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EXPOSIÇÕES

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

A NÂO PERDER

MAGIA DO NATAL CHEGA AO PALÁCIO 
NACIONAL DE QUELUZ COM “OFICINA 
DO NATAL”

DESTAQUE
REINO DO NATAL
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Porque o Natal é partilha, solidariedade, encanto e magia, a Câmara Municipal de Sintra organiza, mais uma vez, 
o Reino do Natal, no Centro Histórico de Sintra, de 1 a 23 de dezembro.

O Parque da Liberdade será o verdadeiro Reino do Natal com cenários de encantar, povoado de fadas, duendes, 
bonecos de neve e renas, que irão proporcionar a todos os visitantes momentos inesquecíveis, aliando o cenário natural 
às estrelas e brilhos das decorações natalícias. E claro que não faltará o Posto do Correio e respetivo marco, onde 
todos podem escrever e colocar a sua carta ao Pai Natal. 

Desiludam-se aqueles que não acreditam no Pai Natal, pois ele irá receber, ouvir e tirar selfies com todos os que 
o visitarem na sua Casa.

Atividades desportivas, brincadeiras, ateliês, concertos e apontamentos teatrais serão uma constante ao longo
dos dias do evento, dos quais tanto miúdos como graúdos poderão usufruir ao máximo.

 REGRESSA À VILA DE SINTRA DE 1 A 23 DE DEZEMBRO
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DESTAQUE

Para entrar neste ambiente deverá oferecer um bem alimentar não perecível, e pela primeira vez, também poderá 
entregar ração para animais, que certamente contribuirá para a melhoria de vida das pessoas que beneficiam do 
apoio das associações de solidariedade social e de apoio aos animais do concelho de Sintra. 

Durante o mês de dezembro venha com a família visitar a Vila de Sintra e descobrir o mágico Reino do Natal. 
Nos dias de semana, das 9h00 às 17h00, aos sábados, domingos, feriados e nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro, 
das 11h00 às 19h00.

O Largo Rainha Dona Amélia irá transformar-se num verdadeiro “Mercado de Natal” onde, à semelhança dos anos 
anteriores será um ponto de encontro, mas também um local de compra de prendas únicas. Este mercado funciona todos 
os dias das 10h00 às 18h00.

No Newsmuseum, as crianças e adolescentes são convidados a gravar e partilhar uma Reportagem de Televisão sobre 
o Reino do Natal, todos os dias, das 9h30 às 18h00.

À semelhança do acontecido no ano passado, como forma de assinalar a chegada do Pai Natal ao Reino do Natal, 
realiza-se o desfile solidário de motards “Pai Natal”, no dia 1 de dezembro, com partida do Palácio Nacional de Queluz, 
as 14h45, e chegada à Vila (Volta do Duche) as 16h00. 

Recorde-se que no ano passado visitaram o evento cerca de 42 mil pessoas. Foram angariados 10.316 bens alimentares 
e cerca de €11.700 que, posteriormente, foram gastos na compra de alimentos.

Todos os bens alimentares recolhidos foram entregues a famílias carenciadas do concelho de Sintra.

Este evento de referência, com características ímpares (gratuitidade e cariz solidário), é produzido e organizado 
pela Câmara Municipal de Sintra.
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dia a
 DIA
 dezembro

1dezembro
14h45
Palácio Nacional de Queluz 

DESFILE MOTARDS “PAI NATAL”
Para assinalar a chegada do 
Pai Natal ao Reino do Natal, 
realiza-se o desfile solidário de 
motards com saída do Palácio 
Nacional de 
Queluz e chegada à Vila de Sin-
tra, Volta do Duche, pelas 16h00.

18h00
Palácio Nacional de Sintra 
Largo Rainha D. Amélia 

CONCERTO DE INAUGURAÇÃO 
DA ÁRVORE DE NATAL DO PALÁCIO 
NACIONAL DE SINTRA

Concerto pelo Coro Juvenil de 
Lisboa, sob direção do Maestro 
Nuno Margarido Lopes, nas escada-
rias do Palácio Nacional de Sintra, 
que assinala a inauguração da árvore 
Natal do Palácio Nacional de Sintra. 
Entrada livre mediante disponibilidade 
dos lugares (plateia com 200 lugares 
sentados).

21h00
Sociedade Filarmónica 
União Assaforense

CONCERTO DA BANDA DA 
SOCIEDADE FILARMÓNICA 
UNIÃO ASSAFORENSE 

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 
realiza com o apoio da Câmara 
Municipal de Sintra, o XI Encontro 
de Bandas Filarmónicas do Concelho 
de Sintra.    

8dezembro
15h30
Capela de nossa Senhora 
da Conceição, Morelena 

BANDA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA 
E RECREATIVA DE PERO PINHEIRO

Atuação da banda na Festa em Hon-
ra de Nossa Senhora da Conceição.

 Na periferia da povoação de 
Morelena encontra-se a Capela 
de nossa Senhora da Conceição. 
Tel. 21 967 27 28 

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

DEATH MACHINE
“Death Machine” é o novo formato 
da companhia de improvisação tea-
tral, Instantâneos. Inspirado no livro “This 
Is How You Die” de Ryan North, este 
espetáculo levará o espectador numa 
vertiginosa aventura improvisada, a  um 
mundo no qual uma misteriosa máquina 
prevê, sem erro, a causa de morte de  
quem a experimenta.
A máquina não revela detalhes da 
morte, nem data, revela apenas (de 
forma muito ambígua e vaga) a causa 
da mesma.
Este é mote para um espetáculo com-
pletamente improvisado, inspirado nas 
sugestões do público e no qual tudo 
pode acontecer.
Tel. 21 910 71 10

9dezembro
10h30 
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

HISTÓRIA E ORIGENS DO NATAL
Visitas temáticas para famílias - Vamos 
conhecer um pouco da História e das 

origens de uma das principais festas 
do ano – o Natal!!!
Tel. 21 960 95 20 

15h00
Quinta da Regaleira 

CICLO DE CONCERTOS
O pianista Raúl Pinto apresenta com-
posições de Satie Rose and Croix. 
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 realiza-
vam grandes festas, que vestidos 
e outros trajes se usavam neste 
espaço de enorme beleza e requinte. 
Tarifário: 9€/participante
Tel. 21 923 73 00 

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

COROS DE NATAL
Um momento de música natalícia com 
o Coral Allegro e o Coral de Queluz.
Tel. 21 912 82 70 

21h30
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

NOITES NOS MUSEUS
Atuação do grupo Coral 
Infanto-Juvenil AEFAC
Tel. 21 923 61 06

9e10dezembro 
10h00 às 18h00
Volta do Duche

MOSTRA DE ARTESANATO
A Mostra de Artesanato na Volta do 
Duche assume-se como um inquestio-
nável contributo para a divulgação 
do artesanato, entre a beleza do 
Centro Histórico, com a multiplicidade 
de formas e materiais que compõem 
as peças artesanais.
Com criações mais tradicionais ou 
modernas cada artesão expressa nas 
suas obras, um pouco da sua vivência 
e da sua identidade cultural, parti-
lhando com todos quantos visitam 
este local um pouco de si.
A Câmara Municipal de Sintra promo-
ve, em parceria com o GAVE – Grupo 
de Artistas de Vale de Eureka, a 
Mostra de Artesanato na Volta 
do Duche, no segundo fim de semana 
de cada mês.
Telm. 91 968 84 93
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10dezembro
16h00
Centro Cultural Olga Cadaval 

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS
Uma peça musical divertida para 
miúdos e graúdos em que a curiosi-
dade de uma criança e a experiên-
cia da sua avó, idosa mas viçosa, 
levam-nas a enfrentar as consequên-
cias deste conflito ensinando, com 
muita música e brincadeira, valiosas 
lições sobre a amizade, a felicida-
de, a convivência e o trabalho em 
equipa.
Tel. 21 910 71 10

16h00
Sociedade Filarmónica União 
Assaforense

CONCERTO PELA BANDA DA JUVEN-
TUDE DO CONCELHO DE SINTRA

Concerto de encerramento do  XI 
Encontro de Bandas Filarmónicas do 
Concelho de Sintra, com atuação 
do Agrupamento Musical composto 
por jovens executantes da Bandas 
Filarmónicas do concelho de Sintra.

12dezembro
9h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

EXPOSIÇÃO DOS CASTELOS
Exposição realizada pelas crianças 
do Centro de apoio à criança.
Tel. 21 912 82 70  

13dezembro
11h00
Quinta da Regaleira

RECITAL DE MÚSICA RENASCENTISTA 
NATALÍCIA

Viagem pela música de Natal 
europeia entre 1500 e 1700 pelo 
Sintra Estúdio de Ópera- Ensemble La 
Peña. Voz e viola de gamba Susana 
Moody, flautas de bisel Sara Ponte, 
vihuela Nuno Vasconcelos, percussão 
Gonçalo Carmo. Acesso incluído 
no bilhete de visita à Quinta da 
Regaleira.
Tel. 21 910 66 50

14h15
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CICLO DE CINEMA NATAL
Exibição do filme “O Amigo Gigante” 
de Steven Spielberg
Tel. 21 912 82 70  

14a23dezembro
Terreiro do Palácio Nacional 
de Queluz 

VIDEO MAPPING “OFICINA DO NATAL”
Projetado nas fachadas exteriores do 
Palácio Nacional de Queluz, o vídeo 
mapping “Oficina do Natal” conta 
a história de Nicolau.

15dezembro
10h00 e 11h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CONTO DO NATAL
Espetáculo destinado às escolas da 
freguesia de Agualva e Mira Sintra 
pelo grupo artístico Casa das 
Cenas-Educação pela Arte.
Tel. 21 912 82 70  

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

GISELLE
Giselle, o deslumbrante bailado clás-
sico irá encantar o grande público, 
com uma interpretação excecional 
da aclamada e prestigiada compa-
nhia de ballet Russian Classical Ballet, 
de Moscovo, liderada por Evgeniya 
Bespalova e composta por um elenco 
de estrelas do ballet russo.
Bailado em dois atos, Giselle é uma 
das obras-primas mais relevantes do 
bailado clássico da era romântica, 
despertando interesse pelo elevado 
grau de dramatismo e exigência 
técnica da bailarina principal no 
desempenho da personagem, com 
base na coreografia original de Jean 
Coralli e Jules Perrot, posteriormente 
adaptado por Marius Petipa.
O primor das melodias, a sumptuosi-
dade dos figurinos e os cenários des-
lumbrantes deste espetáculo, fazem 
de Giselle uma das principais obras 
do repertório clássico. Giselle assina-
lou a ilustre carreira do compositor 
Adolphe Adam, com a criação desta  
encantadora obra-prima, com libreto 
de Jules-Henri Vernoy de Saint-Geor-
ges e Theophile Gautier.

Giselle desperta os espíritos da flores-
ta e as forças da natureza. O segun-
do ato deste bailado é conhecido 
como o “ato branco”, em referência 
às Willis, comparado apenas com 
a beleza do ato II e IV do bailado 
“Lago dos Cisnes”.
Esta produção clássica é irresistível 
e representa o momento imperdível 
e memorável desta temporada. Um 
espetáculo para disfrutar em família, 
mas sobretudo a não perder! 
Tel. 21 910 71 10

16dezembro
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 

14h30 
Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas

«DAR VIDA ÀS ESCULTURAS: REDESCO-
BRIR AS CORES DA ANTIGUIDADE»

Sabia que na Antiguidade Clás-
sica as estátuas e os monumentos 
eram pintados? Que as pedras do 
Partenon, as do Coliseu de Roma, 
ou a estátua da Vénus de Milo 
tinham cores variadas e muitas vezes 
berrantes? O tempo apagou quase 
todas essas pinturas. Mas existem 
resíduos que nos permitem reconstituir 
o aspecto original desses monumen-
tos. Com base na exploração da 
cripta do Museu, onde se expõem 
os três únicos sarcófagos etruscos 
existentes em Portugal, e depois de 
observadas algumas reconstituições 
cromáticas de monumentos clássicos, 
os participantes serão convidados 
a recriar pictoricamente os motivos 
simbólicos e decorativos, dando asas 
à sua criatividade.
Tel. 21 960 95 20 

DIA A DIA
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16dezembro
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

THE POPPERS – “Lucifer”
O Rock n’ roll não passa de moda, 
não entra em desuso e muito menos 
morre. “The Poppers” são a prova viva 
disso mesmo e assumem com orgulho 
a herança do Rock ‘n’ roll. Sentem-se 
bem, sobretudo, a tocar ao vivo, ga-
nhando uma intensidade e vitalidade 
em palco que só quem já os viu ao 
vivo pode descrever.
São uma banda experiente, provo-
cadora, intensa, cativante e cheia de 
atitude. Não é raro haver convidados 
especiais no palco a partilhar com 
eles canções, ou até, membros do pú-
blico que são chamados para tocar 
ou cantar espontaneamente com a 
banda. “The Poppers” têm tanto de 
imprevisíveis como de perfecionistas, 
sempre com grande qualidade aliada 
à espontaneidade. Tel. 21 910 71 10

17dezembro
10h00 – 11h30 – 15h30
Centro Cultural Olga Cadaval

CONCERTOS PARA BEBÉS
 “UM NATAL EM CUBA” 

O David é um menino especial e 
navegou de Cuba até Portugal. 
Na busca de ar livre cantou Natais 
em muitos países e cidades. Neste 
concerto vai levar-nos pelas memórias 
natalícias de Cuba. Os Concertos 
para Bebés têm a sua origem no tra-
balho com bebés, desenvolvido pela 
Escola de Artes SAMP, desde 1991, 
no programa “Berço e Artes” e são 
fortemente inspirados pela “Teoria de 
Aprendizagem Musical” do professor 
e pedagogo norte-americano Edwin 
Gordon.
Tel. 21 910 71 10

10h30  
Palácio de Monserrate

CONCERTO PARA BEBÉS
MANHÃ DE NATAL

A magia e encanto de Natal num 
espetáculo musical interativo que esti-
mula o sentido melódico e rítmico dos 
participantes e promove a interação 
lúdico-musical entre pais e filhos. Desti-
natários: 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 

14h30
Quintinha de Monserrate

É NATAL NA QUINTINHA
Na Quintinha de Monserrate prepara-
-se com muito afinco a festa de Natal! 
Pela quinta parte-se à descoberta de 
ingredientes especiais para os biscoi-
tos, fazer saquinhos de cheiro para 
oferecer à família e aos amigos, para 
preparar as decorações para 
a árvore de Natal transformando 
a tarde de um domingo de inverno 
num momento inesquecível.
Destinatários: recomendado para 
famílias com crianças dos 4 aos 
10 anos
Tarifário: 8€/participante 
Tel. 21 923 73 00 

19dezembro
15h00
Quinta da Regaleira 

CICLO DE CONCERTOS
O pianista Raúl Pinto apresenta sona-
tas de Mozart. Acesso incluído 
no bilhete de visita à Quinta 
da Regaleira.
Tel. 21 910 66 50

DIA A DIA
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23dezembro
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 
espécies botânicas, sentindo texturas 
e odores exóticos. Em redor do 
Palácio de Monserrate será possível 
conhecer todos os materiais que 
constituem as fachadas.
Destinatários: direcionada para 
visitantes cegos ou com baixa visão 
mas aberta a todos os interessados
Tel. 21 923 73 00 

23dezembro
10h30 
Parque de Monserrate 

JARDINS DE MONSERRATE 
SEM BARREIRAS

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

14h30
Parque de Monserrate 

PATRIMÓNIO EM GESTOS
Visita aos jardins e Palácio de Mon-
serrate, com interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa. A visita aos 
jardins, uma das mais belas criações 
paisagísticas do Romantismo em 
Portugal, que alberga mais de 3.000 
espécies de plantas de vários cantos 
do mundo, passa pelo Vale dos Fetos, 
Jardim do México, Roseiral e Relvado, 
terminando no Palácio de Monserrate.
Destinatários: direcionada para 
visitantes surdos, mas aberta a todos 
os interessados
Tel. 21 923 73 00

15h00
Quinta da Regaleira 

CICLO DE CONCERTOS
O pianista Raúl Pinto apresenta 
“Árvore de Natal” de Lizt. Acesso 
incluído no bilhete de visita 
à Quinta da Regaleira.
Tel. 21 910 66 50
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Até10dezembro 
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

“CONVERGÊNCIAS” 
Exposição coletiva de pintura, 
escultura 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.
Teml. 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.
Teml. 96 523 36 92

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 

Até3 
janeiro

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 

ao longo

 do MÊS
       dezembro

EXPOSIÇÕES
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Até31 janeiro
Museu São João de Deus, 
Mem Martins

EXPOSIÇÃO “DANS LE RÔLE”
DANS LE RÔLE, consiste numa parce-
ria estética entre artistas profissionais 
e artistas do atelier ExperimentAR.TE 
da Casa de Saúde do Telhal, 
do Instituto S. João de Deus. Uma ex-
posição que se assume de combate 
ao estigma da saúde mental. Esta 
parceria artística permite trabalhar 
a inclusão social da saúde mental e 
também legitima o trabalho realizado 
no atelier de artes plásticas da Casa 
de Saúde do Telhal. Dans le Rôle, por 
tudo isto, não é só uma exposição 
de arte, mas também um projecto de 
responsabilidade social e cultural. 
Instalações, vídeos, projeções, foto-
grafia, pintura, escultura e desenho: 
uma multiplicação estética que traduz 
a disseminação social. Nesta equa-
ção, os artistas profissionais assimilam 
todos os elementos como iguais, 
constituindo-se como uma compo-
nente de equivalência, reconhecem o 
Eu e o Tu, os Outros. Assim sobre esta 
matriz da identidade o projeto Dans 
le Rôle age como síntese unificadora 
com a recolha de informação como 
conceito social que se conecta com 
a espontaneidade do conteúdo 
individual.
Tel. 21 917 92 00 

Até maio
Palácio de Monserrate 

EXPOSIÇÃO COLEÇÃO 
COOK EM PORTUGAL

As peças da coleção da família 
Cook, que habitou o Palácio de 
Monserrate no século XIX, regressam 
finalmente ao local, integrando uma 
exposição temporária que apresenta 
o projeto arquitetónico e paisagístico 
desenvolvido na propriedade em 

Sintra e a coleção de arte aí exibida. 
Esta exposição assinala os 200 anos 
do nascimento de Sir Francis Cook 
(1817-1901) e é o resultado de uma 
pesquisa exaustiva de obras desta 
família que se encontravam em 
coleções públicas e privadas.
O acesso está incluído no bilhete 
ao Parque de Monserrate
Tel. 21 923 73 00 

AO LONGO DO MÊS

 
Até4 fevereiro

MU.SA – Museu das Artes 
de Sintra

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
DE ISABELLE HUPPERT “WOMAN 
OF MANY FACES”

Inserida na programação do Lisbon 
& Sintra Film Festival e com a presen-
ça da actriz e artistas com os quais 
colaborou, a exposição “Isabelle 
Huppert: Woman of Many Faces” 
reúne fotografias 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
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Até10dezembro
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 

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. Fernando 
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 quoti-
diano absurdo, lutando pelo poder, 
pela felicidade, pela fama, pelo 
consumo. Escravas de uma sobrevi-
vência precária, num mundo em ruína, 
engendram intrigas, punições, desejos 
utópicos, assassinatos, num ambiente 
eivado de abjeção e malevolência. 
Tel. 21 910 66 50 

Até17fevereiro
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 mundo 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

Até24dezembro
Sextas e sábados, 21h30
Quinta Nova da Assunção, Belas

ENIGMA
Um espetáculo/jogo em que o 
público lidera e é liderado, em que 
toma decisões e sujeita-se a elas, 
ao longo do processo em que está 
envolvido. Há mistérios a serem resol-
vidos, temores a serem desafiados. 

O participante tem de jogar com os 
seus medos e ansiedades, jogar com 
o corpo e com a mente. 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.
Telm. 93 810 96 44

TEATRO

AO LONGO DO MÊS
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Todos sábados de dezembro
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 
passeio
pela floresta: as crianças montam e os adultos con-
duzem os animais à mão.
Destinatários: recomendado para famílias com crian-
ças dos 3 aos 12 anos
Tarifário: 10€/participante
Requer inscrição prévia
Tel. 21 923 73 00 

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.
Tel. 21 923 73 00 

AR LIVRE

AO LONGO DO MÊS
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COM ATIVIDADES 
EDUCATIVAS

20dezembro
10h00 e 11h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

HORA DO CONTO 
A FLORESTA D’ÁGUA

Conto destinado a crianças 
do pré-escolar.
Tel. 21 912 82 70  

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

OFICINA EDUCATIVA “DAR VIDA 
ÀS ESCULTURAS: REDESCOBRIR
AS CORES DA ANTIGUIDADE

Sabia que na Antiguidade Clássica 
as estátuas e os monumentos eram 
pintados? Que as pedras do Parte-
non, as do Coliseu de Roma, ou a 
estátua da Vénus de Milo tinham co-
res variadas e muitas vezes berrantes? 
O tempo apagou quase todas essas 
pinturas. Mas existem resíduos que 
nos permitem reconstituir o aspecto 
original desses monumentos.
Com base na exploração da cripta 
do museu, onde se expõem os três 
únicos sarcófagos etruscos existentes 
em Portugal, e depois de observadas 
algumas reconstituições cromáticas 
de monumentos clássicos, os partici-
pantes serão convidados a recriar 

pictoricamente os motivos simbólicos 
e decorativos, dando asas à sua 
criatividade.
Com marcação prévia.
Tel. 21 960 95 20

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

PROGRAMA FÉRIAS DE NATAL 2017

Vamos conhecer um pouco da 
História e das origens de uma das 
principais festas do ano – o Natal!!!
Visita-descoberta «Vem decorar a 
máscara do deus Sol!»
Oficina de decoração de máscaras 
do deus Sol.
Visita-descoberta «Sol Invicto  
– Vamos construir uma coroa do 
deus Sol!»
Oficina de construção de coroas 
raiadas.
Visita-descoberta «Poseidipos 
– Vem conhecer o cavalinho do
deus Poseidon!»
Oficina de construção de decora-
ções de Natal com a mascote do 
Museu.
No mês de Dezembro – incluindo 
durante as férias de Natal.
Com marcação prévia.
Tel. 21 960 95 20

MUSEUS E ESPAÇOS CULTURAIS
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Atividades regulares:
- VISITAS À BIBLIOTECA 
- HORA DO CONTO
- ATELIER DE ESCRITA CRIATIVA

Para maiores de 4 anos, 
com marcação prévia.

Campanhas de leitura

HAPPY HOUR 
As Bibliotecas Municipais de Sintra 
oferecem todas as quartas feiras e 
sábados, em todos os empréstimos 
domiciliários feitos entre as 18h00 
e as 19h00, o dobro do tempo de 
prazo habitual para todos os utiliza-
dores portadores de cartão de leitor.
Mais informações através do telefone
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

3a15dezembro
JÁ FOI MEU... PRENDAS COM HISTÓRIA

 Sabes aquela boneca com que já 
brincaste, mas que já não brincas 
mais? Aquele carrinho, aquele livro, 
aquele jogo que está novinho, mas 
que já não usas? 
Outra criança vai adorar receber 
neste Natal.
 Traz um brinquedo usado para a 
Casa dos Hipopómatos. Juntos vamos 
fazer lindos embrulhos e escrever a 

história de cada objeto. Vamos parti-
lhar sonhos com outros meninos.

9a10dezembro
11h00 às 19h00

2º ANIVERSÁRIO 
DA CASA DOS HIPOPÓMATOS 

Sempre em festa, comemoramos o 
nosso 2ºaniversário. Vamos ter histórias, 
atividades e muitas, muitas surpresas. 
São muitos os amigos dos Hipopóma-
tos que vão passar por cá!

9dezembro
11h00

HISTÓRIAS QUE TE CONTAMOS NÓS. 
Uma manhã repleta de histórias.

15h00
ERA UMA VEZ OUTRA VEZ. 

A Priscilla Ballarin vem mostrar-nos os 
segredos do seu pequeno grande 
livro.

10dezembro
11h00

AS HISTÓRIAS POR ELVIRA
& COMPANHIA

10dezembro
15h00

MULHERES COM TRAÇO 
Hippo birthday to you! 
A Ana Biscaia vem dar um workshop 
de... Hipopómatos! 
E vocês não vão querer perder. 

QUERES FICAR NO RETRATO? 
Em simultâneo, a Renata Bueno 
vai estar por cá a retratar a família 
hipopómata! 
E vocês vão querer ficar no retrato. 

NATAL RECICLADO 
Todos os dias, ao longo do mês, 
podes vir à Casa dos Hipopómatos 
construir embalagens recicladas e 
surpreender-te com os presentes que 

podes colocar dentro delas!

Terça a Sexta
17h00 às 18h00 

RODÍZIO DE HISTÓRIAS 
Diariamente, as famílias e as crianças 
têm à disposição, na Casa do Chá, 
centenas de livros cujas histórias 
podem escolher para lhes serem 
contadas. Também para escolas, com 
marcação.

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

8 de dezembro, 
14.º aniversário 
da Biblioteca Municipal 
de Sintra

4 a29dezembro

Terça a sexta-feira
10h30 e 14h00

CONTO/ ATELIÊ 
VAMOS APANHAR O PAI NATAL  

Depois de longos meses de espera, 
finalmente chegou a véspera de 
Natal! Gostavas de oferecer um pre-
sente ao Pai Natal e de lhe perguntar 
imensas coisas? Esta é a tua grande 
oportunidade para o apanhares! 
Vais precisar de:
Cenouras • bolachas • montes de 
purpurinas • luzes de Natal • adivinhas 
e alguma paciência!
Mas lembra-te: o Pai Natal está 
sempre com pressa! Tens de apro-
veitar ao máximo esse momento tão 
importante!
Destinatários: Maiores 4 anos, com 
marcação prévia.

7dezembro
10h30

TEATRO 
Pela Casa das Cenas 
– Educação pela Arte
Destinatários: Maiores 4 anos, 
com marcação prévia

7dezembro a31jan
BIBIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA: 
MEMÓRIAS REVISITADAS 

Exposição documental, testemunho 
da história e memória da Biblioteca 
Municipal de Sintra, no mês em que 
se assinala o seu 14.º aniversário. No 
espaço da Casa Mantero. A seleção 
dos documentos em exposição, alinha 
um conjunto de testemunhos que 
permite revisitar todo o percurso e es-
pólio da Biblioteca Municipal desde 
1939 até hoje.

16dezembro
16h00

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

BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

4 a29dezembro

Terça a sexta-feira
10h30 e 14h00

CONTO/ ATELIÊ VAMOS 
APANHAR O PAI NATAL  

Depois de longos meses de espera, 
finalmente chegou a véspera de 
Natal! Gostavas de oferecer um 
presente ao Pai Natal e de lhe 
perguntar imensas coisas? Esta é a 
tua grande oportunidade para o 
apanhares! 
Vais precisar de: Cenouras • 
bolachas • montes de purpurinas • 
luzes de Natal • adivinhas e alguma 
paciência!
Mas lembra-te: o Pai Natal está sem-
pre com pressa! Tens de aproveitar 
ao máximo esse momento 
tão importante!
Destinatários: Maiores 4 anos, 
com marcação prévia.

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

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

4 a29dezembro

Terça a sexta-feira
10h30 e 14h00

CONTO/ ATELIÊ 
VAMOS APANHAR O PAI NATAL  

Depois de longos meses de espera, 
finalmente chegou a véspera de Na

tal! Gostavas de oferecer um presente 
ao Pai Natal e de lhe perguntar 
imensas coisas? Esta é a tua grande 
oportunidade para o apanhares! 
Vais precisar de:
Cenouras • bolachas • montes de 
purpurinas • luzes de Natal • adivinhas 
e alguma paciência!

Mas lembra-te: o Pai Natal está sem
pre com pressa! Tens de apro
veitar ao máximo esse momento 
tão importante!
Destinatários: Maiores 4 anos, 
com marcação prévia.

AO LONGO DO MÊS
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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

4 a29dezembro

Terça a sexta-feira
10h30 e 14h00

CONTO/ ATELIÊ VAMOS 
APANHAR O PAI NATAL  

Depois de longos meses de espera 
finalmente chegou a véspera de 
Natal! Gostavas de oferecer um pre-
sente ao Pai Natal e de lhe perguntar 
imensas coisas? Esta é 
a tua grande oportunidade para 
o apanhares! 
Vais precisar de:
Cenouras • bolachas • montes de 
purpurinas • luzes de Natal • adivinhas 
e alguma paciência!
Mas lembra-te: o Pai Natal está 
sempre com pressa! Tens de 
aproveitar ao máximo esse 
momento tão importante!
Destinatários: Maiores 
4 anos, 
com marcação prévia.

9dezembro
16h30

CONTO/ ATELIÊ 
VAMOS APANHAR O PAI NATAL  

Depois de longos meses de espera, 
finalmente chegou a véspera de 
Natal! Gostavas de oferecer um pre-
sente ao Pai Natal e de lhe perguntar 
imensas coisas? Esta é a tua grande 
oportunidade para o apanhares! 
Vais precisar de: cenouras • bolachas 
• montes de purpurinas • luzes de
Natal • adivinhas e alguma paciência!
Mas lembra-te: o Pai Natal está sem-
pre com pressa! Tens de aproveitar 
ao máximo esse momento
tão importante!
Destinatários: Maiores 4 anos. 
Entrada Livre.
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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

5 a21dezembro
15h30

ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
“DECORAÇÃO DE NATAL”

Estamos a entrar na época natalícia, 
e vamos precisar da tua ajuda para 
transformarmos o centro lúdico. 
Maiores de 6 anos.

19dezembro
13h30 às 17h30

FEIRA DAS TROCAS
O Centro Lúdico convida toda a 
comunidade a participar na Feira das 
Trocas! Podes trocar livros, jogos, brin-
quedos, roupa, decoração etc. por 
presentes para ti ou para ofereceres 
a quem mais gostas. Estamos à tua 
espera! Todas as idades.

20,21e22dezembro

Todo o dia
FEIRA DAS TROCAS

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

22dezembro
16h00

FESTA DE NATAL
Estás de férias e sem nada para fazer, 
vem ao centro lúdico que vai haver 
muita música e diversão. Podes ape-
nas assistir ou participar e mostrares 
o teu talento. Para participar entra 
em contacto com o centro lúdico 
antecipadamente.
Todas as idades

SÁBADOS EM FAMÍLIA

2dezembro
16h00

KARAOKE
Canta! Bem ou mal! Neste dia deixa 
a vergonha em casa e vem divertir-te 
com os teus amigos. 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
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SALA XS 
A Sala XS é um um espaço de acolhi-
mento temporário, para crianças entre 
os 0 e os 6 anos, residentes no Con-
celho de Sintra, referenciadas pelas 
equipas das ELI´S ou outros serviços 
da comunidade, crianças em risco de 
atraso grave de desenvolvimento e 
famílias que necessitem deixarem tem-
porariamente 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.

2dezembro
15h00

“UMA ÁRVORE COM LUZ DE NATAL”
A magia do Natal já chegou ao 
Centro Lúdico. Mas, para isso, pre-
cisamos de decorar a nossa árvore. 
Transforma-te num pequeno duende 
e põe mãos à obra… Temos muito 
que trabalhar. Todas as idades.

16a23dezembro

Todo o dia
1ª FEIRA DE TROCAS 
- FEIRA SOLIDÁRIA

Porque o Natal deve ser, acima de 
tudo, sinónimo de partilha e solida-
riedade, o Centro Lúdico das Lopas 
convida-te a entrar no verdadeiro 
espirito natalício. Vem e participa 
na 1ª Feira de Trocas! Podes trocar 
brinquedos, roupa, livros, acessórios 
etc. Com o Natal a chegar, oferece 
presentes a quem mais gostas. 
Estamos 
à tua espera! Todas as idades.

9dezembro
15h00 

HORA DO CONTO 
“OS DUENDES E O SAPATEIRO” 

A generosidade de um casal de 
sapateiros, que pratica o bem mesmo 
num período de dificuldades, atraiu 
os duendes para ajudá-los. Generosi-
dade gera generosidade! Uma lição 
de solidariedade e amizade para ser 
partilhada com todos. “Os Duendes e 
o Sapateiro” é um clássico da litera-
tura infantil escrito pelos Irmãos Grimm 
e não há nada melhor que um conto 
assim aqui no Centro Lúdico para 
combinar com o nosso clima natalício 
de dezembro! Todas as idades.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
 
PROGRAMA DE ATIVIDADES 
PARA GRUPOS E ESCOLAS 

Com marcação prévia

HORA DO CONTO  
OS DUENDES E O SAPATEIRO” 

A generosidade de um casal de 
sapateiros, que pratica o bem mesmo 
num período de dificuldades, atraiu 
os duendes para ajudá-los. Generosi-
dade gera generosidade! Uma lição 
de solidariedade e amizade para ser 
partilhada com todos. “Os Duendes e 
o Sapateiro” é um clássico da litera-
tura infantil escrito pelos Irmãos Grimm 
e não há nada melhor que um conto 
assim aqui no Centro Lúdico para 
combinar com o nosso clima natalício 
de dezembro!
Para Jardins de Infância e turmas 
de 1º ciclo de 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.

AO LONGO DO  MÊS
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AO LONGO DO MÊS

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 
medida. Se tens mais de 12 anos, este 
é o espaço ideal para estares com 
os teus amigos. Podem conversar, dan-
çar, ouvir música e dar asas à vossa 
imaginação. Apareçam e façam do 
Spot Jovem a vossa segunda casa!

2dezembro
“ÁRVORE DE NATAL”

Vem participar na elaboração da 
nossa Árvore de Natal, ajudando 
na decoração através de um jogo 
divertido. Maiores de 8 anos.

4 a16dezembro
FEIRA SOLIDÁRIA “IV FEIRA DE TROCAS” 

A Feira de Trocas irá decorrer mais 
uma vez e tu estás convidado a 
participar! Podes fazer parte da orga-
nização. Para isso, deves inscrever-te 
no Centro Lúdico. Podes trocar livros, 
brinquedos, roupa, adereços etc. por 
presentes para ti ou para ofereceres 
a quem mais gostas. Estamos a tua 
espera! Todas as idades.

18 a22dezembro
“PRESENTES DE NATAL” 

O Natal está a chegar e com ele 
a tradição de partilhar lembranças. 
Participa neste ateliê de expressão 
plástica, trazendo os teus embru-
lhos… nós ensinamos-te a fazer 
alguns elementos decorativos e a dar 
um toque especial aos teus presentes. 
Todas as idades.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
 
PROGRAMA DE ATIVIDADES 
PARA GRUPOS E ESCOLAS 

Com marcação prévia

HORA DO CONTO 
“SURPRESAS DE NATAL” 

O Natal é tempo de alegria e muitas 
surpresas. Vem ao Centro Lúdico e 
deixa-te levar pela magia dos contos. 
Para jardins-de-infância e turmas do 
1º ciclo do ensino básico.

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
“ENFEITES DE NATAL” 

Com a tua imaginação e materiais 
diversos, vem construir uma decora-
ção para a tua Árvore de Natal. Para 
jardins-de-infância e turmas do 1º 
ciclo do ensino básico.
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A NÂO PERDER

De 14 a 23 de dezembro, é a vez das fachadas exteriores do Palácio Nacional de Queluz ganharem vida e receberem 
o espetáculo de video mapping “Oficina do Natal”, que conta a história de Nicolau, um artesão que se dedica a recuperar 
e restaurar brinquedos esquecidos ou avariados, com entrada livre.

“Oficina do Natal” gira em torno do homem que antes de ser Pai Natal era apenas Nicolau, um artesão de brinquedos. 
Nicolau recupera e restaura brinquedos esquecidos, descartados e avariados. E é no Palácio Nacional de Queluz, 
transformado numa enorme loja de brinquedos, que tudo acontece. Aqui, todos os brinquedos antigos ganham uma 
segunda vida e chegam às mãos das crianças.  
 
Um dia, Nicolau atravessa um túnel escondido numa árvore e encontra um palácio em ruínas e o respetivo guardião: um 
brinquedo robô que parece estar inconsciente. Com o seu talento, o artesão – que se transformará na lendária personagem 
do Pai Natal – dá uma nova vida ao robô, que inicia a recuperação daquele que é, afinal, o Palácio Nacional de Queluz.  
 
Além de ser uma metáfora para o trabalho de conservação e recuperação executado pela Parques de Sintra no monumento 
nos últimos anos, o espetáculo visa ainda transmitir uma mensagem de consumo mais responsável nesta época do ano.  

O video mapping tem a duração de 15 minutos e acontece de meia em meia hora, entre as 18h00 e as 22h30, com entrada 
livre.

MAGIA DO NATAL CHEGA 
AO PALÁCIO NACIONAL 
DE QUELUZ COM “OFICINA DO NATAL”
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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


