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AO LONGO DO MÊS

III EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS 
DE ANTIGOS ALUNOS E PROFESSORES 
DA ESCOLA DE ARTES DECORATIVAS 
ANTÓNIO ARROIO

DESTAQUE

REINO NATAL 
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Em Sintra, há um reino de Natal cheio de histórias e atividades para as crianças. 
Uma iniciativa da autarquia que já vai na sexta edição.
O Reino de Natal tornou-se um evento de referência, atraindo milhares de 
visitantes. Em 2015 estiveram cerca de 100 mil pessoas neste reino de magia e 
solidariedade.

De 1 a 23 de dezembro, a magia do Natal vai invadir Sintra proporcionando a 
todos os visitantes momentos inesquecíveis de partilha e encantamento, aliando o 
cenário natural aos vários espaços que fazem parte do evento.

O Parque da Liberdade e o centro histórico acolhem são os palcos privilegiados 
desta iniciativa, num percurso que atravessa outros locais:

Jardim da Correnteza - “Mostra de Livros: Reino de Natal”: Espaço dedicado à 
venda de livros. Uma excelente oportunidade para comprar as prendas de Natal, 
com uma das vistas mais bonitas para o Centro Histórico de Sintra!
Horário: de 1 a 23 de dezembro das 10h00 às 18h00. 

Parque da Liberdade – “Reino de Natal”: Aqui chegados os visitantes têm todos 
os motivos para se deixar inebriar pelo espírito natalício. 
Fadas, duendes, seres fantásticos e o próprio Pai Natal transformam este espaço 
um verdadeiro Reino de Natal, onde os visitantes são convidados a entregar 
um donativo (bem alimentar não perecível) para ser entregue às famílias mais 
carenciadas do concelho.

 REINO do NATAL
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DESTAQUE

Horário: dias de semana (2, 9, 15 e 16 de dezembro), das 9h30 
às 17h00;
Sábados, domingos, feriados, dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro 
(1, 3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 22 e 23 de dezembro), das 
11h00 às 19h00.

Terreiro Rainha D. Amélia – ”Mercado de Natal”: À semelhança de 
muitos outros países da Europa, destinamos o Centro Histórico de 
Sintra para e comercialização de artigos alusivos à quadra nata-
lícia… Um ponto de encontro, mas também um local de compra 
de prendas únicas.
Horário: todos os dias das 10h00 às 18h00.

NewsMusem: Associa-se ao evento através de uma série de 
atividades destinadas aos mais jovens.
Horário: todos os dias das 9h00 às 19h00.

O Reino do Natal é já um evento de referência e uma tradição 
que não deixa indiferentes os milhares de pessoas que o visitam!
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dia a
 DIA
 dezembro

3dezembro
16h00

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
ContArte – CONTOS NO MU.SA 

“Onde os livros se cruzam com 
as obras de arte”
“O Nadadorzinho”, no âmbito da 
comemoração do Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência
Tel. 21 924 37 94

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

COROS DE NATAL 
Grupo Coral Allegro e Grupo Coral 
Encontro de Queluz
Tel. 21 912 82 70

16h00 às 18h00
Museu Anjos Teixeira

SÁBADOS NO MUSEU : 
“ATELIÊ DE NATAL” 

A atividade tem o custo de entrada 
no Museu: 1€
Munícipes, reformados, funcionários da 
Câmara Municipal de Sintra e Cartão 
Jovem: 0,50€;Jovens até aos 14 anos: 
gratuito
Tel: 21 923 88 27

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

UHF – NOITES À FLOR DA PELE 
Juntamos dois discos emblemáticos da 
carreira dos UHF num só concerto, o 
LP À Flor da Pele (1981) e o LP 
Noites Negras de Azul (1988), e 
vamos tocá-los como foram editados 
em vinil, lado A e lado B na íntegra.
No encore dois clássicos e os lados B 
dos singles de 1981. Pela primeira vez 
em palco. Não há que perder uma 
noite como esta.
Tel. 21 910 71 10

3e4dezembro
Centro Cultural Olga Cadaval

A FADA ORIANA
Partindo da própria dramaturgia 
apontada pelo conto, a proposta do 
Teatro TapaFuros, nesta nova criação 
2016-2017 para o público infanto-
-juvenil, será mergulhar no universo de 
mil possibilidades que nos oferece 
o teatro de objetos ou de formas 
animadas. De 9 malas, corresponden-
tes aos 9 capítulos d’A Fada Oriana, 
saltam infindáveis objetos que se 
transformam a olhos vistos para irem 
contando a estória: será esta escova 
o porco-espinho? 
Dia 3, às 16h00 e dia 4 às 11h00.
Tel. 21 910 71 10

4dezembro
16h00
Casa da Marioneta 
Teatro Lua Cheia

A PRINCESA PUTRI TELUR
A Princesa Putri Telur é uma historia de 
amor, de bons e de maus que também 
nos fala da morte do ponto de vista 
oriental : morrer é renascer vezes sem 
conta. Quem desaparece, reencar-
na-se em qualquer entidade viva, mas 
nunca desaparece definitivamente. 
Um conto para satisfazer as ques-
tões metafísicas sobre a morte dos 
mais velhos e dos mais pequeninos 
mergulhando-os na magia do Oriente. 
Adaptado de um conto da Indonésia, 
A Princesa Putri Telur, a princesa que 
nasceu de um ovo, é um thriller ro-
mântico cheio de suspense e poesia 
que encantará o público de todas 
as idades.
Tel. 21 432 11 01

17h00 
Igreja Paroquial de Belas 

CONCERTO DE NATAL 
Atuação do Grupo Coral do Grupo 
Bandolinista 22 de Maio de 1925
Tel. 91 955 60 13 / 91 970 06 72  

9dezembro
10h30
Casa da Cultura Lívio de Morais

HORA DO CONTO 
Apresentado pelo Grupo ‘Acusa 
Teatro’ – Casa das Cenas/ Educação 
pela Arte, com o conto “A Viagem 
da Menina Girassol”, de Mª Almira 
Medina
Tel. 21 912 82 70
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10e11dezembro
10h00 às 19h00
Espaço Cultural Voando em Cyn-
thia (antigo quartel dos Bombei-
ros) em S. Pedro de Sintra)

ROTA D’ARTES – ARTES, PRODUTOS 
NATURAIS & BIO – SINTRA 2016
“BAZAR DE NATAL AMAR A TERRA”

A Câmara Municipal de Sintra e a 
Voando em Cynthia – Associação 
Cultural, organizam em Sintra, o mer-
cado “Rota d´Artes”, artes produtos 
naturais & bio.
Nestes mercados poderá encontrar 
projetos como: uma enorme gama de 
cristais e minerais, artesanato de autor, 
produtos naturais para casa e saúde, 
pólen, mel, desidratados, marmelada 
e compotas, produtos de agricultura 
biológica e réplicas arqueológicas 
de várias civilizações, entre outros 
projetos.
Entrada livre. Informações: 
Telm. 91 232 14 76

14h30 às 16h30
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

VISITA-DESCOBERTA “VEM DECORAR 
A MÁSCARA DO DEUS SOL” 

Vamos conhecer um pouco da 
História e das origens de uma das 
principais festas do ano – o Natal. 
Nesta visita, vamos dar a conhecer 
um pouco da História e das origens 
de uma das principais festas do ano 
– o Natal. Na Antiga Roma e nesta 
precisa época do ano, os romanos 
celebravam o renascimento do Sol 
com o festival do Dies Natalis. No final 
desta atividade, todos irão compre-
ender que muitos dos costumes atuais 
têm a sua origem nos festivais pagãos 
da Antiguidade Greco-Romana, e 
como este antigo evento é antepas-
sado de uma das mais importantes 
celebrações do Ano Cristão.
Sessão para famílias, com crianças 
dos 5 aos 12 anos. Gratuito, mediante 
marcação. Tel.21 960 95 20

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

COROS DE NATAL 
Grupo Coral da Sociedade Filarmó-
nica Instrução e Recreio Familiar de 
Lameiras e Grupo Coral da Socieda-
de Filarmónica de Mira Sintra
Tel. 21 912 82 70

16h00
Quinta da Regaleira

CICLO DE CONCERTOS 
Pelo pianista Raul Pinto
As temáticas deste Ciclo de Concer-
tos andam à volta de compositores, 
tais como Schubert, Chopin, Beetho-
ven, Piazzolla ou Cage, ou um género 
como música de câmara, música solo, 
ou até períodos como o romantismo, 
impressionismo, barroco e ainda de-
signações como sonata, suite, sinfonia, 
fuga, com particular relevância para o 
romantismo, em confluência com a ar-
quitectura e a estética da Regaleira.
Tel. 21 910 66 50

10e11dezembro
9h00 às 19h00
Volta do Duche

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

11dezembro
16h00
Centro Cultural Olga Cadaval

A BELA ADORMECIDA, O MUSICAL! 
Era uma Vez…”Não, não vamos 
começar esta história com “Era uma 
Vez…”
A Pipoca é uma criança muito 
exigente e por isso pede ao pai que 
lhe conte uma história original! Pedro, 
o pai, decide contar-lhe a história da 
Bela Adormecida: “mas atenção Pipo-
ca, o Pinóquio entra nesta história!
Aconteceu há muito tempo. Lá atrás, 
nas histórias mais antigas, existia um 
Reino chamado Ocarina. Chega o 
dia em que o Rei Adolfo decide bati-
zar a sua filha, a princesa Juliana, Bela 
Adormecida. O Rei convida  duas 
fadas irmãs, a Fada Angélica e a 
Fada Abigail, que teriam de oferecer 
à princesa 12 profecias, atributos que 
a preparassem para a idade adulta.
Tudo corre bem, até a fada Abigail 
dizer a sua ultima profecia: “Quando 
a princesa Juliana se picar numa 
rosa branca irá morrer, desaparecer 
para sempre, sua contentezinha e 
alegrinha!”
O Rei desesperado pede ajuda à 
Fada Angélica, que apesar de não 
conseguir anular a profecia da sua 
irmã, consegue alterá-la, para que 
em vez de morrer a princesa fique a 
dormir durante 100 anos. Ao fim desse 
tempo, e para que a princesa possa 

acordar, alguém terá que lhe dar um 
beijo de amor puro e desinteressado.
Tel. 21 910 71 10

16h00
Casa da Marioneta 
Teatro Lua Cheia

A FILHA DO SOL
A Filha do Sol é a história de um amor 
impossível entre Chuquilhantu, uma 
das filhas do Sol, e Acoyanapa, um 
simples pastor andino. Além da história 
de amor, o conto, adaptado de uma 
lenda inca, entra de forma simples 
e poética, na complexidade duma 
civilização misteriosa, infelizmente 
desaparecida, onde o sagrado se 
mistura com o profano e a erudição 
com a magia. Maiores de 4 anos.
Tel. 21 432 11 01

14h30
Quintinha de Monserrate

É NATAL NA QUINTINHA! 
Na Quintinha de Monserrate prepa-
ra-se com muito afinco a festa de 
Natal! Vamos palmilhar a Quintinha à 
descoberta de ingredientes especiais 
para os biscoitos, fazer saquinhos 
de cheiro para oferecer à família e 
aos amigos, preparar as decorações 
para a árvore de Natal e transformar 
esta tarde de Inverno num momento 
inesquecível.
Tarifário: 8€/participante 
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00

DIA A DIA
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14e15 dezembro 
14h30
Casa da Cultura Lívio de Morais

CINEMA DE NATAL 
“Avatar” - filme de ficção científica, 
ação e aventura, 2009, dirigido por 
James Cameron.
Tel. 21 912 82 70

16 dezembro 
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

O QUEBRA-NOZES
pelo Russian Classical Ballet, 
de Moscovo
Este magnífico bailado clássico irá 
encantar o grande público, com uma 
interpretação excecional da acla-
mada e prestigiada companhia de 
ballet RUSSIAN CLASSICAL BALLET, 
de Moscovo, liderada por EVGENIYA 
BESPALOVA e composta por um 
elenco de estrelas do ballet russo. 
Baseado no conto “O Quebra-Nozes 
e o Rei dos Ratos”, de E. T. A. Hof-
fmann, o bailado conta-nos a história 
de uma menina que sonha com um 
Príncipe – Quebra-Nozes. Numa feroz 
batalha contra o Rei dos Ratos, 
Quebra-Nozes encontra-se em grave 
perigo. Clarinha, vencendo os seus 
próprios medos, entra nesta batalha e 
lança o seu sapatinho aniquilando a 
terrível criatura e quebrando o feitiço; 
Quebra-Nozes torna-se num deslum-
brante Príncipe.
Tel. 21 910 71 10

17 dezembro 
10h00
Tapada de Monserrate

DO PARQUE À TAPADA: 
A NATUREZA EM SINTRA

Programa que dá a conhecer a di-
versidade de ecossistemas do Parque 
Natural de Sintra – Cascais - área 
protegida à qual pertence a Tapada 
de Monserrate.
Tarifário: adultos: 13€/participante | 
Jovens e seniores: 11€/participante | 
Famílias (2 adultos + 2 crianças): 45€
Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt; 21 923 73 00

10h30
Palácio Nacional da Pena 

COMO SE FAZ UM PALÁCIO? 
Era uma vez um rei chamado Fer-
nando que queria construir um lindo 
Palácio. O rei procurou o melhor 
arquiteto do reino, mas este respon-
deu: “Um palácio aqui, no cimo desta 
montanha de pedras? Impossível!”. Este 
é o ponto de partida para conhecer 
a história do Palácio Nacional da 
Pena, através de uma abordagem 
contemporânea, que alia artes 
plásticas, pedagogia e música e que 
em simultâneo faz a ponte com a 
tradição dos contadores de histórias 
e marionetistas.
Tarifário: adulto + 1 criança: 25€; 
Outros participantes: 15€ (inclui visita 
livre ao Parque e Palácio Nacional 
da Pena).
Requer inscrição prévia:  
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

10h30
Parque de Monserrate 

SENTIR O PATRIMÓNIO – DESCOBRIR 
O PARQUE DE MONSERRATE ATRAVÉS 
DAS SENSAÇÕES 

Por entre ruínas românticas e cascatas, 
o visitante descobrirá os Jardins de 
Monserrate através do tato, audição 
e olfato. 
Destinatários: direcionada para 
visitantes cegos ou com baixa visão 
mas aberta a todos os interessados. 
Tarifário pessoa com deficiência: 
8,25€ (bilhete de entrada 3,25€ + 
suplemento de visita guiada 5€) 
Tarifário regular: 11,5€ (bilhete de 
entrada 6,5€ + suplemento de visita 
guiada 5€) Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

11h00
Parque de Monserrate

 JARDINS DE MONSERRATE  
SEM BARREIRAS 

Visita direcionada para pessoas com 
mobilidade condicionada que pode-
rão percorrer os jardins com autono-
mia através de um equipamento que 
quebra a barreira da inclinação e 

facilita a mobilidade de cadeiras de 
rodas manuais. Destinatários: direcio-
nada para visitantes com mobilidade 
condicionada
Tarifário pessoa com deficiência: 
8,25€ (bilhete de entrada 3,25€ 
+ suplemento de visita guiada 5€) 
Tarifário regular: 11,5€ (bilhete de 
entrada 6,5€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia:
info@parquesdesintra.pt; 
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. 
Destinatários: direcionada para 
visitantes surdos, mas aberta a todos 
os interessados. Tarifário pessoa com 
deficiência: 8,25€ (bilhete de entrada 
3,25€ + suplemento de visita guiada 
5€)  Tarifário regular: 11,5€ (bilhete de 
entrada 6,5€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

15h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

FESTA DAS FAMÍLIAS 
Tarde Cultural, numa iniciativa 
da Casa Seis
Tel. 21 912 82 70

16h00
Casa da Marioneta 

SURPRESAS DE NATAL
DA MINHA PARA A TUA CAIXA

E quando te dizem que “Natal é 
todos os dias” talvez não saibas bem 
o que significa… Mas vem descobrir 
dentro de ti, e, colocar dentro de uma 
caixa.
Vais levá-la contigo! Dentro dela 
caberá “esse” Natal… a transbordar.
Maiores de 3 anos.
Tel. 21 432 11 01

16h00
Quinta da Regaleira

CICLO DE CONCERTOS 
CONCERTO DE NATAL
Pelo pianista Raul Pinto
Tel. 21 910 66 50

DIA A DIA
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17 dezembro
21h30 às 23h30 
Sessões a cada 30 min
Museu Anjos Teixeira 

MYSTERIOUS MUSEUM  
Visita noturna, dramatizada inspirada 
nas memórias das esculturas inertes...ou 
nem por isso! Quem se atreve?
A atividade tem o custo de entrada 
no Museu: 1€
Munícipes, reformados, funcionários da 
Câmara Municipal de Sintra e Cartão 
Jovem: 0,50€; Jovens até aos 14 anos: 
gratuito
Tel: 21 923 88 27 

21h30
Igreja Matriz de Colares

CONCERTO DE NATAL 2016 
Atuação da Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Colares 
Tel. 93 809 66 06 
 

18 dezembro
10h00 às 16h00
Recinto da feira semanal 
de Monte Abraão

FEIRA DO PORTA-BAGAGEM 
ESPECIAL DE NATAL

 A feira do porta-bagagem é um 
mercado de artigos em segunda mão 
e reciclados, na qual a venda dos 
artigos é feita na bagageira do carro.
Uma boa oportunidade para escoar 
os artigos que estão a mais na gara-
gem, numa arrecadação ou em casa 
(roupas, acessórios, livros, mobiliário, 
brinquedos, discos, artigos de deco-
ração, artesanato não perecível ou 
peças recicladas. No final fecha-se 
a mala e regressa-se a casa com 
menos “tarecos” e com a carteira mais 
recheada. Esta feira fomenta a troca 
ou aquisição de artigos em 2ª mão, 
a um preço acessível.

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 promover a interação 
lúdico-musical entre pais e filhos. 
Destinatários: recomendado para 
famílias com crianças a partir dos 3 
meses

Tarifário: adulto + 1 criança até aos 
48 meses: 20€/ Adultos e crianças 
com mais de 48 meses: 15€
Requer inscrição e pagamento 
prévios: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

15h00
Palácio Nacional de Queluz 

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

17h00
Paróquia do Coração Imaculado 
de Maria do Cacém

CONCERTO DE NATAL 
Atuação do Grupo Coral de Queluz
Tel. 96 245 38 59

DIA A DIA
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3a31dezembro
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

III EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS DE ANTIGOS 
ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA DE ARTES 
DECORATIVAS ANTÓNIO ARROIO

Participam nesta exposição 53 artistas plásticos. 
Cada um destes autores tem o seu próprio percur-
so artístico, as suas ideias e os seus
objetivos. Criam, segundo tendências diferentes, 
partindo para esta exposição apenas com uma 
motivação: manter e estreitar as relações entre 
os antigos alunos da Escola António Arroio, bem 
como manter acesas as vivências, as memórias e o 
convívio cultural em prol da Arte.
Tel. 21 924 37 94

Até4dezembro
MUSA- Museu das Artes de Sintra

SINTRA PRESS PHOTO
Tel. 21 924 37 94

Até14dezembro
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE PINTURA AZULEJO 
BISELADO DE CAETANO OLIVEIRA

As peças apresentadas na exposição são para 
o autor uma solução instantânea e artificial de 
transformar ambientes, à semelhança de um papel 
de parede.
A aparência industrial das pinturas opõe-se à rea-
lidade do processo que é exclusivamente manual, 
as marcas do processo são visíveis num olhar mais 
atento.
Tel. 21 924 37 94 

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO DE PINTURA “ENTRETANTO” 
DE LÚCIA DO CARMO

“Entretanto” é o projeto que Lúcia do Carmo apre-
senta no MU.SA espaço Lab Arte e propõe um novo 
contexto expositivo que sublinha a transversalidade 
da arte, os modos e linguagens contemporâneas.
Tel. 21 924 37 94

17dezembro a18janeiro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO PINTURA JOÃO MONIZ
A obra de João Moniz pode ser definida de intimista, 
minuciosa e inquietante. O artista procura no 
espaço e num tempo primordial e espiritual uma luz 
criativa apontadora de diversos caminhos pictóricos.
Vive entre Portugal e Paris, onde tem um atelier na 
zona de Montmartre, no célebre Bateau-Lavoir. As 
mais de meia centena de exposições individuais que 
realizou a partir dos anos 1970, foram recebidas 
por salas tão importante como o Centro Cultural 
Português - Fundação Gulbenkian, Paris, a Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa, a Maison de da Cultu-
re da la Rochelle, França, o Instituto Camões, Paris, a 
Galeria In Zwinger, Alemanha, as Galerias Quadrum, 
Galeria 111 e Galeria António Prates, Lisboa, 
UNESCO, Paris, ou o Centro Cultural de Cascais - 
Fundação D. Luís I. Em 1985 o Primeiro Canal alemão 
realizou um filme-documentário dedicado à vida e 
obra deste artista.
Tel. 21 924 37 94

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO CONJUNTA DE ESCULTURA “ ENTRE O 
CÉU E A TERRA” DE CATARINA BUAL SALVADO E INÊS 
RODRIGUES SOARES

Catarina Bual Salvado e Inês Rodrigues Soares são 
duas jovens escultoras que criam pojetos em conjun-
to. O resultado do trabalho escultórico advém de 
um ambiente criado pela cumplicidade e desacor-
do, pelas cedências e conflitos de escolhas e pela 
melodia estética.
Esta exposição convida o público a um breve 
abandono do pensamento lógico e formal. As 
artistas utilizam uma técnica em que a pedra é 
sustentada em ferros de metal e estes suportados 
em estruturas de vários elementos: pedra, ferro e 
madeira. “Entre o Céu e a terra” é uma exposição 
que manifesta um diálogo entre o manufaturado e 
o orgânico. O trabalho pensado e executado con-
trapõe-se à pedra bruta, a criação natura. Surgem 
então formas que se vão estabelecendo entre si e 
dão origem ao trabalho final.
Tel. 21 924 37 94

Até30dezembro
Casa da Cultura Lívio de Morais

III EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS DU-
RANTE OS WORKSHOPS DE BORDADOS 
À MÃO E INICIAÇÃO À PINTURA ARTÍSTICA

A exposição tem como objetivo mostrar alguns dos 
trabalhos executados no decurso daquelas ações 
durante o corrente ano. A mostra reflete, acima 
de tudo, uma forma de incentivar a partilhar de 
expressões de arte, que traduzem diferentes visões, 
emoções e sentimentos de quem encontra na pintura 
e na arte têxtil decorativa uma forma privilegiada de 
expressão.
Tel. 21 912 82 70

Galeria Municipal – Casa Mantero 
EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS 
“SINTONIA DAS ARTES” 

O objetivo desta exposição reside em promover o 
reencontro, o cultivar laços de amizade, incentivan-
do a criatividade de cada participante.
Os trabalhos têm vastas características temáticas, 
encontrando-se expostas pinturas, esculturas, foto-
grafias, artes decorativas entre outras.
Tel. 219 236 926

ao longo

 do MÊS
       dezembroEXPOSIÇÕES
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Até31dezembro
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

DIIS MANIBVS - Rituais da Morte 
durante a Romanidade

A exposição que já contou com 
milhares de visitantes, perma-
nece patente ao público. Se 
ainda não o fez, aproveite para 
visitar esta mostra que tem como 
ponto de partida as atitudes do 
Homem perante a morte e dá a 
conhecer um importante conjunto 
de materiais arqueológicos 
descobertos na região de Sintra, 
que vão desde o Alto Império 
Romano à Antiguidade Tardia.
Tel. 21 960 95 20 

Até4janeiro 2017
Museu Anjos Teixeira

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA 
“Desenhos Religiosos”  
o sagrado pelo lápis do Mestre
Exposição de desenhos de Pe-
dro Anjos Teixeira, exibindo uma 
faceta desconhecida.
Tel. 21 923 88 27

Até30abril 2017
Palácio Nacional da Pena

EXPOSIÇÃO “FERNANDO COBUR-
GO fecit: A ATIVIDADE ARTÍSTICA 
DO REI-CONSORTE”

A mostra assinala o bicentenário 
do nascimento de D. Fernando 
II, criador do Parque e Palácio 
da Pena, e é dedicada à obra 
artística do monarca.
A exposição revela um numeroso 
conjunto, nunca exposto, de de-
senhos, gravuras e documentos 
manuscritos e outros objetos com 
destaque para uma moldura com 
pratos em cerâmica pintados 
pelo rei. A mostra conta ainda 
com algumas doações efetua-
das por descendentes da Con-
dessa d’Edla, segunda mulher do 
monarca, e com peças cedidas 

por particulares e instituições.
A atividade artística do monarca, 
que assinava as suas peças com 
o característico monograma/assi-
natura F e C sobrepostos 
(Fernando Coburgo) seguidos 
do f. de fecit (do latim fez), man-
teve-se uma constante até ao 
ano da sua morte, ocorrida em 
1885, aos 69 anos de idade.
Tel. 21 923 73 00

Até25maio2017
Parque da Pena

POINT OF VIEW
Exposição de arte contempo-
rânea 
Para a construção destas 
instalações artísticas, que foram 
estrategicamente criadas em 
diferentes pontos do Parque, 
foram utilizados sobretudo mate-
riais naturais que o próprio local 
oferece. 
Tel. 21 923 73 00

TEATRO

4e11dezembro
16h00
Museu de História Natural de Sintra

“VIAGEM AO CENTRO DA TERRA”
Teatro infantil pelo grupo Byfurcação, numa adaptação de Júlio Verne. 
Tel. 21 923 85 63

Até10dezembro
Espaço Teatroesfera, Monte Abraão

APEADAS
Três mulheres numa estação, uma intenção comum que as anima, um comboio suspen-
so num acidente, uma revelação cruzada, um morto desencontrado, uma despedida 
abreviada, um ferroviário de bom ouvido. E Santa Bárbara contra a tempestade, não 
por tempo ido 
e havido, mas por alento e por vida.
Sextas e sábados às 21h30; domingos 
às 16h00.
Tel. 21 430 34 04

Até11dezembro
Casa Teatro De Sintra

“O PEDRO, A MENTIRA E O LOBO” 
O Pedro é um pastorzinho e vive no campo com o seu avô. O Pedro é um rapaz igual 
aos outros e, embora não tenha muitos meninos para brincar com ele, brinca com ami-
gos especiais – os animais do campo. Um dia, perto de uma aldeia próxima, o Pedro 
resolve brincar com as pessoas crescidas. Mas não sabe que as pessoas crescidas 
são diferentes das crianças e por isso não entendem as brincadeiras das crianças. Por 
isso, o Pedro tem 
um grande susto e aprende uma lição. 
Sábados e domingos, às 16h00.
Tel. 21 923 37 19

Até19março 2017
Quinta da Regaleira, Sintra 

ALADINO
Aladino é um rapaz simples e desobediente, que não quer seguir a profissão do pai. 
A mãe, triste e desesperada, questiona-se no que errou na educação desta criatura. 
Aladino, como qualquer jovem tem sonhos, sonhos grandiosos. 
Um dia, através de um feiticeiro, Aladino encontra a lâmpada mágica. Inadvertida-
mente, Aladino tem a visita do génio da lâmpada que lhe concede três desejos. A 
partir daqui a sua vida transforma-se por completo, ele vive uma estória de amor, mas 
também provações. No fim tudo se resolve a bem, ou não?
Sábados, às 16h00, domingos às 11h00
Durante a semana para escolas (mediante marcação).
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 ativida-
de que permite aos mais novos terem 
a sua primeira experiência a cavalo 
num pónei, treinado especialmente 
para o efeito e acompanhados 
sempre por um guia. 
Passeios a cavalo: 10€/30 min, 
25€/90 min, 50€/3h, 100€/6h (acres-
ce o bilhete de entrada no Parque 
da Pena)
Passeios de pónei: 5€/15 min (acres-
ce o bilhete de entrada no Parque 
da Pena)
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/ex-
periencias-e-lazer/passeios-a-cavalo/

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 Posi-
cionamento Global - GPS) 
para encontrar uma ‘geocache’ 
(ou simplesmente “cache”) colocada 
em qualquer local do mundo. 

Todos os 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 conduzem os animais à mão. 
- Tarifário: 10€/participante 
- Inscrição prévia: info@parquesdesin-
tra.pt; 21 923 73 00

AR LIVRE
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COM ATIVIDADES EDUCATIVAS

Terça a domingo
Casa da Cultura Lívio de Morais

- “CAÇA AO LIVRO”
Pretende-se desenvolver hábitos de 
leitura e despertar na criança diferen-
tes formas de contatos 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”
Pretende-se fazer chegar às crianças 
de hoje os jogos de outrora, que 
foram sendo transmitidos de geração 
em geração, transportando em si um 
valioso legado que importa preservar 
e dar a conhecer.
Atividades gratuitas mediante marca-
ção (Tel. 21 912 82 70)

Museu Arqueológico de 
São Miguel de Odrinhas
Terça a sexta-feira
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.

Grupos escolares: duas sessões diá-
rias, às 10h00 e 14h00
Atividades mediante marcação 
Tel. 21 960 95 20

Terça a sexta-feira, 
incluindo durante as férias de Natal

VISITA-DESCOBERTA 
“VEM DECORAR A MÁSCARA 
DO DEUS SOL” 

Vamos conhecer um pouco da 
História e das origens de uma das 
principais festas do ano – o Natal. 
Nesta visita, vamos dar a conhecer 
um pouco da História e das origens 
de uma das principais festas do ano 
– o Natal. 
Na Antiga Roma e nesta precisa épo-
ca do ano, os romanos celebravam o 
renascimento do Sol com o festival do 
Dies Natalis.  No final desta atividade, 

todos irão compreender que muitos 
dos costumes atuais têm a sua origem 
nos festivais pagãos da Antiguidade 
Greco-Romana, e como este antigo 
evento é antepassado de uma das 
mais importantes celebrações do 
Ano Cristão.
Grupos escolares: duas sessões 
diárias, às 10h00 e 14h00
Atividades mediante marcação 
Tel. 21 960 95 20

MUSEUS E ESPAÇOS CULTURAIS
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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 18h0 e 
as 19h0, o dobro do tempo de pra-
zo habitual para todos os utilizadores 
portadores de cartão de leitor.
Mais informações através do telefone 
21 923 61 71 

Atividades regulares:
ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
VISITAS À BIBLIOTECA 
HORA DO CONTO

Para maiores de 4 anos, 
com marcação prévia

1a30dezembro

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ 
VAMOS APANHAR O PAI NATAL 

Depois de longos meses de espera, 
finalmente chegou a véspera de Na-
tal! Gostavas de oferecer um presen-
te 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: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo
Marcação prévia: 21 432 80 39

Segunda a sexta-feira
ATELIÊ DE ESCRITA CRIATIVA
RECEITA PARA UMA HISTÓTIA
DE NATAL

Vamos misturar objetos com palavras, 
uma pitada de imaginação, muita 
criatividade… e a história está pron-
ta para ser contada.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo
Com marcação prévia:
Tel. 21 432 80 39

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 
Tel. 219236198 / 939 122 533

SERVIÇOS DE LEITURA ESPECIAIS
Fundo documental em Braille, para 
consulta local e empréstimo domici-
liário.
Equipamentos informáticos próprios 
para utilizadores com deficiência visu-
al (cegos e amblíopes), que permitem 
a  utilização do computador para 
processamento de texto, consulta de 
internet, e também leitura através de 
ampliação e conversão para braille 
ou voz através de sintetizador.
Tel. 21 923 61 90

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

PARABÉNS BIBLIOTECA 
8 de dezembro, celebramos o 13º 
aniversário da Biblioteca Municipal 
de Sintra

1a30dezembro

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ A ESTRELA QUE NÃO 
DEIXAVA NINGUEM DORMIR 

Uma noite, cai uma estrela na terra. 
Um menino resolve guardá-la sem 
saber que a luz emitida pela estrela 
vai impedir toda a gente de dormir. 
É uma história sobre coragem, sobre 
superação de adversidades, sobre a 
aventura de ser criança
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo; Marcação prévia: 21 
923 61 71

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO MÊS
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1a30dezembro

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ A OVELHINHA 
QUE VEIO PARA O JANTAR

Era uma vez um lobo, velhinho e esfomeado, que 
recebeu inesperadamente a visita de uma ovelhi-
nha. Mal olhou para ela, começou logo a planear 
um belo ensopado de borrego. Mas a ovelhinha 
não queria ser o jantar do lobo. Na verdade, o 
que ela queria mesmo era... ser apenas amiga dele! 
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos do 1º Ciclo
Marcação prévia: 21 923 61 71

10dezembro
16h00    

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“O EVANGELHO DO ALQUIMISTA”
DE TIAGO MOITA

Samuel é um caixeiro-viajante, sem ambições nem 
sonhos, até ao dia em que dá boleia a um homem 
misterioso que encontra perdido no deserto, numa 
viagem de regresso a casa, após mais um dia de 
trabalho. Durante o percurso, descobre que aquele 
homem é um profeta lendário procurado pelas 
autoridades, devido às suas ideias e por causa de 
uma antiga profecia que ameaça os habitantes 
de uma cidade de especuladores e revolucio-
nários, escritores, poetas e artistas, cientistas e 
filósofos, governada por um tirano, onde vive Samuel. 
Uma obra plena de mistério, sabedoria, suspense, 
aventura e sátira ao mundo contemporâneo, numa 
viagem espiritual em torno da origem do Universo e 
do Homem, do sentido da vida e da 
verdadeira natureza do ser humano.
Entrada Livre

17dezembro
16h00 

ATELIÊ – ART OF LIVING  
Encontros de escrita criativa para brincar com as 
palavras, descobrir novos sentidos e criar histórias na 
ocupação da folha em branco.
Destinatários: Dos 8 aos 80 anos
Com marcação prévia. 
Tel. 21 923 61 71/ 90

BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

1a30dezembro

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ O PRESENTE DE NATAL

Este ano o Trenó do Pai Natal está cheio de livros 
com histórias de Natal!
Vamos espreitar esses livros e ouvir o que têm para 
nos contar!
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos do 1º Ciclo
Marcação prévia: 21 432 80 39

10dezembro
17h00

COMUNIDADE DE LEITORES 
Com o objetivo de promover o livro e a leitura 
junto da comunidade, a Biblioteca Municipal de 
Agualva-Cacém desenvolve mais uma sessão do 
projeto “Comunidade de Leitores”. Com este projeto 
pretende-se reunir um grupo de leitores e promover 
a partilha de conversas e conhecimentos à volta 
dos livros, géneros literários, autores, personagens, 
histórias e leituras, num ambiente intimista e de con
versa informal. 
Estes “encontros”  realizam-se mensalmente, no 
segundo sábado de cada mês.
Destinatários: Público adulto
Tel. 21 432 80 39

17dezembro
16h30 
CONTO / ATELIÊ O PRESENTE DE NATAL
Este ano o Trenó do Pai Natal está cheio de livros 
com histórias de Natal!
Vamos espreitar esses livros e ouvir o que têm para 
nos contar!
Destinatários: Maiores de 4 anos.  
Entrada livre
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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 

1a30dezembro

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ FELIZ NATAL 

Leitura de contos de Natal, seguida 
de elaboração de livros em miniatura.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo
Marcação prévia: 
Tel.21 434 03 10

3dezembro
16h30 

CONTO / ATELIÊ FELIZ NATAL 
Leitura de contos de Natal, seguida 
de elaboração de livros em miniatura.
Destinatários: Maiores de 4 anos. 
Entrada Livre

10dezembro
16h30

ATELIÊ UM NATAL MAIS COLORIDO 
Construção de enfeites Natalícios, 
para enfeitar o nosso Natal
Destinatários: Maiores de 4 anos. 
Entrada Livre

17dezembro
16h30

ATELIÊ NATAL NA BIBLIOTECA 
Vamos decorar a Biblioteca com 
enfeites lindos e coloridos.
Queres ajudar? Estamos à tua espera!
Destinatários: Maiores de 4 anos. 
Entrada Livre

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

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

1a30dezembro

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ A OVELHINHA 
QUE VEIO PARA O JANTAR

Era uma vez um lobo, velhinho e 
esfomeado, que recebeu inesperada-
mente a visita de uma ovelhinha. Mal 
olhou para ela, começou logo 
a planear um belo ensopado de 
borrego. Mas a ovelhinha não queria 
ser o jantar do lobo. Na verdade, 
o que ela queria mesmo era...  
ser apenas amiga dele!
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo
Marcação prévia: 21 920 72 18

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

5a15dezembro

Todo o dia
“OFICINAS DECORATIVAS”

As épocas festivas chegaram! Vem 
participar em várias oficinas de artes 
plásticas e vamos tornar o Centro 
mais festivo! Maiores de 6 anos.

23dezembro
15h30

“A FESTA É VOSSA”
Como já vem sendo hábito, nesta 
altura preparamos sempre uma festa 
para todos! Vem com amigos e família 
e divirtam-se! Maiores de 12 anos.

28e29dezembro
15h00

“WII XXL” 
Traz os teus amigos e venham jogar 
os vossos jogos preferidos da Wii 
numa tela XXL. Divirtam-se! Maiores 
de 8 anos.

Sábados em Família

3dezembro

Todo o dia
EXPLORAÇÃO LIVRE DO ESPAÇO

Vem divertir-te com a tua família na 
área do jogo simbólico, no espaço 
multimédia, leitura e na área de 
expressão plástica livre. Todas 
as idades.

10dezembro
15h30

“CONTA-ME UMA ESTÓRIA” 
Um sábado por mês, vamos contar 
uma estória. Convida os teus amigos 
e familiares e vem ouvir o que temos 
para te contar. Maiores de 4 anos

17dezembro
15h00

“UMA PRENDA PARA TI”
ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

O Natal é uma excelente altura para 
mimarmos quem mais gostamos! Vem 
participar nesta oficina criativa e leva 
a tua prenda contigo! Maiores de 
6 anos.

26dezembro
15h00

“MATRAQUILHOS”  
TORNEIO DE MATRAQUILHOS

Durante todo o mês de novembro, 
vem aperfeiçoar a tua técnica nos 
matraquilhos, para dares o teu melhor 
neste dia! Junta-te a um amigo e forma 
a tua equipa! Maiores de 12 anos.

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

HORA DO CONTO 
Hora do conto criada e dinamizada 
pela Equipa de Animação do Centro 
Lúdico.
Para Jardim de Infância e 1º ciclo 
do ensino básico. 

“CLUEDO HUMANO” 
Um mistério por resolver com suspeitos 
conhecidos. Baseado no clássico 
jogo de detetives, um jogo em que 
o tabuleiro é o chão e os peões são 
os próprios jogadores.
A partir do 2º ciclo do ensino básico. 

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

JOGOS NUM MINUTO
Conjunto de jogos rápidos que per-
mitem trabalhar a destreza e rapidez 
de cada um dos participantes. A 
partir do 2º ciclo do ensino básico. 

CENTROS LÚDICOS
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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

“CLUBESERATIVO”  
O Centro Lúdico irá dispor de um 
programa 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 - 
inscrição gratuita.

Todos dias
“SPOT JOVEM”

 O Spot Jovem é um espaço à tua 
medida. Se tens mais de 11 anos este 
é o espaço ideal para estares com 
os teus amigos, podem conversar, 
dançar, ouvir música e dar asas à 
vossa imaginação. Apareçam e façam 
do Spot Jovem a vossa segunda 
casa! 

3dezembro
15h00

“CAPUCHINHO” - HORA DO CONTO
A partir do livro “Le Petit Chaperon 
Rouge”, de Albin Michel Jeunesse, vem 
conhecer uma outra versão da história 
da Capuchinho Vermelho. Todas as 
idades

6a15ezembro

Durante o dia
“OHOHOH”
OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

Mais uma vez, contamos contigo e 
com a tua criatividade para trazer 
a magia do Natal ao Centro Lúdico. 
Para além de toda a decoração, 
não poderá faltar a nossa famosa 
árvore de Natal personalizada. 
Todas as idades

16a23ezembro

Durante o dia
III FEIRA DE TROCA

A feira de trocas tem sido um sucesso! 
Este ano volta a acontecer e com 
algumas novidades. Uma delas é que 
podes fazer parte da organização. 
Para isso, só tens que te inscrever no 
Centro Lúdico. Podes trocar livros, 
jogos, brinquedos, roupa, decoração 
etc. por presentes para ti ou para ofe-
receres a quem mais gostas. Estamos 
à tua espera! Todas as idades

27a30dezembro

Durante o dia
“SONHOS GUARDADOS”  
OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

Todos nós temos sonhos guardados, 
desejos que gostávamos de ver 
realizados. Durante estes dias, podes 
escrevê-los e colocar no mural dos 
sonhos que vai estar no Centro 
Lúdico. Quem sabe se em 2017 como 
que por magia os mesmos se realizam? 
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

“É NATAL, É NATAL… 
JINGLE BELL, JINGLE BELL” 

 Vem celebrar o Natal a cantar… 
um karaoke especial, nesta época 
de festa.
 Maiores de 6 anos

“CAPUCHINHO” | HORA DO CONTO
A partir do livro “ Le Petit Chaperon 
Rouge”, de Albin Michel Jeunesse, vem 
conhecer uma outra versão da história 
da Capuchinho Vermelho. Todas as 
idades

AO LONGO DO MÊS
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Todos os dias
Volta do Duche

ARTE NA VILA 
Realiza-se diariamente, com exceção 
do 2º sábado e domingo de cada 
mês.
O Artesanato na Volta do Duche 
assume-se como um inquestionável 
contributo para a divulgação e 
valorização do artesanato produzido, 
atualmente, no Concelho de Sintra, 
e para tal muito contribui a simbiose 
entre a incomparável beleza da 
envolvente do Centro Histórico, com 
a multiplicidade de formas e materiais 
que compõem as peças artesanais.
Tel. 96 575 32 25 

Sábados e domingos 
15h30 – 16h30
Parques de Sintra – Monte da Lua

“A SINFONIA” 
Documentário produzido no âmbito 
do projeto BIO+Sintra, em exibição no 
espaço Info Parques de Sintra, todos 
os sábados e domingos, com entrada 
livre. Pretende-se tornar pessoal e 
emocional o envolvimento do espe-
tador na salvaguarda do equilíbrio 
dos ecossistemas da Serra de Sintra. 
Legendado em inglês. Gratuito
Saber mais: www.youtube.com/user/
lifebiomaissintra 

Todos os dias
Palácio Nacional da Pena

“VITRAIS E VIDROS: 
UM GOSTO DE D.FERNANDO II” 

Exposição de um notável conjunto 
de vitrais dos séculos XIV a XIX, no 
qual se insere o mais antigo vitral 
conhecido em Portugal. Inclui também 
elementos da coleção de vidros 
do Palácio da Pena, uma das mais 
representativas coleções da história 
do vidro europeu existente no nosso 
país. Recentemente, passou também 
a englobar algumas peças que per-
tenceram à coleção de vidros do rei 
D. Fernando II e que são das reservas 
do Museu Nacional de Arte Antiga.
Tarifário: bilhete para o Palácio Na-
cional da Pena
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/
evento/exposicao-vitrais-e-vidros-um-
-gosto-de-d-fernando-ii/

Todos os dias
10h00 – 17h00
Palácio de Monserrate

“MELHORES IMAGENS DO BIO+SINTRA” 
Exposição das imagens premiadas 
pelo júri na sessão de verão dos 
concursos de fotografia “Captar Sintra 
– A Biodiversidade das estações”, 
promovidos no âmbito do projeto 
BIO+Sintra. Gratuito. Palácio de 
Monserrate: bilhete para o Parque e 
Palácio de Monserrate

Todos os dias
9h30-19h00

NEWSMUSEUM
O NewsMuseum invoca e explica a 
cobertura mediática de episódios 
da história recente e permite aos 
visitantes interagirem com a Rádio e a 
TV. Homenageia os jornalistas imorta-
lizados pela sua obra, apresenta os 

principais protagonistas da indústria, 
projeta a evolução da reportagem 
das guerras, contextualiza os com-
bates mediáticos que nos marcaram, 
recorda as “más notícias” do nosso 
tempo. Desvenda a propaganda 
e a indústria das Public Relations.
O equipamento é muito moderno e 
participativo e integra um pequeno 
auditório preparado para visitas edu-
cacionais. A experiência, disponível 
em português e inglês, é personaliza-
da num total de 16 horas de vídeo 
e outros formatos.
Tel. 21 012 66 00

MAIS ATIVIDADES

AO LONGO DO MÊS
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CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA 
Largo Doutor Virgílio Horta
2714-501 Sintra
Tel. 21 923 85 00
seg-sex 9h00-17h00
cm-sintra.pt   

CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro
2710-720 Sintra
Tel. 21 910 71 10 
Fax. 21 910 71 15
geral.ccoc@cm-sintra.pt 

CASA DA CULTURA LÍVIO DE MORAIS 
Av. 25 de Abril, Largo da Igreja,
Mira Sintra
2735-400 Mira Sintra
Tel. 21 912 82 70 
ter- sex 10h00-20h00
sáb e dom- 14h00-20h00;
Encerra às segundas e feriados
dcul.casadacultura@cm-sintra.pt 

CASA-MUSEU DE LEAL DA CÂMARA 
Calçada da Rinchoa, 67 
Rio de Mouro
2635-312 
Tel. 21 916 43 03
ter- sex 10h00 – 18h00
sáb - dom - 12h00 – 18h00
Encerra às segundas e feriados
museu.lcamara@cm-sintra.pt 

MUSEU FERREIRA DE CASTRO 
Rua Consiglieri Pedroso, 34 
2710-550 Sintra
Tel. 21 923 88 28 
ter- sex 10h00- 18h00
sáb - dom- 12h00 – 18h00
Encerra à segunda e feriados
museu.fcastro@cm-sintra.pt 

MU.SA – MUSEU DAS ARTES DE SINTRA
Avenida Heliodoro Salgado 
2710-575 Sintra
TM: 96 523 36 92
ter-sex 10h00-20h00
sáb e dom 14h00-20h00 
Encerra segunda e feriados

MUSEU ARQUEOLÓGICO
de São Miguel de Odrinhas
Av. Prof. Doutor Dom Fernando 
d’Almeida
2710 Sintra
Tel. 21 960 95 20
ter-sáb 10h00- 13h00 | 14h00-18h00 
Encerra dom, seg e feriados 
dcul.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt 

MUSEU ANJOS TEIXEIRA 
Azinhaga da Sardinha
Volta do Duche
2710-631 Sintra
Tel. 21 923 88 27 | F: 21 923 85 21 | 
dcul.museu.ateixeira@cm-sintra.pt
ter- sex 10h00- 18h00
sáb - dom- 12h00 – 18h00
Encerra à segunda e feriados
dcul.museu.ateixeira@cm-sintra.pt 

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL
de Sintra 
Rua do Paço 20
2710-602 Sintra
Tel. 21 923 85 63 | 21 923 85 25
dcul.museu.hnatural@cm-sintra.pt
ter- sex 10h00- 18h00
sáb - dom- 12h00 – 18h00
Encerra à segunda e feriados 
dcul.museu.hnatural@cm-sintra.pt 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA  
CASA MANTERO 

Rua Gomes de Amorim, 12 e 14
2710 Sintra
Tel. 21 923 6170/ 77 
Fax. 21 923 61 79
seg 14h00-20h00 | ter-sex 10h00-
20h00 | sáb 14h30-19h30 
Encerra domingo 
dcul.bms.sintra@cm-sintra.pt 

CIBERCAFÉ (ESPAÇO INTERNET)
seg 14h00-20h00 | ter-sex 10h00-
20h00 | sáb 14h30-19h30 
Encerra domingo

POLO DA TAPADA DAS MERCÊS
Av. Miguel Torga, lote 193, 3ª Cave, 
Tapada das Mercês
2725-566 Mem Martins 
Tel. 21 920 72 18/9 
Segunda-feira, das 13h00 às 19h00 
Terça a sexta-feira, das 10h00 às 19h00
Sábado, das 13h30 às 19h00
Encerra aos domingos e feriados 
dcul.bms.merces@cm-sintra.pt 

POLO DE QUELUZ
BIBLIOTECA RUY BELO
Rua Bica da Costa, 3-9, Estrada 
Nacional 117-2, Pendão 
2745 Queluz
Tel. 21 434 03 10
Segunda-feira, das 14h00 às 20h00 
Terça a sexta-feira, das 10h00 às 
20h00
Sábado, das 14h30 às 20h00
Encerra aos domingos e feriados

POLO AGUALVA-CACÉM 
Praceta das Descobertas 20/22 A
2735 095 Cacém
Tel. 21 432 80 39
Fax. 21 432 80 41
seg 14h00-20h00 | ter-sex 10h00-
20h00 | sáb 14h30-20h00 
Encerra domingos e feriados 
dcul.bms.cacem@cm-sintra.pt 

CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ 
Rua das Rosas
2745-872 Queluz 
Tel. 21 439 20 86
seg- sáb 09h30-12h20- 14h00-
18h00 | ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados
dedu.clmassama@cm-sintra.pt

CENTRO LÚDICO
DE RIO DE MOURO 

Rua Gil Eanes
(junto ao Mercado Municipal)
2635 Rio de Mouro
Tel. 21 916 34 14 
Fax. 21 916 69 96
seg- sáb 09h30-12h20- 14h00-
18h00 | ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados
dedu.clriodemouro@cm-sintra.pt 

CENTRO LÚDICO DAS LOPAS 
Rua Carlos Charbel
2735 Agualva 
T/F : 21 431 91 54
seg- sáb 09h30-12h20- 
14h00-18h00 | ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados
cllopas@gmail.com

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

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

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

NEWS MUSEUM
Rua Visconde de Monserrate, n.º 26
2710-591 Sintra
Tel. 21 012 66 00
abril a setembro 09h30-19h00
outubro a março 09h30-18h00~
info@newsmuseum.pt 

CENTRO INTERATIVO MITOS
E LENDAS DE SINTRA

Praça da República Nº 23
2710-616 Sintra
Tel. 21 923 11 57
Todos os dias 09h30-18h00

CONTACTOS


