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Entre o MU.SA – Museu de Artes de Sintra e a Quinta 
da Regaleira vídeo mapping | instalações interativas 
| performance | passeios | ciência

 AURA é um evento noturno, de entrada livre, con-
cebido para um ambiente de convívio e festa na 
vila de Sintra, e é dedicado à experienciação de 
atmosferas de luz, através de instalações artísticas 
que recorrem à Luz como meio de expressão, crian-
do momentos e paisagens de espanto, intriga e 
reflexão. 

AURA apela ao encantamento dos sentidos através 
de uma paisagem noturna transfigurada pelas suas 
propostas de ocupação do espaço público, e pro-
move o respeito pela qualidade da noite e do céu, 
enquanto suportes vitais de existência. 

Light Atmospheres, o tema desta terceira edição, 
explora afinidades entre a vila de Sintra e a Arte em 
Espaço Público. Cada criação está vinculada a um 
lugar, a um coração, a um acontecimento lumínico, 
como por exemplo uma Aurora Boreal. 

Nesta terceira edição, que decorrerá entre 10 e 
13 de agosto, AURA propõe alternativas de (con)
vivência e apropriação dos espaços quotidianos 
através de um percurso de luz criado entre o MU.SA 
– Museu de Artes de Sintra e a Quinta da Regaleira, 
que irá oferecer aos residentes, turistas e visitantes 
experiências imersivas, interativas e contemplativas, 

onde é possível interagir ou simplesmente disfrutar 
das várias propostas produzidas por 20 criadores 
de cinco nacionalidades (Portugal, Áustria, França, 
Espanha e Alemanha): projeções de vídeo intera-
tivas, vídeo mapping, instalações lumínicas, perfor-
mances, e um concerto de música do mundo na 
Sociedade União Sintrense.

O programa deste ano integra ainda o espaço 
interativo de experimentação “CON-CIENCIA |
Tudo começa com o que consomes”, que acolhe 
uma programação científica e artística nas áreas
da sustentabilidade energética, investigação digital 
e lumínica e terapias de Corpo e Arte em Ação.
São ainda apresentadas esculturas ópticas, escul-
turas cinéticas e bioperformances. Este programa 
tem curadoria de Maria Rosa Hidalgo/Depaluarte 
(Sevilha).

Criado e produzido pela Criatividade Cósmica, 
com co-produção da Câmara Municipal de Sintra
e patrocinado pela Parques de Sintra Monte da 
Lua, Lda, Fundação Cultursintra, SMAS Sintra e Licor 
35, AURA foi distinguido com o selo de qualidade 
EFFE 2017-2018 (Europe for Festivals, Festivals for 
Europe), da Comissão Europeia, pelo seu compro-
misso artístico, abordagem inovadora, envolvimento 
da comunidade e compromisso europeu e interna-
cional.

DESTAQUE

AURA 2017
LIGHT ATMOSPHERES
   10 a 13 de agosto       
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1agosto
15h00
Quinta da Regaleira

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

3agosto
18h00
Quinta da Regaleira

JAZZ NA QUINTA
Marco Coelho Quarteto (Portugal)
Acesso: Incluído no bilhete de visita à 
Quinta da Regaleira 
Tel. 21 910 66 50
 

3a6agosto
21h30
Quinta Nova da Assunção - Belas

FESTAS EM HONRA DE NOSSA
SENHORA DA MISERICÓRDIA

3 de agosto – 17h00 – 23h30
21h30 – Toy Cascão
4 de agosto  – 17h00 – 01h00
22h30 - Micaela
5 de agosto – 15h00 – 01h00
21h30 – Ruth Marlene
6 de agosto – 15h00 – 23h30
19h30 – Rancho CCRDB
21h30 – Banda Nova Vaga
Tel. 21 923 61 07

5agosto
10h00 às 18h00
Castelo dos Mouros

“ARTE NA GUERRA MEDIEVAL”
A temática dos Besteiros do Conto, 
desde as suas obrigações milicianas, 
aos seus privilégios e obrigações reais 
servirá de enquadramento a esta 
recriação histórica. Será colocado 
em campo um pequeno conto de 
besteiros, uma unidade liderada pelo 
seu anadel, devidamente equipada. 
No final de cada apresentação, o 
público poderá manusear o equipa-
mento utilizado nas demonstrações, 
sob supervisão ualificada.
As demonstrações do uso de armas

e engenhos de época decorrerão às 
11h00, 15h00 e 17h00. Acesso inclu-
ído no bilhete de visita ao Castelo 
dos Mouros
Tel. 21 923 73 00

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 difí-
cil usufruir de paz e bem-estar interior.
A prática de yoga permite potenciar 
o rendimento escolar e a autoestima.
Telm. 96 523 36 92

22h00
MHNS – Museu de História Natural 
de Sintra

NOITE NOS MUSEUS 
Grupo Coral de Queluz
Telm. 21 923 85 63

6agosto
15h00
Palácio de Monserrate

DOMINGOS AO PIANO 
No primeiro domingo de cada mês,
o pianista Raúl Pinto está na Sala
da Música do Palácio de Monserrate 
a tocar piano, entre as 15h00 e as 
17h00. Acesso incluído no bilhete
de visita ao Parque de Monserrate.
Tel. 21 923 73 00

18h00
Quinta da Ribafria

“VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA” 
Duo de Jazz Filipa Lopes e Pedro 
Vieira de Almeida
Entrada gratuita

18h00
Assafora

FESTA EM HONRA DE NOSSA
SENHORA DA CONSOLAÇÃO 

Orquestra Ligeira da Sociedade 
Filarmónica União Assaforense 
Telm. 91 725 03 35

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 respi-
ração (Pranayama) 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 
claraboia que permite a entrada de 
luz e de sonhos, com as estrelas à 
espreita…
Telm. 96 523 36 92
 

10agosto
18h00 
Quinta da Regaleira 

JAZZ NA QUINTA 
Serginho (Brasil)
Acesso: Incluído no bilhete de visita à 
Quinta da Regaleira.
Tel. 21 910 66 50 

10a13agosto
21h00 às 24h00 
Entre o MU.SA – Museu de Artes
de Sintra e a Quinta da Regaleira

AURA 2017 – LIGHT ATMOSPHERES 
Vídeo mapping | instalações interati-
vas | performance | passeios | ciência
 AURA é um evento noturno, de entra-
da livre, concebido para um ambiente 
de convívio e festa na vila de Sintra, 
e é dedicado à experienciação 

DIA A DIA
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 agosto

de atmosferas de luz, através de 
instalações artísticas que recorrem à 
Luz como meio de expressão, criando 
momentos e paisagens de espanto, 
intriga e reflexão.

11agosto a3setembro
16h00
Beloura Tennis Academy 

3 ITF FUTURES CIRCUITO
PROFISSIONAL /OPEN SINTRA

De 11 de Agosto a 3 de Setembro 
Sintra vai receber o Open de ténis 
sénior internacional na Academia
de Ténis da Beloura, onde os melho-
res jogadores de Portugal
e de mais 40 países vêm tentar a sua 
sorte en uanto profissionais.
Serão três torneios seguidos: de 11
a 20, de 18 a 27 de agosto e de 26 
de agosto a 3 setembro.
Sintra estará no topo do ténis!

12e13agosto
09h00 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

13, 20e27agosto
16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

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

13agosto
18h00
Quinta da Ribafria 

“VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA”
Banda dos Bombeiros Voluntários de 
Colares
Entrada gratuita

15agosto
Janas

FEIRA DE SÃO MAMEDE
16h00 – Rancho Folclórico “As Vende-
deiras” Saloias de Sintra
16h30 – Rancho Folclórico e Etnográ-
fico As Mondadeiras  do Algueirão
Telm. 96 288 66 71

17agosto
18h00
Quinta da Regaleira

MÚSICA NA REGALEIRA
Recital de Violoncelo pelo Sintra 
Estúdio de Ópera
Acesso: Incluído no bilhete de visita à 
Quinta da Regaleira
Tel. 21 910 66 50

19agosto
10h00
Tapada de Monserrate 

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

Do Parque à Tapada: a Natureza em 
Sintra e em Mafra
Programa conjunto de visita a Sintra 
e a Mafra, que dá a conhecer a di-
versidade de ecossistemas do Parque 
Natural de Sintra – Cascais - área 
protegida à qual pertence a Tapada 
de Monserrate - e a magnífica floresta 
antiga e autóctone que caracteriza a 
Tapada Nacional de Mafra. 
Tarifário: adultos: 13€/participante | 
Jovens e seniores: 11€/participante | 
Famílias (2 adultos + 2 crianças): 45€
Tel. 21 923 73 00

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

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.
Tel.m 96 523 36 92

20agosto
18h00
Quinta da Ribafria

“VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA”
Orquestra Ligeira da Sociedade 
Filarmónica União Assaforense
Entrada gratuita.

24agosto
18h00
Quinta da Regaleira

JAZZ NA QUINTA
Miguel Amado Trio (Portugal)
Acesso: Incluído no bilhete de visita à 
Quinta da Regaleira
Tel. 21 910 66 50 
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26agosto
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
arifário pessoa com deficiência:  

(bilhete de entrada 4€ + suplemento 
de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 13€ (bilhete de 
entrada 8€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia.
Tel. 21 923 73 00 

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 

26e27agosto
Terrugem

FESTEJOS EM HONRA
DE SÃO JOÃO DEGOLADO

26 agosto
  anc o tnográfico e Saloio 

do M.T.B.A.
21h30 – Rancho Folclórico e Etnográ-
fico As Mondadeiras  do Algueirão
27 agosto
19h00 – Banda da Sociedade 
Filarmónica Instrução e Recreio Familiar 
de Lameiras
Telm. 91 732 46 31

26e27agosto
22h00
Palácio Nacional de Sintra

EUROPA, EUROPA!
Teatro e Multimédia
Onde vais? Quem és tu? Que futuro, 
Europa? Um casal com um bebé, 
vindo de um país em guerra, viaja num 
barco pneumático rumo à Europa. Em 
simultâneo vivem-se situações revela-
doras do estado atual da socieda-
de europeia. Atores, vídeo, música, 
orgânica sonora e luz criam uma visão 
da Europa no tempo presente. Inspi-
rado nos 12 trabalhos de Hércules, 

 são os desafios ue se colocam 
hoje à Europa para sobreviver como 
civilização.
Europa, Europa! explora estetica-
mente o atual estado civilizacional 
da Europa com base na unidade 
dramatúrgica do mito grego dos 12 
trabalhos que Hércules teve de ven-
cer para conquistar a imortalidade. 
Assim também a Europa (representada 
por uma jovem com o nome “Europa”) 
terá de vencer os seus pecados 
civilizacionais ri ueza financeira 
especulativa, perversão ambiental, 
violência urbana de origem étnica 
ou religiosa, individualismo feroz, 
consumismo, ausência de valores 
éticos firmes, tecnocracia impiedosa 
ou domínio desumano da tecnologia, 
desigualdades sociais, ausência de 
recursos naturais...) para conseguir a 
construção de uma unidade europeia 
futura realizável, porventura a maior 
das utopias do século XXI. Ou seja, 

uma nova Europa segundo o horizon-
te de uma sociedade assente nos di-
reitos humanos, nos direitos ambientais 
e na dignidade da pessoa humana 
e, à semelhança do passado, como 
o grande continente da inquietação 
filosófica, da investigação científica e 
da criação estética.
Entrada livre.

27agosto
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 anfitri es nas tarefas do dia-a-dia. 
Recolher os ovos no galinheiro e dar 
cenouras aos animais do cercado, 
passar pelo pomar e pela horta para 
conhecer os frutos e vegetais da 
época e, na zona das aromáticas, 
reconhecer as plantas dos chás e dos 
temperos com a ajuda do nariz, serão 
algumas das tarefas a realizar.

Em dias de chuva, se for necessário 
abreviar o passeio e ficar dentro de 
paredes, será feito um ateliê de chei-
ros, utilizando as plantas aromáticas 
para fazer saquinhos perfumados que 
cada um levará consigo. Será ainda 
contada uma história em que os par-
ticipantes serão convidados a intervir, 
usando alguns acessórios associados 

s tradiç es da região. No final sabo-
reia-se o pão quentinho.
Tarifário: 8€/participante
Requer inscrição prévia.
Tel. 21 923 73 00

Linhó
TRADICIONAIS FESTAS ANUAIS DO 
LINHÓ 

19h00 – Banda da Sociedade Filar-
mónica Os Aliados  
Telm. 91 645 94 67

28agosto
15h00
Quinta da Regaleira

UNIVERSUS ENSEMBLE
UniVersus Ensemble é um grupo musi-
cal criado no seguimento da edição 
e publicação do projeto “UniVersus”, 
da autoria de José Manuel Freire, 
levado a público em 2012, compos-
to por uma obra literária e por uma 
obra musical. Para além da unidade 
inerente à génese das duas obras, a 
componente musical, reveladora de 
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várias influências de linguagens, encontra-se
a trilhar o seu caminho no sentido de conquistar
o seu espaço no panorama musical português.
Acesso: Incluído no bilhete de visita à Quinta
da Regaleira
Tel. 21 910 66 50

29agosto
15h00
Quinta da Regaleira

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

30agosto
11h00
Quinta da Regaleira

MÚSICA NA REGALEIRA
Pelo Sintra Estúdio de Ópera
Recital de Guitarra 
Obras de Leo Brouwer, Stepan Rak
e Nuccio d’Angelo 
Acesso: Incluído no bilhete de visita
à Quinta da Regaleira
Tel. 21 910 66 50
 

31agosto
18h00
Quinta da Regaleira

JAZZ NA QUINTA
Pedro Madaleno (Portugal)
Acesso: Incluído no bilhete de visita à Quinta da 
Regaleira
Tel. 21 910 66 50 
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 Até27agosto
Museu Anjos Teixeira

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

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

Agosto
Paços do Concelho, Sintra

EXPOSIÇÃO “INTERVIR
PARA MELHORAR”

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

Até3setembro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO “ESCRITA ÍNTIMA” 
A exposição “Escrita Íntima” reúne, em 
torno da correspondência trocada 
por Maria Helena e Arpad Szenes, 
uma seleção de obras de ambos. 
São na sua maioria desenhos, teste-
munhos e retratos do outro e da sua 
intimidade, rastos de um enamoramen-
to que passava da vida para a obra.
Muitos destes trabalhos não tinham 
por objetivo o espaço público, eram 
cartas de amor gráficas, registos de 
afetos que não encontravam melhor 
sujeito para o estudo que o ser 
amado. Se a arte era indissociável de 
ambos também o outro o era, e assim 
se encontravam, num esboço, num 
desenho, numa pintura.
Nesse sentido é apresentada uma 

série de obras pouco 
conhecidas – algumas inéditas – 
maioritariamente sobre papel e de 
pequenas dimensões, da coleção da 
Fundação Arpad Szenes-Vieira da 
Silva. Registos que são também uma 
escrita íntima e 
que complementam a correspondên-
cia entre os dois artistas.
Tel. 96 523 36 92

Até5setembro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE PINTURA E ESCULTURA 
DE NORBERTO NUNES 

“E vós, tágides minhas” é o tema da 
exposição de pintura de Norberto 
Nunes, que vai decorrer no MU.SA 
– Galeria Municipal, onde o autor 

apresenta Os Lusíadas num painel de 
outras cores, formas e combinações.
Trata-se de uma mostra na qual os 
grandes heróis sussurram segredos a 
outros mais esquecidos pela mitologia 
e, mantendo o maior respeito e admi-
ração pela obra mãe, geram novas 
conversas.
Porque são dez os grandiosos cantos 
de Camões, são dez as peque-
nas histórias que se contam nesta 
exposição.
Tel. 96 523 36 92

Até5setembro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE PINTURA E DESENHO 
DE NICOLETA SANDULESCO

Francisco de Goya y Lucientes (1746-

1828), pintor e gravador espanhol, 
fundador do movimento Romântico 
e percursor do Impressionismo, é dos 
mais importantes artistas plásticos do 
final do século V .
mbora pintor oficial da corte de 

Carlos IV, de Espanha, foi um crítico 
feroz à sociedade em que viveu, 
como demonstra em “Caprichos”, uma 
coleção de 80 gravuras onde censu-
ra os vícios humanos e as instituições 
políticas, denuncia as injustiças sociais 
e satiriza os comportamentos da 
sociedade, sobretudo das classes da 
nobreza e clero.
Tel. 96 523 36 92

Até10setembro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE GRAVURAS
“CAPRICHOS DE GOYA”

Francisco de Goya y Lucientes (1746-
1828), pintor e gravador espanhol, 
fundador do movimento Romântico 
e percursor do Impressionismo, é dos 
mais importantes artistas plásticos do 
final do século V .
mbora pintor oficial da corte de 

Carlos IV, de Espanha, foi um crítico 
feroz à sociedade em que viveu, 
como demonstra em “Caprichos”, uma 
coleção de 80 gravuras onde censu-
ra os vícios humanos e as instituições 
políticas, denuncia as injustiças sociais 
e satiriza os comportamentos da 
sociedade, sobretudo das classes da 
nobreza e clero.
Tel. 96 523 36 92

Até31dezembro
Museu Leal da Câmara

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

Tel. 21 923 88 28

ao longo

 do MÊS
       agostoEXPOSIÇÕES



www.cm-sintra.pt
AGO

( 12 )

Até28agosto
Quinta da Regaleira
Domingos e segundas, às 21h30

SER OU NÃO SER SHAKESPEARE
Pelos Instantâneos
Dizem que a morte lhe roubou o 
corpo, mas que foi incapaz de 
lhe levar a alma. Por essa razão, 
muitos acreditam que o seu fantasma 
ainda por aí vagueia, procurando 
inspiração para escrever a obra 
final. Ser ou Não Ser S a espeare  
transporta-nos ao século XVI, numa 
hilariante viagem improvisada, na qual 
o próprio espetador é a fonte de 
inspiração, para uma original e inédita 
história do bardo.
Tel. 21 910 66 50

Até29setembro
Sextas-feiras às 21h30
Parque da Liberdade

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

Até30setembro
Sextas-feiras e sábados às 21h30
Quinta Nova da Assunção - Belas

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

oito amigos: o dia 31 de dezem-
bro de 1978. A história, por não se 
linear, povoa a casa como um imenso 
espectro de ligações convexas e 
contradições entre os personagens, 

ue confluirão com o decorrer do 
espetáculo, num intenso passeio de 
sensações e emoções, onde o públi-
co poderá experimentar medo, terror, 
fascínio, descontrolo e loucura. Com 
o decorrer da ação, veremos que 
as histórias escolhidas por cada um 
dos personagens são despoletadas 
e tornadas “reais” aquando da sua 
passagem pela Quinta.
Telm. 93 810 96 44 

5agosto a30setembro
Sábados às 16h00,
domingos às 11h00 e 16h00
Quinta da Regaleira

AS AVENTURAS DE TOM SAWYER
Tom Sawyer é acordado, uma vez 
mais pela sua tia Polly, atrasado que 
está para ir para a escola. Assim co-
meça o dia a dia de Tom, que acha 
realmente enfadonho, a rotina do dia 
a dia. Ele prefere estar nas margens 
do Mississipi, a pescar ou a sonhar 
em grandes aventuras com barcos 
de piratas ou com lutas entre índios 
e cowboys. O que Tom não espera é 
que o seu sonho seja realizado tão 
depressa, pois um acontecimento 
extraordinário, marcará a sua vida.
Tel. 21 910 66 50

TEATRO
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6agosto a24setembro
Domingos às 20h20
No dia 13 agosto não haverá 
sessão 
Quinta da Regaleira

A FLAUTA MÁGICA
Teatralização da ópera de Mozart e 
Schikaneder 
A Rainha da Noite convence o 
príncipe Tamino a resgatar a sua 
fil a amina, raptada pelo malvado  
Sarastro. Para tal, Tamino contará 
com a ajuda de uma flauta mágica e 
do “linguarudo” Papageno. Tamino e 
Pamina encontram-se e encantam-se, 
mas Sarastro fá-los-á sujeitarem-se a 
ordálios, de forma a provarem que se 
merecem um ao outro.
A peça começa e acaba no Portal 
dos Guardiões, fazendo percursos 
pelos locais mais icónicos da Quinta 
da egaleira. No final averá um 
bodo.
Tel. 21 910 66 50
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Todos os dias
Parque da Pena

PASSEIOS A CAVALO E DE PÓNEI
Passeios a cavalo em que o visitante percorre, de 
uma forma diferente, os caminhos e trilhos do Parque 
da Pena. A pensar nas crianças, a Parques de Sintra 
dispõe também de uma atividade que permite aos 
mais novos terem a sua primeira experiência a cava-
lo num pónei, treinado especialmente para o efeito 
e acompanhados sempre por um guia. 
Mais informações e reservas:
info@parquesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00

PASSEIOS DE CHARRETE 
Parque da Pena
Os passeios de charrete no Parque da Pena 
proporcionam uma verdadeira viagem no tempo 
num percurso entre o Vale dos Lagos e o Chalet da 
Condessa d’Edla, passando pela Quinta da Pena e 
o Jardim da Condessa d’Edla. Este passeio pode ser 
livre ou acompanhado por um guia especializado. 

Conduz os visitantes à descoberta da História deste 
Parque e dos seus criadores, das espécies botâni-
cas e animais que surgem ao longo do percurso e 
dos edifícios históricos e recantos do jardim que se 
encontram no trajeto.
Tel. 21 923 73 00

Terça a sexta-feira
Casa Museu Leal da Câmara

“GEOCACHING”
É um passatempo e desporto de ar livre no qual 
se utiliza um recetor de navegação por satélite 
(por enquanto apenas Sistema de Posicionamento 
Global - GPS) para encontrar uma ‘geocache’ (ou 
simplesmente “cache”) colocada em qualquer local 
do mundo. 
Tel. 21 923 88 42

Todos os sábados de agosto
10h00, 12h00 e 15h00
Tapada de D. Fernando II 
(junto ao Convento dos Capuchos) 

AQUI HÁ BURRO! 
Pacientes, afáveis e muito calmos, os burros serão 
grandes cúmplices de crianças e adultos nesta 
aventura, na qual é contada a sua história ao longo 
dos séculos, explicado que são meigos, não dão 
coices nem mordem (quando tratados com respeito), 
não são nervosos (quando se assustam param, em 
vez de fugir), são fortes e espertos. Segue-se um pas-
seio pela floresta: as crianças montam e os adultos 
conduzem os animais à mão. 
Tarifário: 10€/participante 
Inscrição prévia: info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

AR LIVRE

AO LONGO DO MÊS
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MUSEU DE HISTÓRIA 
NATURAL DE SINTRA 

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

- A DINÂMICA DA TERRA, 
A diversidade das paisagens 
geológicas, a tectónica de placas 
e a teoria da deriva continental;

- A LEITURA DA HISTÓRIA DA TERRA,
Os fósseis e a reconstituição da 
história da Terra, as grandes etapas 
da vida na Terra;

- A CAMINHADA EM ÁFRICA, 
Os primatas e a sua evolução em 
África. Dos Austrolopithecus Afarensis 
e Austrolopithecus Anamensis ao 
Homo Sapiens.
Marcação de visitas guiadas: 
Tel. 21 923 85 63/21 923 85 25

CASA DA CULTURA 
LÍVIO DE MORAIS

Terça a sexta-feira 
das 10h00 às 20h00
Sábados e domingos
das 14h00 às 20h00

“CAÇA AO LIVRO”
Com a iniciativa pretende-se desen-
volver hábitos de leitura e despertar 
na criança diferentes formas de 
contactos com os livros

“ESTENDAL DA LEITURA”
Vem ler na sala de leitura da Casa 
da Cultura Lívio de Morais…Podes 
levar livros para tua casa, mas não 
te esqueças de assinar o teu nome 
no estendal, 

“JOGOS TRADICIONAIS”
Com esta iniciativa pretende-se 
fazer chegar às crianças de hoje os 
jogos de outrora, que foram sendo 
transmitidos de geração em geração, 
transportando em si um valioso lega-
do que importa preservar e dar 
a conhecer.
Ações gratuitas mediante marcação.
Tel. 21 912 82 70

MUSEU FERREIRA 
DE CASTRO

Terça-feira a sexta-feira
10h00 às 18h00
Sábados, domingos e feriados
12h00 às 18h00

AS AVENTURAS DO ZECA
Mini-roteiro do Museu, que leva os 
alunos a partir à descoberta da vida 
e obra do escritor Ferreira de Castro.
Tel. 21 923 88 28 

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

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

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

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

- REALIZAÇÃO DE VISITAS GUIADAS 
E TEMÁTICAS - 

“Vida e Obra de Mestre Leal da 
Câmara”; “Saloios”; “Mobiliário”; 
“Caricatura”; “Artes Decorativas”;  
“I e II Guerras Mundiais”.
Tel. 21 916 43 03

MUSEU ARQUEOLÓGICO 
DE SÃO MIGUEL 
DE ODRINHAS

Terça a sexta-feira
10h00 e 14h00

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

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

Terça a sexta-feira
10h00 e 14h00

OFICINA EDUCATIVA ARQUEOLOGIA 
NAS TUAS MÃOS

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

MUSEUS E ESPAÇOS CULTURAIS COM ATIVIDADES EDUCATIVAS
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Bibioteca de Praia
Até15setembro

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SINTRA 

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

BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

BIBLIOTECA RUY BELO  
PÓLO DE QUELUZ 

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

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

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

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO MÊS
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CENTRO LÚDICO
DE LOPAS

Rua Carlos Charbel,
2735 Agualva
Tel. 21 916 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!

2agosto

  16h00
“ANIMAIS SURREAIS” - ATIVIDADE
DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

Atividade dinamizada pelo SMAS 
de Sintra, com desenhos, recortes e 
colagens, em que se usam também 
materiais de desperdício para 
reinventar animais. Cada participante 
construirá uma marioneta, que poderá 
experimentar num teatro de sombras. 
Maiores de 6 anos.

7a11agosto

  15h00
“TORNEIO DE SNOOKER”

Se gostas de jogar SNOOKER, vem 
ao Centro Lúdico e inscreve-te. 
Estamos à tua espera! Maiores de 10 
anos.

16a18agosto

  15h30
“ATELIÊ DE BARRO”

Era uma vez um pedaço de barro 
que com a ajuda da  lambuge, umas 
mãos, criatividade e imaginação se 

transformou numa pequena e bela 
escultura. Maiores 6 anos.

25agosto

  16h00
“VERÃO PARTY”

Festa alusiva ao verão, organizada 
e dinamizada pelos utilizadores do 
Centro Lúdico das Lopas. Vem fazer 
parte desta equipa. Momentos de 
partilha, jogos de animação e música. 
Maiores de 12 anos.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
 

PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 
GRUPOS E ESCOLAS 

Com marcação prévia

HORA DO CONTO 
Acreditando na importância do 
Faz-de-conta e da fantasia, a equipa 
de Animação do Centro Lúdico 
das Lopas preparou e desenvolveu 
diversas Horas do Conto de modo a 
proporcionar às crianças um contacto 
com a leitura de uma forma lúdica. 
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. 

CENTROS LÚDICOS

AO LONGO DO MÊS
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CENTRO LÚDICO 
DE RIO MOURO

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

1,8,22e29agosto

  14h00
“TARDES OFFLINE” - CENTRO NA RUA 

Durante este mês, o Centro Lúdico vai 
dedicar as terças à tarde ao espaço 
exterior. Vamo-nos divertir fora da 
“rede”. Aparece! Todas as idades.

7agosto

Todo o dia
“CENTRO NA RUA” - ATIVIDADES
DE EXTERIOR

O Centro Lúdico convida-te a brincar 
no seu espaço exterior. Imagina-te 
a jogar ao Uno debaixo de uma 
sombra maravilhosa ou a brincar às 
bonecas no coreto, sentado na relva. 
Aparece! Todas as idades.

14a18agosto

Todo o dia
FUTEBOLMANIA

Inscreve a tua equipa no torneio de 
futebol. Aqui poderão pôr em prática 
os vossos dotes futebolísticos. Parti-
cipa! Para mais informações dirige-te 
à recepção do Centro Lúdico. Inscri-
ções limitadas. A partir dos 8 anos.

21a31agosto

  14h00
“ADOR’ARTE” - ATELIÊ
DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

Vem criar uma nova tendência, um 
novo visual ou simplesmente dar 
vida a um velho objeto. Dá largas á 
imaginação e vem participar. A partir 
dos 6 anos.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
 

PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 
GRUPOS E ESCOLAS 

Com marcação prévia

HORA DO CONTO “FEROZES ANIMAIS 
SELVAGENS” 

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

ATIVIDADE DESPORTIVA
 JOGOS COM ÁGUA 

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

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

OFICINA DE EXPRESSAO PLÁSTICA - 
RECICLAR O VISUAL 

Todo o consumidor consciente deve 
procurar, através de pequenas 
mudanças no seu quotidiano, fazer a 
sua parte para garantir uma vida me-
lhor para as futuras gerações. Nesse 
sentido dispomos de uma atividade 
de reciclagem e reutilização de rou-
pa, fazendo de uma peça velha um 
novo artigo. Para 1º ciclo do ensino 
básico e 2º ciclo do ensino básico.

AO LONGO DO MÊS
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CENTRO LÚDICO 
DE MASSAMÁ

Rua das Rosas, 2745-872 Queluz 
Tel. 21 439 20 86  
Email: dedu.clmassama@cm-sintra.pt

Quartas-feiras
10h30

“CLUBE SERATIVO”
O Centro Lúdico dispõe de um pro-
grama de atividades para maiores 
de 35 anos. Uma ocupação do tem-
po livre dinâmica e saudável. Yoga, 
cinema, ginástica, passeios, caminha-
das, dança, informática, culinária e 
muito mais… Se é uma pessoa que 
gosta de partilhar bons momentos 
e conhecimentos, venha ter connosco. 
A inscrição é gratuita.

Todos os dias
“SPOT  JOVEM”

O Spot Jovem é um espaço à tua me-
dida. Se tens mais de 12 anos, este é 
o espaço ideal para estares com os 
teus amigos. Podem conversar, dançar, 
ouvir música e dar asas à vossa ima-
ginação. Apareçam e façam do Spot 
Jovem a vossa segunda casa!

1a 18agosto

Todo o dia
“VERÃO CHIC”

Ao longo destas semanas vais poder 
criar o teu look de verão. Tererés, 
manicura e ainda podes trazer uma 
peça de roupa ou acessório que 
esteja escondido ou esquecido no 
fundo do armário para o transformar e 
arrasar neste verão.  
Maiores de 6 anos.

14a 18agosto

Todo o dia
“TORNEIO TÉNIS DE MESA” 

Se gostas de jogar ténis de mesa, vem 
ao Centro Lúdico e participa. Estamos 
à tua espera! Maiores de 8 anos.

Todas as sextas
16h00

“TODOS AO PALCO”
Todas as sextas-feiras, sobe ao palco 
para adivinhares e cantares as tuas 
músicas preferidas. Um jogo musical 
muito animado no Centro Lúdico de 
Massamá. Maiores de 6 anos.

21a25agosto
15h00

“TORNEIO DE WII”
Prepara-te para o torneio mais quente 
e agitado deste verão. Inscreve-te na 
receção e vem jogar no Centro Lúdi-
co de Massamá. 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.

“TODOS AO PALCO” 
Sobe ao palco, para adivinhares e 
cantares as tuas músicas preferidas. 
Um jogo musical muito animado no 
Centro Lúdico de Massamá. Para 
turmas do 1º ciclo do ensino básico.

HORA DO CONTO 
“HISTORIAS NA GAVETA” 

O que se esconde numa gaveta 
fechada? Uma Boneca? Uma caixa? 
Um livro? Vamos explorar o imaginário 
infantil e descobrir… histórias! Para 
jardins-de-infância e turmas do 1º 
ciclo do ensino básico.
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MAIS ATIVIDADES
Segundas e domingos
de agosto

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 

CASA DA CULTURA LÍVIO 
DE MORAIS
- ATELIÊS DE INICIAÇÃO À PINTURA 
ARTÍSTICA / AGUARELAS

Quartas-feiras, das 14h00 às 18h00

- ATELIÊS DE INICIAÇÃO À PINTURA 
ARTÍSTICA / ÓLEOS

Quintas-feiras, das 14h00 às 18h00

- OFICINA DE BORDADOS
Quartas-feiras, das 10h00 às 13h00
Ações gratuitas mediante marcação, 
Tel. 21 912 82 70 

Todos os dias
9h30-19h00

NEWSMUSEUM
O NewsMuseum invoca e explica a 
cobertura mediática de episódios da 
história recente e permite aos visitan-
tes interagirem com a Rádio e 
a TV. Homenageia os jornalistas imor-
talizados pela sua obra, apresenta os 
principais protagonistas da indústria, 
projeta a evolução da reportagem 
das guerras, contextualiza os com-
bates mediáticos que nos marcaram, 
recorda as “más notícias” do nosso 
tempo. 

Desvenda a propaganda
e a indústria das Public Relations.
O equipamento é muito moderno e 
participativo e integra um pequeno 
auditório preparado para visitas edu-
cacionais. A experiência, disponível 
em português e inglês, é personaliza-
da num total de 16 horas de vídeo
e outros formatos.
Tel. 21 012 66 00

Até 8 outubro
Parque de Monserrate

INTERNATIONAL GARDEN PHOTOGRA-
PHER OF THE YEAR (IGPOTY)

O International Garden Photographer 
Of The Year (IGPOTY) é a principal 
competição e exposição mundial de 
fotografia especializada em jardins, 
plantas, flores e botânica, aberta a 
fotógrafos profissionais mas também a 
amadores. Tarifário: incluído no bilhete 
de visita ao Parque de Monserrate.
Tel. 21 923 73 00

Até novembro
Centro de Ciência Viva de Sintra

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

O Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas situa-se nos arredores de Sintra, a caminho da Ericeira. 

Aqui contam-se cerca de dois milénios de história a partir das inscrições e dos elementos decorativos presentes nas largas dezenas de monumentos de pedra, que inte-
gram sete salas temática e cronologicamente organizadas: “Cripta Etrusca”, “Basílica Romana”, “Igreja Visigótica”, “Cronos Devorator”, “Necrópole Medieval”, “Gabinete 
Lapidar” e “Fines”. 

Na área adjacente ao Museu estão implantadas as ruínas arqueológicas de São Miguel de Odrinhas, onde se pode observar uma necrópole medieval, utilizada entre 
meados do século XII e o século XVI, directamente relacionada com a primitiva igreja de São Miguel. Estas sepulturas foram construídas sobre parte das ruínas da villa 
romana ali preexistente, fundada na segunda metade do século I a.C., muito embora a maior parte das estruturas arquitectónicas atualmente visíveis – abside, mosaico e 
compartimentos vários –, apontem para fases mais tardias, atribuíveis aos séculos III-IV d.C..

As ruínas e a igreja consagrada a São Miguel fazem parte integrante do percurso museológico, sendo as visitas sempre guiadas por funcionários especificamente forma-
dos para o efeito.

O Museu está aberto de terça-feira a sábado, das 10h00 às 13h00 e das 
14h00 às 18h00. O valor unitário dos ingressos é de 2 euros estando, no en-
tanto, previsto o regime de redução para aposentados e grupos organizados. 

Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas
Av. Prof. Dr. D. Fernando de Almeida. São Miguel de Odrinhas
2705-739 Sintra
Tel. 21 960 95 20 
Site: http://www.museuarqueologicodeodrinhas.pt/

MUSEU ARQUEOLÓGICO
DE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS
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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




