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Está de regresso a Sintra, de 15 a 18 de fevereiro, um dos maiores festivais de teatro de improviso europeu, 
o ESPONTÂNEO.
Ao longo das suas seis edições, o festival internacional de teatro de improviso, trouxe até Portugal os maiores nomes 
da improvisação mundial e espectáculos sempre únicos, hilariantes e surpreendentes.
A 7ª edição tem confirmada a presença de artistas de Israel, Brasil, EUA, Espanha, Portugal e promete mostrar o que de 
melhor se faz no universo da improvisação teatral, no Centro Cultural Olga Cadaval. De destacar a estreia em Portugal 
do aclamado improvisador e comediante brasileiro Márcio Ballas, que apresenta pela primeira vez o seu espectáculo 
a solo.
Para além do espectáculo principal, o público terá ainda a oportunidade de assistir a ensembles improvisados 
com a participação de todos improvisadores convidados para o festival.
O ESPONTÂNEO promove também, durante os dias do festival, workshops de improviso para profissionais das artes 
e curiosos.

DESTAQUE

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO DE IMPROVISO
       ESPONTÂNEO 2018

PROGRAMA

 15 fevereiro - Quinta-feira
  21h30 | Yvonne Landry & Andy Coen (EUA) – YVONNE AND ANDY
  22h45 | Impro Ensemble | GAME.SHOW.LIVE (Elenco Internacional)

 16 fevereiro - Sexta-feira
  21h30 | Cia. Teatro Improviso Salvador (BR) – A FLOR DA PELE
  22h30 | Márcio Ballas (BR)- MÁRCIO BALLAS A SOLO

  17 fevereiro - Sábado
   21h30 | Impro Ensemble (Elenco Internacional) – TO BE OR NOT TO BE SHAKESPEARE
  22h30 | Impromadrid (ES)- JARDINES

 18 fevereiro - Domingo
   21h30 | Imbal Lori (ISR) e Paula Galimberti (ES) – FUN FATALE
             Preço: 10,00 euros (diário)
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2fevereiro
18h00
Museu Ferreira de Castro

CLUBE DE LEITURA
“A Tempestade” de Ferreira de Castro
Tel. 21 923 88 28

3fevereiro
16h00
AMAS-Auditório Municipal António Silva

SUPER-HERÓIS
Teatro para toda a família, pela companhia Anima-
teatro.
SuperTina e SuperTó são dois super-heróis com uma 
missão muito especial, vigiam todo o planeta e ao 
mínimo sinal de medo incrustado, surgem em nosso 
auxílio! Atenção, atenção! A D. Casimira e o Rafa 
necessitam de ajuda…
Com kilos de energia, litros de folia e uma pitada 
de público, os nossos heróis metem mãos à obra e 
conseguem ensinar-nos a lidar com o medo. Escuta!
Ele serve apenas para nos alertar dos perigos, não 
lhe podemos ficar colados, há que superá-lo, 
libertá-lo, todos podemos ser heróis!
Tel. 91 461 69 49 / 96 304 32 55 

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

“14-18”
No centenário da primeira guerra mundial, a Musgo 
Produção Cultural e a União de Freguesias de Sintra 
apresentam a peça teatral “14-18” que integra 
alunos finalistas do Curso de Artes do Espetáculo 
da escola secundária de Santa Maria.
O lastro de cem anos deixado pelo primeiro conflito 
mundial reacende ainda hoje, memórias que deve-
mos convocar, debater, expurgar para que o terror 
não regresse.
Tel. 21 910 71 10

4fevereiro
11h00
Centro Cultural Olga Cadaval

TEATRO PARA BEBÉS 
“O som das coisas”, pelo Valdevinos Teatro 
de Marionetas.
Enquanto o pai de Ema arruma a roupa que apa-
nhou da corda, repara que uma das meias fica para 
trás. O seu par está perdido. Mas para onde vão 
afinal as meias perdidas na máquina de lavar?
Ema e a sua amiga Maria Pimenta (a sua gata) par-
tem em busca do par desaparecido e descobrem 

que dentro de casa, existe um mundo  de coisas 
para descobrir.
Uma viagem contada através dos sons e da musi-
calidade dos objetos que habitam a nossa casa. 
Cada corredor esconde uma aventura  e debaixo 
de cada tapete há um mistério por desvendar. Há 
afinal um local para onde vão todos os objetos 
perdidos?
Tel. 21 910 71 10

16h00
Coreto de Montelavar

COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DA PARÓQUIA 
DE NOSSA SRª DA PURIFICAÇÃO DE MONTELAVAR 

Atuação da Banda da Sociedade Filarmónica 
Boa União Montelavarense.
Tel. 93 504 44 46

16h00
Casa da Marioneta

QUE FANTOCHADA DE REVISTA
“Que Fantochada de revista!” apresenta-se como 
uma revista tradicional portuguesa com marionetas. 
O empresário Ernesto Atanásio está com problemas 
financeiros para conseguir manter o seu teatro de 
revista. A crise é tão grande que Ernesto tem que 
dispensar os actores e actrizes e trabalhar com 
marionetas e até ele, tem que interpretar o perso-
nagem compére. Mas as marionetas não vão fazer 

a vida fácil ao Ernesto. Vão mostrar que também 
têm sentimentos, desejos e direitos como qualquer 
trabalhador. Todos querem ainda ter uma última 
oportunidade no mundo do teatro mas para isso 
esta revista tem que ser um sucesso. E será? Será, 
será e será em festa!
Maiores de 12 anos
Tel. 93 328 02 58

4,11e25 fevereiro 
16h00
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

YOGA
Para eliminar tensões e desenvolver força, flexibi-
lidade e tónus muscular, assim como a prática de 
exercícios de respiração para aumentar a força 
vital e o relaxamento.
Tel. 96 523 36 92

18h00
Casa da Marioneta

UMA FANTOCHADA DE EXPOSIÇÃO
Mostra relacionada com a peça “Que Fantocha-
da de Revista!” Nesta pequena Mostra procura-se 
retratar de forma sucinta as figuras-tipo da Revista, 
através de documentação e objetos relacionados, 
da coleção particular de Jorge Trigo.
Tel. 93 328 02 58

dia a
 DIA
 fevereiro
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9fevereiro
22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

SAMUEL ÚRIA –  
“CARGA DE OMBRO”

Um concerto que se pensa único. 
A distância que Samuel Úria nos 
faz percorrer entre o “amparo” e 
a provocação é tão tenuemente 
grande que mais do que nunca 
revemos no verso da canção  
“põe o teu ombro junto ao meu, 
carga de ombro é legal”.
O trovador Samuel Úria e Amigos 
vão partilhar com o público 
cumplicidade musical ao som de 
“Doou-me Corda”, “Repressão”, 
“É preciso que eu diminua” ou “ 
Carga de ombro”.
Tel. 21 910 71 10

10e11fevereiro
10h00 às 18h00
Volta do Duche 

MOSTRA DE ARTESANATO
A Mostra de Artesanato na Volta 
do Duche assume-se como um 
inquestionável contributo para a 
divulgação do artesanato, entre 
a beleza do Centro Histórico, 
com a multiplicidade de formas 
e materiais que compõem as 
peças artesanais.
Com criações mais tradicionais 
ou modernas, cada artesão 
expressa, nas suas obras, um 
pouco da sua vivência e da sua 
identidade cultural, partilhando 
com todos quantos visitam este 
local um pouco de si.
Tel. 91 968 84 93

10 fevereiro
15h00
Palácio Nacional de Queluz 

CARNAVAL NO 
PALÁCIO DE QUELUZ

Num ambiente festivo e de 
grande criatividade que nos 
transporta para o século XVIII, a 
celebração do Carnaval no Pa-
lácio de Queluz contará com um 
ateliê de máscaras após o qual 
os participantes, acompanhados 
por personagens de época, 
serão envolvidos ativamente num 
momento de música e dança se-

tecentista num dos antigos salões 
de festas do palácio 
de Queluz.
Tarifário: 9€/participante
Requer inscrição prévia:
Tel. 21 923 73 00 

15h30
MAT – Museu Anjos Teixeira

SÁBADOS NO MUSEU 
“Acessórios aos Molhos”
Indeciso na máscara? Problemas 
com os acessórios? O MAT tem 
a solução. Vem passar uma tarde 
divertida a criar aquele pormenor 
especial para o teu fato de 
Carnaval!
Tel. 21 923 88 27

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

NOITE DE CARNAVAL
Na noite do dia 10 de fevereiro, 
o Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas irá organizar 
uma surpreendente visita noturna! 
Em torno desta festa popular, 
o Museu propõe uma visita 
animada por figuras de época, 
integrando-a com os monu-

mentos em exposição e com as 
crenças que mergulham fundo 
na Antiguidade. Aceite o nosso 
convite e participe!
Tel. 21 960 95 20

10a13fevereiro
Grupo União Recreativo 
e Desportivo M.T.B.A

CARNAVAL M.T.B.A.
Evento que vai na sua 17ª 
edição, afirmando-se como 
marca do Carnaval Sintrense e 
grande iniciativa da zona litoral 
sintrense e que conta com a 
colaboração dos habitantes das 
quatro aldeia - Magoito, Tojeira, 
Bolembre e Arneiro dos Marinhei-
ros, que fazem parte integrante 
dos figurantes, acompanhantes 
e colaboradores na execução 
de trajes, carros alegóricos, entre 
outros.

10fevereiro
22h00 
Pavilhão MTBA 
Início da Viagem

ATUAÇÃO DO GRUPO 
DA ACRSCABRIZ 

Coroação dos Reis do Carnaval 
MTBA 2018 
Espetáculo da Marcha Carnaval 
e Aldeias

11fevereiro
15h30
Corso em Magoito

PARTICIPAÇÃO DO GRUPO 
BATUCANDO (MONTIJO)

Local: Rua da Aldeia dos 
Macacos (Perto do Parque
de Merendas Magoito) 

12fevereiro
21h30
Pavilhão MTBA 
Baile e Concurso de Máscaras
Participação DL LUPA!

DIA A DIA
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13fevereiro
15h00 

CORSO PELAS 4 ALDEIAS
Participação dos Farra Fanfarra, Gru-
po ACSRCabriz e Grupo de Bombos 
das MercêsLocal: Magoito, Tojeira, 
Bolembre e Arneiro dos Marinheiros
18h00
Espetáculo da Marcha Carnaval e 
Aldeias

11e13fevereiro
15h00
Pêro Pinheiro e Montelavar

CARNAVAL 2018
As vilas de Pêro Pinheiro e Monte-
lavar vão ser palco do tradicional 
e grandioso desfile de Carnaval, 
que terá início no edifício multiusos 
de Pêro Pinheiro e irá percorrer as 
avenidas principais de Pêro Pinheiro e 
Montelavar.
Tel. 21 962 81 60/8

13fevereiro
10h00 e 11h30
Centro Cultural Olga Cadaval

CONCERTO PARA BEBÉS 
|”EMBALADOS PELA LUÍSA”

Biabá Bááááá Para tiiiiiiiiiiii
A Luísa Sobral tem um bebé a quem 
dedica as suas canções mais de-
licadas, canta-lhe mimos, embalos 
e beijos que neste concerto vai 
partilhar com outros bebés. Cantar 
pra os bebés na companhia de 
Luísa é experimentar um colo novo 
e cheio de ternura. Um projeto 
de Paulo Lameiro indicado para 
crianças dos
3 meses aos 3 anos. Solista convi-
dada: Luísa Sobral.
Tel. 21 910 71 10

15a18fevereiro
Centro Cultural Olga Cadaval

FESTIVAL ESPONTÂNEO 
O Espontâneo, um dos maiores 
festivais de teatro de improviso eu-
ropeu, ao longo das suas edições 
anteriores, trouxe até Portugal os 
maiores nomes de improvisação 
mundial e espetáculos sempre 
únicos, surpreendentes 
e hilariantes.
Tel. 21 910 71 10

MU.SA - Museu das Artes de Sintra
FESTIVAL ESPONTÂNEO 

Workshops de improviso para profissio-
nais das artes e curiosos.
Tel. 96 523 36 92

17fevereiro
16h00
AMAS-Auditório Municipal António 
Silva 

LITERATURINHA – PINÓQUIO
Leitura encenada a partir de “As 
Aventuras de Pinóquio”, de Carlo 
Collodi pela companhia teatromosca.
Tel. 91 461 69 49 / 96 304 32 55 

21h30 
Centro Cultural Olga Cadaval

PAULO GONZO  
Paulo Gonzo apresenta o seu álbum 
“Diz-me”, num concerto íntimo.
Com mais de quarenta anos de 
carreira Paulo Gonzo é para o seu 
público uma referência obrigatória da 
música Pop produzida em Portugal. 
Com o seu espetáculo intimista desti

nado a auditórios e locais especiais, 
o compositor e performer explora 
as diferentes abordagens do seu 
repertório. Um espetáculo de grande 
qualidade artística repleto de êxitos 
intemporais.
Tel. 21 910 71 10

18fevereiro
11h00
AMAS-Auditório Municipal 
António Silva 

LITERATURINHA – PINÓQUIO
Leitura encenada a partir de 
“As Aventuras de Pinóquio”, de Carlo 
Collodi pela companhia teatromosca.
Tel. 91 461 69 49 / 96 304 32 55 

11h00
Casa da Marioneta

O SOM DAS COISAS
Uma viagem contada através dos 
sons e da musicalidade dos objectos 
que habitam a nossa casa. Cada 
corredor esconde uma aventura e de-
baixo de cada tapete há um mistério 
por desvendar. Há afinal um local 
para onde vão todos os objetos 
perdidos?
A partir dos 6 meses
Tel. 93 328 02 58

16h00
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

EXPRESSÃO CORPORAL
A linguagem corporal é uma forma 
de comunicação não-verbal, onde 
o corpo “fala” através de gestos, 
expressões faciais e posturas. Surgiu 
bastante antes da linguagem verbal, 
e ainda hoje representa uma das mais 
importantes formas de comunicação 
do ser humano.
Tel. 96 523 36 92

DIA A DIA
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23fevereiro
21h00
AMAS-Auditório Municipal 
António Silva 

OS PORCOS
O Teatro Frente & Verso apresenta o 
espetáculo intitulado Porcos. Todos os 
animais são camaradas. Então porque 
permanecemos nesta miséria? Porque 
tudo o que produzimos é roubado 
pelos humanos. Os Porcos lideram o 
caminho e nós seguimos quem nos 
promete liberdade. Não recordamos 
bem os mandamentos, mas se está as-
sim escrito é porque assim é. Esta é a 
mensagem que trazemos camaradas: 
Revolução! Qualquer coisa que ande 
sobre duas pernas é inimiga. 
E viva Animal Farm! 
Tel. 91 461 69 49 / 96 304 32 55 

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

DUARTE – “SÓ A CANTAR”
O cantor autor Duarte apresenta o 
seu CD “Só a Cantar”. Um disco de 
histórias que venceram a solidão. 
Um elogio à capacidade de estar só, 
de partir sozinho.
Duarte assume uma relação de 
compromisso com o fado “ enquan-
to espaço por excelência da sua 
expressão musical”. Neste espetáculo 
musical Duarte, acompanhado por Pe-
dro Amendoeira à guitarra portugue-
sa e por João Filipe à viola, irá revisitar 
alguns dos Fados, dos 
seus tês primeiros discos.
 Tel. 21 910 71 10

24fevereiro
10h30
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas 

OFICINA EDUCATIVA “LITTERARUM 
DUCTUS 

Escrever como os romanos faziam...
Após a exploração de alguns dos 
monumentos expostos no Museu, com 
inscrições latinas de índole funerária 
e religiosa, os participantes são con

vidados a fazer uma viagem às regras 
da escrita da Antiguidade Clássica. À 
maneira romana, utilizando como ma-
terial de base a cera e com o auxílio 
de um estilete, os intervenientes vão 
fazer a sua própria inscrição em Latim, 
respeitando o modo como então se 
desenhavam as letras. Inscrevem o seu 
primeiro nome, a filiação, um cognome 
latino que escolhem e adoptam, 
seguido da idade. No final todos vão 
compreender a semelhança entre o 
português e a língua mãe, o Latim; 
e levam consigo a sua «tabuinha 
encerada» como lembrança de um 
dia diferente passado no Museu.
Tel. 21 960 95 20

16h00
Casa da Marioneta

TEATRO DOM ROBERTO
O Barbeiro Diabólico
Dom Roberto vai casar e decide ir ao 
barbeiro fazer a barba e o cabelo. 
Achando o corte demasiado caro, 
regateia o preço o que desencadeia 
uma luta desenfreada que culmina 
com a morte do barbeiro. Aparece 
o polícia para investigar, a seguir o 
diabo para o condenar e por fim a 
Morte para o levar, mas Dom Roberto 
consegue resistir a todos.
A Tourada
A Tourada retrata vários episódios 
numa corrida de touros à portuguesa. 
Os intervenientes, o toureiro e os 
forcados enfrentam o touro que, com 
as mais variadas artimanhas sai são e 
salvo e no final também ele agradece 
ao público com vénias.
Tel. 93 328 02 58

21h30 
Centro Cultural Olga Cadaval

PESTE & SIDA 
Os Peste & Sida apresentam a 
publicação do CD “Ao Vivo no RCA”, 
documento áudio que transmite o 
mais genuinamente possível a espon-
taneidade e energia da banda ao 
vivo, que os Peste & Sida são por 
excelência. Neste espetáculo serão 
revisitados todos os HIT da Banda.
Tel. 21 910 71 10

DIA A DIA
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Até4fevereiro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

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

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

Até18fevereiro
Casa da Cultura Lívio de Morais

EXPOSIÇÃO DE DESENHO DE CARLOS 
APOLO MARTINS “DESPERTARES” 

São desenhos em giz sobre papel 
que têm por base um gesto que pro-
cura uma simetria e uma unidade que 
surgiram do fascínio que o autor tem 
pelas formas presentes na natureza. 
Foram o resultado de um processo 
de redescoberta dos princípios 
orgânicos e estruturantes presentes 
também na escultura e que na altura 
foi decisiva para continuar o seu 
percurso como artista plástico.

Até22fevereiro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO “A PALAVRA”
A exposição “A Palavra” é um projeto 
de conversas com estórias e de 
partilha narrativa, materializado numa 
exposição dos materiais promocionais, 
livros, objetos tradicionais e registo 
fotográfico do festival Aqu’Alva Stória, 
numa viagem de afetos e palavras. 
É um projeto de afetos, partilha e 
palavras pretende contribuir no 
processo de inclusão e integração 
da diversidade cultural no concelho 
de Sintra.
Tel. 96 523 36 92

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO “MONTANHA LÍVIDO 
MURMÚRIO” DE MATILDE MARTINS

Este conjunto de pinturas partiu 
de fotografias encontradas em livros, 
revistas, jornais e outros que tais. Ao 
retirar elementos de fotografias do 
seu contexto original, e interpretá-los 
através da pintura, surgem novas 
narrativas, por vezes misteriosas, por 
vezes absurdas, por vezes teatrais, 
muitas vezes ambíguas. Aqui são 
exploradas relações de domínio, 
de isolamento, de nostalgia, e 
outras ainda por descobrir.
Tel. 96 523 36 92

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “ATÉ À 
EXAUSTÃO” DE JORGE ALEXANDRE 
PEREIRA

“Até à exaustão” é parte integrante 
de um projeto maior em desenvolvi-
mento, cujo ângulo de abordagem 
incide sobre o estado de  exaustão 
da sociedade urbana.  É um projeto 
fotográfico que tenta percecionar a 
relação entre o espaço geográfico 
e as pessoas que o habitam, como 
se relacionam estas com a pressão 
urbana no seu próprio espaço geo-
gráfico. … de que forma a constante 
mutação dos territórios urbanos e a 
transformação da paisagem condi-
cionam os modos de vida.
Tel. 96 523 36 92

Até4março
Museu Anjos Teixeira

EXPOSIÇÃO “CARICATURAS 
PELA MÃO DE ARTUR”

Nesta exposição vamos revelar o 
resultado do gosto de Artur Anjos 
Teixeira pela Caricatura.
Tel. 21 923 88 27 

ao longo

 do MÊS
       fevereiro

EXPOSIÇÕES
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Até29abril
Museu Leal da Câmara

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

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

Até maio
Palácio de Monserrate 

EXPOSIÇÃO COLEÇÃO COOK 
EM PORTUGAL

As peças da coleção da família 
Cook, que habitou o Palácio de 
Monserrate no século XIX, regressam 
finalmente ao local, integrando uma 
exposição temporária que apresenta 
o projeto arquitetónico e paisagístico 
desenvolvido na propriedade em 
Sintra e a coleção de arte aí exibida. 
Esta exposição assinala os 200 anos 
do nascimento de Sir Francis Cook 
(1817-1901) e é o resultado de uma 
pesquisa exaustiva de obras desta 
família que se encontravam em cole-
ções públicas e privadas.
O acesso está incluído no bilhete 
ao Parque de Monserrate.
Tel. 21 923 73 00 

AO LONGO DO MÊS
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Até24fevereiro 
Sextas e sábados, 21h30
Quinta Nova da Assunção, Belas

ENIGMA
Um espetáculo/jogo em que o 
público lidera e é liderado, em que 
toma decisões e sujeita-se a elas, 
ao longo do processo em que está 
envolvido. Há mistérios a serem resol-
vidos, temores a serem desafiados. 
O participante tem de jogar com os 
seus medos e ansiedades, jogar com 
o corpo e com a mente. A elimina-
ção é uma constante no trajeto a 
que se propõem. Neste espetáculo/
jogo só uma pessoa tem no fim o 
prazer de vitória, ou nem isso, pois o 
desfecho vai variando de espetácu-
lo para espetáculo.
Telm. 93 810 96 44

2,3,9,10,16,17fev. 
Sextas e sábados, 
21h00 e 23h00
Casa dos Magistrados 
Largo Fernando Formigal 
de Morais Sintra

“O INTERNATO”
- PROJETO CASA ASSOMBRADA

O teatro Reflexo pretende submergir 
o espectador numa experiência 
hiper-realista de terror, cuja história  
e vai desenrolando nas várias salas 
da antiga casa dos magistrados.
Projeto Casa Assombrada: 
O Internato, prevê que o especta-
dor se desloque livremente pelas 
salas, escolhendo aquilo a que quer 
assistir podendo assim, envolver-se na 
própria narrativa e determinar o de-
senrolar da mesma em alguns casos, 
ou ser apenas um mero espectador. 
Existem ainda objetivos por atingir num 
jogo que se vai desenhando durante 
a noite, com tarefas para realizar, 
portas para desbloquear e missões 
para cumprir.
A intensidade da experiência, só 
irá até onde a audácia de cada 
espectador o permitir. Mas o medo, 
esse, está sempre garantido. 
Tel. 96 637 71 72

ATIVIDADES PARA 
CRIANÇAS 

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

OFICINA EDUCATIVA 
“LITTERARUM DUCTUS 

- Escrever como os romanos faziam...
Após a exploração de alguns dos 
monumentos expostos no Museu, com 
inscrições latinas de índole funerária e 
religiosa, os participantes são convi-
dados a fazer uma viagem às regras 
da escrita da Antiguidade Clássica. À 
maneira romana, utilizando como ma-
terial de base a cera e com o auxílio 
de um estilete, os intervenientes vão 
fazer a sua própria inscrição em Latim, 
respeitando o modo como então se 
desenhavam as letras. Inscrevem o seu 
primeiro nome, a filiação, um cognome 
latino que escolhem e adoptam, 
seguido da idade. No final todos vão 

compreender a semelhança entre 
o português e a língua mãe, o Latim; 
e levam consigo a sua «tabuinha 
encerada» como lembrança de um 
dia diferente passado no Museu.
Público-alvo: dos 8 aos 14 anos, 
com marcação prévia.
Tel. 21 960 95 20

Terça a sexta-feira
Casa Museu Leal da Câmara
10h00 às 18h00
Caça ao Tesouro: “Leal da Câmara 
e a Caricatura” e “Leal da Câmara 
e a sua Casa na Rinchoa” 
Jogo de equipa e orientação.
Tel. 21 923 88 41

TEATRO

AO LONGO DO MÊS
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Atividades regulares:

- VISITAS À BIBLIOTECA 
- HORA DO CONTO
- ATELIER DE ESCRITA CRIATIVA

Para maiores de 4 anos, 
com marcação prévia.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SINTRA

Rua Gomes de Amorim, n.º 12 e 14 
2710 – Sintra 
Tel. 21 923 61 90

“CASA (DO CHÁ) 
DOS HIPOPÓMATOS” 

Um espaço dedicado ao livro e 
à leitura.
No âmbito do projeto de dinamiza-
ção cultural da área do jardim da 
biblioteca este espaço pretende ser 
uma casa da leitura, onde as famílias 
se podem reunir... à volta dos livros.
A primeira livraria especializada em 
literatura infanto juvenil de Sintra. 
Uma Casa do Chá, onde a leitura 
é coisa de todos os dias para 
pequenos e grandes leitores.
Tel. 21 923 61 98 / 939 122 533

Atividades todos 
os sábados:

- HORA DO CONTO
- WORKSHOPS
- OFICINAS DE ILUSTRAÇÃO
- ENCONTRO COM ESCRITORES
- ATIVIDADES DIVERSAS

As atividades da Casa (do chá) dos 
Hipopómatos, vão sendo atualizadas 
mensalmente.

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

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

1 a28fevereiro

Terça a sexta-feira
10h30 e 14h00

CONTO/ ATELIÊ O QUE É O AMOR? 
 “O que é o amor?”, questiona-se 
Emma. Pergunta à mamã romântica, 
ao papá adepto de futebol, à avó 
doceira e ao avô apreciador de 
automóveis. Todos lhe dão respostas 
diferentes. Como é que o vai encon-
trar? Emma sente a cabeça a andar à 
roda… Vamos ajudar a Emma!  Dentro 
dos livros existem corações escondi-
dos, vamos procura-los.
Cada coração irá dar-nos uma 
pista… Afinal… O que é o amor?
Destinatários: Maiores de 4 anos, 
com marcação prévia

1 a28fevereiro

Terça a sexta-feira
10h30 e 14h00

ATELIÊ DE ESCRITA CRIATIVA 
“RECEITA PARA UMA HISTÓRIA”

Vamos misturar objetos com palavras, 
uma pitada de imaginação, muita 
criatividade… e a história está pronta 
para ser contada.
Destinatários: Maiores de 6 anos, 
com marcação prévia

17fevereiro
16h00

WORKSHOP “CORAÇÕES À SOLTA”  
Os mais pequenos vão construir 
corações e em familia vão espalhar 
poesia, pequenas histórias e muitas 
surpresas. Destinatários: Para familias 
com crianças maiores de 4 anos

BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

1a28fevereiro

Terça a sexta-feira
10h30 e 14h30

CONTO/ ATELIÊ O QUE É O AMOR? 
O que significa estar apaixonado? 
Após a observação de um conjunto 
as ilustrações de livros, procura-se 
saber se cada um, já teve momentos 
em que se sentiram como as persona-
gens das histórias. Depois, utilizando 
uma folha de papel de cenário cada 
criança escreve ou faz um desenho 
representativo dos seus sentimentos, 
criando assim o cartaz dos sentimentos.
Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia.

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO MÊS
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10fevereiro
16h00

CONTO/ ATELIÊ “CORAÇÕES 
APAIXONADOS” 

Conto alusivo aos dia dos namora-
dos, seguido de ateliê de expressão 
plástica.
Destinatários: Maiores de 4 anos, com 
entrada livre.

24fevereiro
17h00

COMUNIDADE DE LEITORES 
Com o objetivo de promover o livro 
e a leitura junto da comunidade, a 
Biblioteca Municipal de Agualva-Ca-
cém 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 conhecimen-
tos à volta dos livros, géneros literários, 
autores, personagens, histórias e 
leituras, num ambiente intimista e de 
conversa informal.  Estes “encontros”  
realizam-se mensalmente, no 
4.º sábado de cada mês.
Destinatários: Público adulto

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

POLO DA TAPADA DAS MERCÊS 
Av. Miguel Torga. Lote 193, 3.ª Cave 
Tapada das Mercês
2725-566 Mem Martins
Tel. 21 920 72 18 

1a28fevereiro

Terça a sexta-feira
10h30 e 14h30

CONTO/ ATELIÊ “CORAÇÕES 
NAS PÁGINAS DOS LIVROS”

Ateliê relacionado com o dia de 
São Valentim – Dia dos namorados
Uma pequena semente, um pássaro, 
uma flor. Uma linda história de amor.
Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia.

BIBLIOTECA RUY BELO 
POLO DE QUELUZ
Rua Bica da Costa, n.º 3-9 - Estrada 
Nacional 117/2 Pendão
2745 Queluz
Tel.: 21 434 03 10

1a28fevereiro

Terça a sexta-feira
10h30 e 14h30

CONTO/ ATELIÊ “A MINHA 
PROFESSORA É UM MONSTRO”

O Fred tinha um grande problema 
na escola. Chamava-se Dona Lurdes.
Uma história para os professores in-
compreendidos e para os seus alunos 
incompreendidos. No final vamos 
ver quem ganha…
Destinatários: Maiores de 6 anos, 
com marcação prévia.

24fevereiro
16h00

ATELIÊ “É CARNAVAL NINGUÉM 
LEVA A MAL”

Ateliê relacionado com o dia de 
Carnaval. Vem brincar e construir 
as tuas próprias máscaras. 
No final, vamos desfilar!
Destinatários: Maiores de 6 anos,  
com entrada livre.

AO LONGO DO MÊS
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CENTRO LÚDICO 
DE RIO MOURO

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

5a9fevereiro
15h30

ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
O Carnaval está a chegar, dá largas 
à imaginação e entra nesta folia. 
Maiores 6 anos.

12fevereiro

Todo o dia
PINTURA FACIAL “É CARNAVAL”

Neste dia podes ser o artista ou a 
obra de arte! Participa e traz os teus 
amigos!
Todas as idades.

14fevereiro
15h00

Tarde de Cinema
Temos bilhetes de cinema para ofe-
recer! Garante o teu lugar e tem uma 
tarde bem passada no Centro Lúdico 
de Rio de Mouro. Maiores 12 anos.

28fevereiro
15h00

TORNEIO DE “JUNGLE SPEED”
Um jogo muito divertido, que requer 
concentração e rapidez. Aceitaso 
desafio? Contamos contigo. 
Maiores 8 anos.

SÁBADOS EM FAMÍLIA

10fevereiro
15h30

ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
O Carnaval está a chegar, dá largas 
à imaginação e entra nesta folia. 
Todas as idades.

17fevereiro
16h00

TARDE DE KARAOKE
Aqui podes cantar e encantar, mas 
também desafinar! Participa, todos 
juntos vai ser uma animação. 
Maiores 6 anos.

24fevereiro
16h00

HORA DO CONTO | ANIMACÃO 
DO LIVRO E DA LEITURA

Vem ouvir esta estória que temos para 
ti, num ambiente acolhedor e familiar. 
Momentos de leitura e ternura. 
Todas as idades.

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

HORA DO CONTO
Teremos disponível durante o 1º 
trimestre do ano de 2018 uma hora 
do conto onde a família e os afetos 
estão em foco, “Histórias para os 
avós lerem aos netos”, da autora 
Isabel Stilwell. Para Jardim de Infância 
e turmas do 1º e 2º ciclo do ensino 
básico. 

EXPRESSÃO CORPORAL 
E MOVIMENTO

Atividade lúdica que permite desen-
volver a consciência corporal e esti-
mular a linguagem não-verbal através 
de dinâmicas de grupo dinamizadas 
pelos animadores do espaço. Para 
Jardim de Infância e turmas do 1º e 2º 
ciclo do ensino básico. 

OFICINAS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
Oficinas de Expressão Plástica 
que recorrem a diversos materiais e 
técnicas, sensibilizando para questões 
ambientais. Tendo como objetivo 
apelar à criatividade de cada um, 
promovendo o gosto pela arte.  Para 
Jardim de Infância e turmas do 1º e 2º 
ciclo do ensino básico. 

CENTROS LÚDICOS

AO LONGO DO  MÊS
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CENTRO LÚDICO 
DE LOPAS

Rua Carlos Charbel 
2735 Agualva 
Tel. 21 923 68 71    
dedu.cllopas@cm-sintra.pt

Quartas-feiras
10h30

CLUBE DO BEM ESTAR
O Clube do Bem Estar está de volta. 
Continuam as caminhadas, 
a ginástica, 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 ocu-
par o seu tempo livre com atividades 
interessantes, dinâmicas e divertidas, 
a equipa de animação do Centro 
Lúdico das Lopas terá todo o prazer 
em recebê-lo(a) para que, juntos, 
possamos continuar a dinamizar este 
Clube do Bem Estar. 
Participe! É gratuito!

SALA XS 
A Sala XS é um projeto da CMS, 
Divisão de Educação em protocolo 
com a ELI (Equipa Local de Inter-
venção precoce Sintra Oriental), um 
espaço de acolhimento temporário, 
para crianças entre os 0 e os 6 anos; 
residentes no Concelho de Sintra; 
referenciadas pelas ELI´S ou outros 
serviços da comunidade, e/ou não 
frequentem qualquer equipamento 
educativo. 

PROJETO DE EXPRESSÕES 
ARTÍSTICAS DAS LOPAS

O Projeto de Expressões Artísticas 
das Lopas foi criado para ti e para 
as tuas Ideias! Se procuras um espaço 
para ensaiar (Teatro, Dança, Música 
etc.) ou precisas de ajuda para 
desenvolver o teu projeto artístico, 
apresenta-nos as tuas propostas.  
Inscrições individuais ou em grupo. 
Contacta-nos:
email dedu.cllopas@cm-sintra.pt  
ou no tel. 21 923 68 71
Vem visitar-nos e conhecer o nosso 
espaço e a nossa equipa.

FAMILIARTE
Os sábados no Centro Lúdico das 
Lopas são FamiliArtes! Tragam os 
vossos filhos, netos, sobrinhos, venham 
sozinhos ou acompanhados, mas 
participem nas atividades que temos 
pensadas para toda a família... Acima 
de tudo, são momentos de partilha.

10fevereiro
15h00

ATELIÊ DE PINTURA FACIAL
Entra na magia do Carnaval, neste 
ateliê desenhado especialmente 
para ti. Aproveita para pintares 
na cara a tua personagem favorita. 
Todas as idades.
 

12fevereiro
15h00 

CARNAVAL DOS AFETOS
O Carnaval volta a animar os foliões 
do Centro Lúdico. Este ano, o tema 
são os Afetos. Vem daí e junta-te à 
festa. Traz os teus amigos e a vossas 
músicas preferidas. Porque o Carnaval 
são 2 dias… no Centro Lúdico a 
brincadeira é todo ano! Todas as 
idades.

14fevereiro
16h00 

CONVERSA SOBRE OS AFETOS
Acção de sensibilização sobre a 
temática dos Afetos. Com a colabo-
ração do Enfermeiro do Centro de 
Saúde do Cacém - Unidade 
Cuidados na Comunidade.
Maiores 12 anos

17e24fevereiro
15h00 

TORNEIO DE TÉNIS DE MESA
Durante este mês, poderás vir jogar 
ping pong com os teus amigos. 
Inscreve-te para o torneio. Maiores 
de 6 anos 

ATIVIDADES EDUCATIVAS
 
PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 

GRUPOS E ESCOLAS 
Com marcação prévia

HORA DO CONTO “OS DUENDES 
E O SAPATEIRO” 

A generosidade de um casal de 
sapateiros, que pratica o bem mesmo 
num período de dificuldades, atraiu 
os duendes para ajudá-los. Generosi-
dade gera generosidade! Uma lição 
de solidariedade e amizade para ser 
partilhada com todos. “Os Duendes e 
o Sapateiro” é um Clássico da Litera-
tura Infantil escrito pelos Irmãos Grimm. 
Para Jardins de Infância e turmas de 
1º ciclo de ensino básico.

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

EXPRESSÃO CORPORAL 
E MOVIMENTO

A Expressão Corporal desempe-
nha um papel fundamental para as 
crianças/jovens expressarem as suas 
emoções/sentimentos. Nesta ativida-
de desafiamos as crianças/jovens a 
explorarem o seu corpo de forma a 
promover e aumentar a sua auto-esti-
ma. Para turmas do 1º ciclo do ensino 
básico e secundário.
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CENTRO LÚDICO 
DE MASSAMÁ

Rua das Rosas, 
2745-872 Queluz 
Tel. 21 439 20 86  
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 11 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!

5a10fevereiro
EXPRESSÃO PLÁSTICA

Chuva de estrelas em tempo 
de carnaval” Expressão Plástica
Durante esta semana vais poder 
recriar o teu ídolo, para cantares 
e encantares na chuva de estrelas 
de carnaval. Maiores de 6 anos.

14fevereiro
15h00

CONVÍVIO “CHUVA DE ESTRELAS” 
Nesta chuva de inverno, tu serás a 
estrela no palco do Centro Lúdico, 
imitando o teu ídolo musical numa 
festa de carnaval fantástica. 
Maiores de 6 anos.

17fevereiro
15h00

MASTERCHEF JUNIOR
Um desafio que vai por à prova 
os teus dotes culinários. Inscreve-te 
no centro lúdico e vem passar um 
momento divertido e saboroso. 
Maiores de 6 anos.

19a23fevereiro
EXPRESSÃO PLÁSTICA 

“Preparação do 5º aniversário” 
Contamos contigo para preparar esta 
grande festa. Sem ti, estes 5 anos não 
teriam sido tão fantásticos. Para uma 
mão cheia de Centro Lúdico, são 
precisas muitas mãos de criatividade. 
Todas as idades.

24fevereiro

Todo o dia
5º ANIVERSÁRIO “UMA MÃO CHEIA 
DE CENTRO LÚDICO” 

É verdade, 5 anos, que sem ti não 
teriam sido tão fantásticos. 
É tão bom poder partilhar contigo 
este dia especial em que todos 
estamos de parabéns. 
Pronto para brincar? 
Anda daí. Todas as idades.

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 mate-
riais. Vem criar as tuas obras de arte 
connosco! Para jardins-de-infância 
e turmas do 1º ciclo do ensino básico.

JOGO  
TORNEIO JOGOS DE MESA GIGANTES

Vem jogar à grande numa manhã 
cheia de desafios. Para turmas do 
1º e 2º ciclo do ensino básico.

HORA DO CONTO  
BOLSOS CHEIOS DE HISTÓRIAS

Entra no mundo mágico das histórias 
e vem conhecer as personagens 
fantásticas que vivem nos bolsos da 
nossa roupa. Para jardins-de-infância 
e turmas do 1º ciclo do ensino básico.
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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 
imortalizados pela sua obra, apre-
senta os principais protagonistas 
da indústria, projeta a evolução da 
reportagem das guerras, contextualiza 
os combates mediáticos que nos mar-
caram, recorda as “más notícias” do 
nosso tempo. Desvenda a propagan-
da 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

AMAS – AUDITÓRIO ANTÓNIO 
SILVA
Inscrições abertas todo o ano para 
formações: 
Mosquito – a aulas regulares de tea-
tro para crianças a partir dos 6 anos 
Quinta-feira - 19h00 - 19h45
Aulas regulares de teatro para jovens 
dos 13 aos 18 anos
Terça-feira - 19h00 – 19h45
Grupo de teatro sénior para maiores 
de 65 anos
20€ mensalidade
Tel. 21 914 54 45

MAIS ATIVIDADES
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CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA 
Largo Doutor Virgílio Horta
2714-501 Sintra
Tel. 21 923 85 00
eg-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,
2735-400 Mira Sintra
Tel. 21 912 82 70 
ter- sex 10h00-20h00
sáb e dom-14h00-20h00;
Encerra às segundas e feriados
dpec.casadacultura@cm-sintra.pt 

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

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

MU.SA – MUSEU DAS ARTES DE SINTRA
Avenida Heliodoro Salgado 
2710-575 Sintra
Telm: 96 523 36 92
ter- sex 10h00-20h00
sáb e dom 14h00-20h00 
Encerra segunda e feriados
dbmu.servico.educativo@cm-sintra.pt 

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 
dbmu.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 
ter-sex 10h00-18h00
sáb - dom- 12h00 –18h00
Encerra à segunda e feriados
dbmu.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
ter- sex 10h00- 18h00
sáb - dom- 12h00 –18h00
Encerra à segunda e feriados 
dbmu.museu.hnatural@cm-sintra.pt 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA 
CASA MANTERO 

Rua Gomes de Amorim, n.º 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 
dbmu.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 
dbmu.bms.merces@cm-sintra.pt 

POLO DE QUELUZ
BIBLIOTECA RUY BELO

Rua Bica da Costa, n.º 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
dbmu.bms.queluz@cm-sintra.pt

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 
dbmu.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 n.º 23
2710-616 Sintra
Tel. 21 923 11 57
Todos os dias 9h30-18h00

CONTACTOS


