aco-
lhimento temporário, para crianças 
entre os 0 e os 6 anos, residentes no 
Concelho de Sintra, referenciadas 
pelas equipas das ELI´S ou outros 
serviços da comunidade, crianças em 
risco de atraso grave de desen-
volvimento e famílias que necessi-
tem deixarem temporariamente as 
crianças num espaço adequado e 
adaptado. 
FamiliArte
Os sábados no Centro Lúdico das 
Lopas são FamiliArtes! Tragam os 
vossos filhos, netos, sobrinhos, venham 
sozinhos ou acompanhados, mas 
participem nas atividades que temos 
pensadas para toda a família... 
Acima de tudo, são momentos 
de partilha.

4novembro
15h00

“TARDE DE CINEMA” 
O cinema inspira milhões de pessoas, 
assim como as faz sonhar, rir, chorar 
e gritar de medo a qualquer altura 
do dia. Sem o cinema, o mundo não 
seria certamente o mesmo. A tarde 
deste sábado pode ser passada em 
família no Centro Lúdico das Lopas 
que, no âmbito das Comemorações 
do Dia Mundial do Cinema, que se 
comemora no dia 5 de novembro, 
promove uma tarde divertida. Con-
vida os teus amigos e família. Todas 
as idades.

11novembro
15h 00

“ATELIÊ DE CULINÁRIA” 
Tal como reza a tradição, o dia 
de S. Martinho quer-se com sol, com 
castanhas quentes e boas e muita 
animação. Inscreve-te e vem assar 
e comer castanhas connosco. 
Todas as idades.

18novembro
15h00

ATELIÊ DE ILUSTRAÇÃO E ESCRITA 
CRIATIVA “AS CRIANÇAS TÊM DIREITOS” 

Este ateliê visa sensibilizar para os 
direitos da criança bem como esti-
mular a criatividade. As crianças são 
desafiadas a reflectir sobre os 

seus direitos, recorrendo à arte da 
ilustração e da escrita. Cores, formas 
e muita imaginação são ingredientes 
que não vão faltar nesta tarde onde 
a imaginação não tem limites. Todas 
as idades.

25novembro
15h00

“LUDICAMENTE NATAL” 
O Natal está a chegar!!!  Inspira-te em 
ideias criativas e planeia connosco a 
decoração do Centro Lúdico. Todas 
as idades.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
 
PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 

GRUPOS E ESCOLAS 
Com marcação prévia

HORA DO CONTO “POUCO É MUITO” 
Um menino e o seu avô. Um cober-
torzinho e o tempo. Entre eles, a vida 
que passa transformando tudo. É este 
o centro em torno do qual se desen-
volve a narrativa “Pouco é Muito”, um 
conto da tradução judaica, recriado 
por Ana Laseviscius e Ionit Zilberman. 
Para jardins-de-infância e turmas do 
1º ciclo do ensino básico. 

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

EXPRESSÃO CORPORAL 
E MOVIMENTO

A Expressão Corporal desempenha 
um papel fundamental para as 
crianças/jovens expressarem as suas 
emoções/sentimentos. Nesta ativida-
de desafiamos as crianças/jovens a 
explorarem o seu corpo de forma a 
promover e aumentar a sua auto-esti-
ma. Para turmas do 1º ciclo do ensino 
básico e secundário.
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CENTRO LÚDICO 
DE MASSAMÁ
Rua das Rosas, 2745-872 Queluz 
Tel. 21 439 20 86  
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!

4a10novembro

Todo o dia
“cores de outono - sabor a castanha” 
Ao longo da semana, através desta 
oficina, vamos criar um ambiente aco-
lhedor e dar as boas vindas 
ao tempo quente de São Martinho. 
Maiores de 6 anos.

11novembro
15h00

“CORES DE OUTONO 
SABOR A CASTANHA” 

Conta a lenda que São Martinho traz 
o verão ao outono. Nós trazemos as 
castanhas ao Centro Lúdico. Traz a 
tua mão cheia de castanhas e vem 
conviver connosco, numa tarde cheia 
de calor e sabor. Todas as idades.

13a30novembro

Todo o dia
“JOGOS XXL”  

Os jogos xxl foram um sucesso. Entra 
no mundo dos gigantes e juntos va-
mos construir muitos jogos, para jogar 
à grande. 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.

JOGO “KARAOKE QUIZ” 
Se gostas de cantar, vem jogar este 
jogo divertido connosco. Sempre que 
adivinhares podes cantar as tuas 
músicas preferidas. Para turmas do
1º e 2º ciclo do ensino básico.

HORA DO CONTO 
“HISTÓRIAS NA GAVETA” 

O que se esconde numa gaveta 
fechada? Um herói? Uma caixa? Uma 
boneca? 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 

Quintas-feiras, das 14h00 às 18h00

- OFICINA DE BORDADOS
Quartas-feiras, das 14h00 às 18h00

Ações gratuitas mediante marcação, 
tel. 21 912 82 70

Domingos e segundas
15h30
Quinta da Regaleira 

NARRATIVA INTERIOR 
Dança Contemporânea 
Quantas vezes nos perdemos? Uma 
memória, uma confissão, uma narração 
feita a partir de dentro, numa revela-
ção íntima que teima em manifestar-se.
Parsifal de coração puro atravessa 
um reino devastado, Tristão e Isolda 
vivem um amor infinito, e a deusa 
Valquíria conduz os heróis à sua última 
morada. 
Destas conjugações wagnerianas 
surge esta dança de momentos con-
templativos, de rutura e de afago.
Acesso: Incluído no bilhete de visita à 
Quinta da Regaleira
Tel. 21 910 66 50 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 comba-
tes 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

MAIS ATIVIDADES
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PROGRAMA:

4 NOVEMBRO

 21h00  Banda da Sociedade Recreativa
          e Musical de Almoçageme

 22h00  Banda da Sociedade Filarmónica Instrução 
 e Recreio Familiar de Lameiras
 
 23h00  Banda da Sociedade Filarmónica Boa 
 União Montelavarense

11 NOVEMBRO

 21h00  Banda da Sociedade Filarmónica Os Aliados
 
 22h00  Banda da Sociedade Filarmónica Nossa  
 Senhora da Fé do Monte Abraão
 
 23h00  Banda dos Bombeiros Voluntários de Colares

18 NOVEMBRO

 21h00  Banda da União Mucifalense
 
 22h00  Banda Filarmónica São Bento 
 de Massamá – FilarmoniArtes
 
 23h00  Banda da Sociedade Filarmónica 
 e Recreativa de Pêro Pinheiro

1 DEZEMBRO

 21h00  Banda da Sociedade Filarmónica 
 União Assaforense

10 DEZEMBRO – Encerramento

 16h00  Banda da Juventude -  Agrupamento Musical  
 Composto por Jovens Executantes das Bandas   
 Filarmónicas do Concelho de Sintra

 Local: Sociedade Filarmónica União Assaforense

A NÂO PERDER

Dando continuidade a uma iniciativa que, desde o ano 
de 2007, tem vindo a ser promovida pelas diversas bandas 
filarmónicas sediadas no concelho, a Sociedade Filarmónica 
União Assaforense por ocasião do 75º Aniversário da 
Coletividade, vai realizar com o apoio da Câmara Municipal 
de Sintra, o XI Encontro de Bandas Filarmónicas do Concelho 
de Sintra, que terá lugar durante o mês de novembro e 
dezembro, na Sociedade Filarmónica União Assaforense - 
Sede da Associação, 
na Assafora.

XI ENCONTRO DE BANDAS 
FILARMÓNICAS DO CONCELHO DE SINTRA
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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




