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De 5 a 27 de maio decorre a 52ª edição do Festival de Sintra. Como habitu-
almente Sintra acolhe alguns dos melhores artistas nacionais e internacionais 
e jovens revelações nos seus locais históricos, repletos de carisma e tradição, 
tais como os palácios de Sintra e de Queluz e a Quinta da Piedade, além do 
habitual Centro Cultural Olga Cadaval, bem como, nas ruas de Sintra, com o 
“Sons da Rua” que se desenvolverá ao longo de um percurso, desde o Museu 
das Artes de Sintra até ao Terreiro Rainha D. Amélia.

“Tradição e modernidade” é a máxima desta edição do Festival de Sintra. Aliar 
uma história rica de experiência a uma maior democratização da cultura abrindo 
as fronteiras ao espaço público e alcançando assim um público mais variado e 
um maior número de espetadores.

A 5 de maio, no Centro Cultural Olga Cadaval, inaugura-se o Festival com uma 
homenagem a uma das mais assíduas colaboradoras do Festival de Sintra, Olga 
Prats, uma referência incontornável da música em Portugal e uma artista que tanto 
tem dado à região e ao País, que comemora os seus 65 anos de carreira. A esta 
homenagem juntar-se-ão outros artistas de renome tais como António Victorino de 
almeida, Artur Pizarro, Alejandro Erlich-Oliva, entre outros.

Uma Sintra mais moderna e jovem recebe, no dia 6 de maio Wim Mertens, com-
positor, contratenor, pianista, guitarrista e musicólogo, que, numa versão 
de piano solo, apresenta uma leitura essencial do tríptico “Cran 
des Oeufs”, no Auditório Jorge Sampaio do Centro Cultural Olga 
Cadaval.

Lígia Moreno, chega-nos da cidade brasileira geminada com 
Sintra, Petrópolis, pretendendo-se agora geminar também os 
respetivos festivais de música. Pianista da primeira linha bra-
sileira, 1º Prémio do Concurso Grieg na Noruega e um valor 
seguro da escola sul-americana de piano, apresentará o seu 
concerto no dia 7 de maio na Quinta da Piedade.

Nos dias 12 e 13 de maio voltamos a uma linha mais tradicio-
nal do Festival de Sintra com artistas da Escola Russa, 
reconhecida unanimemente como uma das 
referências pianísticas. Vladimir Viardo e Anna 
Malikhova, dois grandes nomes da interpreta-
ção e da pedagogia, apresentar-se-ão no 
Palácio Nacional de Queluz e no Auditório 
Acácio Barreiros do Centro Cultural Olga 
Cadaval, respetivamente. Também da 
Escola Russa e atendendo à preocu-
pação de abrir o Festival a músicos da 
nova geração, a jovem virtuosa Kristina 
Miller-Koeckert, apresenta-se no dia 
14 de maio na Quinta da Piedade.
Mário Laginha junta-se às Orques-

tras Escolares de Sintra para trazer ao Festival de Sintra, a sua visão da música 
portuguesa, baseado na pesquisa de Michel Giacometti e Fernando Lopes 
Graça e do seu monumental Arquivo da Música Tradicional Portuguesa. Será uma 
experiência única para os jovens das Orquestras Escolares de Sintra que terão a 
oportunidade de apresentar-se no Centro Cultural Olga Cadaval, no dia 13 de 
maio.

A Áustria que também esteve sempre no centro quer da tradição, quer da 
modernidade musical estará representada por nomes superlativos daquele país. 
Amarcord Wien, dia 19, no Palácio Nacional de Sintra, o grande pianista austría-
co Gottlieb Walisch, no dia 20, na Quinta da Piedade e Hugo Wolf Quartet, 
dia 21, no Palácio Nacional de Sintra, trarão a sonoridade austríaca até Sintra.
No dia 26, no Palácio Nacional de Queluz, voltamos a entrar numa perspetiva 
menos convencional da linha do Festival de Sintra, com o concerto do extraordi-
nário acordeonista Richard Galliano.

Como habitualmente o Festival de Sintra encerra com um concerto gratuito, no 
Largo do Palácio Nacional de Queluz, que permite o acesso do público geral à 
grande música. O “Concerto Promenade” conta com a colaboração da Banda 
Sinfónica do Exército, do Coro Lisboa Cantat e de três dos mais promissores can-
tores portugueses: a soprano Carla Simões, o tenor Pedro Rodrigues e o barítono 

Diogo Oliveira.

Com o objetivo de promover um maior acesso à cultura e 
alcaçar um público mais variado, criou-se ´ nesta 52ª Edição 

do Festival de Sintra o “Sons da Rua”. Nos dias 20 e 21 de 
maio, a oferta musical será variada e constante e vários 

estilos musicais   estarão representados com duos,                                                                                                      
trios, quartetos, coros, bandas e  orquestras que 

animarão artisticamente Sintra,                           
num percurso, desde o Museu 

das Artes de Sintra                                                       
até ao Terreiro 

Rainha D. 
Amélia. 

DESTAQUE

FESTIVAL DE SINTRA 
    Tradição e Modernidade

Galliano
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DESTAQUE

5 maio 
21h30

Olga Prats
(homenagem/aniversário) 

Centro Cultural Olga Cadava

6 maio
21h30

Wim Mertens (solo) 
Centro Cultural Olga Cadaval

7 maio
16h30

Ligia Moreno 
Quinta da Piedade

  

12 maio
21h30

Vladimir Viardo 
Palácio Nacional de Queluz

13 maio
16h30

Anna Malikhova 
Centro Cultural Olga Cadaval

21h30
Mário Laginha  
com Orquestra  Escolar 
de Sintra 

Centro Cultural Olga Cadaval

14 maio 
16h30

Kristina Miller-Koeckert 
Quinta de Piedade

19 maio
21h30

Amarcord Wien 
Palácio Nacional de Sintra

20 maio
16h30

Gottlib Wallisch  
Quinta da Piedade 

21 maio
19h30

Hugo Wolf Quartet  
Palácio Nacional de Sintra 

26 maio
21h30

Galiano /trio  
Palácio Nacional de Queluz

27 maio
21h30

Concerto Promenade
Banda Sinfónica do Exército / 
Coro Lisboa Cantat / Tenor Pedro 
Rodrigues / Soprano Carla Simões / 
Barítono Diogo Oliveira 
Largo do Palácio Nacional 
de Queluz 

20e21 maio
“Sons da Rua – Sintra”

20 maio
14h00 às 19h00

Quarteto de jazz
MU.SA

14h00 às 19h00
Trio de música folk

Duo de guitarras – jazz/pop
Heliodoro Salgado

14h00 às 15h00
Banda Filarmónica “Os Aliados”

Jardim da Correnteza

16h30 às 17h30
Banda Filarmónica de São Bento 
de Massamá – Filarmoniartes

Jardim da Correnteza

14h00 às 19h00
Duo de música das ska/flamenco

Estação da CP de Sintra

18h00 às 19h00
Percussão (tocado em movimento)

Estação da CP de Sintra – Vila / 
Vila / Estação da CP de Sintra

14h00 às 19h00
Quarteto de Flamenco

Paços do Concelho

14h00 às 19h00
Duos de violino (alunos da OES)

Música erudita | Duos de violino 
(alunos do Conservatório) – música 
erudita | Trio de voz, guitarra e 
percussão – música pop | Estrada 
sonora com instrumental Orff | Duo 
de saxofone e guitarra jazz
Volta do Duche

PROGRAMA
Kristina
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14h00 às 16h30
Grupo Coral Infanto – Juvenil “Sementinhas

Volta do Duche 

14h00 às 19h00
Duos e trios de flauta transversal (música erudita)
Trio de cordas (música erudita)
Duo de violino e harpa (música erudita)

Terrreiro Rainha D. Amélia 

Preço do bilhete por concerto: de 10 a 20 euros
Locais de venda: 

MU.SA – Museu das Artes de Sintra

Nos locais dos espetáculos, uma hora antes do seu início
Ticketline | www.ticketline.pt | Casino Lisboa | C. C. Dolce Vita | C. C. MMM | 
C. C. Mundicenter | El Corte Inglés | FNAC | Galeria Comercial Campo 
Pequeno | Worten | Abreu

Kristina

Anna Malikhova

Lígia MorenoVladimir Viardo
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dia a
 DIA
 maio

1maio
16h00
Lameiras 

FESTEJOS DO 1º DE MAIO 
Banda da Sociedade Filarmónica 
Os Aliados
Telm. 96 680 00 24

2maio
15h45
Centro Cultural Olga Cadaval 

11º CONCURSO NACIONAL 
DE LEITURA 

No âmbito do Concurso Nacional de 
Leitura (CNL), organizado anualmente 
pelo Plano Nacional de Leitura (PNL), 
Sintra foi escolhida para acolher e 
organizar a prova da fase regional 
da Área Metropolitana de Lisboa 
(AML) deste certame.
Tel. 21 923 61 77 

5e6maio
Casa da Cultura Lívio de Morais 

FEIRA DA SAÚDE 
Promovida pela Junta de Freguesia 
de Agualva e Mira Sintra.
Tel. 21 912 82 70

6maio
10h00 às 18h00
Castelo dos Mouros

“ARTE DA GUERRA MEDIEVAL” 
No primeiro sábado de cada mês, 
os visitantes poderão fazer uma via-
gem ao século XII, época de muitos 
acontecimentos históricos em Sintra.
O século XII, época de muitos 
acontecimentos históricos em Sintra 
(da relatada conquista e destruição 
viking/normanda em 1109 à rendição 
dos mouros a D. Afonso Henriques em 
1147), servirá de enquadramento a 
esta recriação histórica, denominada: 
“Do al-Ândalus à Reconquista”, e 
que incluirá uma demonstração do 
uso das armas de combate corpo a 
corpo e de operações de cerco. No 
final de cada apresentação, o públi-
co poderá manusear o equipamento 
utilizado nas demonstrações, sob 
supervisão qualificada.

Tarifário: acesso incluído no bilhete 
de visita ao Castelo dos Mouros. 
Tel. 21 923 73 00

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA CRIANÇAS 
Tel. 96 523 36 92

6e7maio
12h00 às 19h00
Casa do Elétrico de Sintra

PALADARES CÁ DE CASA 
Leitão de Negrais, Travesseiros, 
Reinetada, Queijadas de Sintra, 
Agualvas, Fogaças, Doce de Arrobe, 
Mel e Vinho de Colares, são estes os 
sabores que vão poder encontrar na 
Casa do Elétrico de Sintra. Paladares 
Cá De Casa, um evento dedicado à 
gastronomia tradicional do concelho 
de Sintra. Uma mostra gastronómica, 
com prova e venda, do produtor 
para si.  A entrada é livre e os pala-
dares de Sintra esperam por si.

7maio
9h30 às 13h00
Mercado de Agualva

CELEBRAÇÃO DO DIA DA MÃE
Animação, música, workshop e 
exposição de crochet e tricot.

11h00
Centro Cultural Olga Cadaval 

TEATRO PAEA BEBÉS – DE QUE SÃO 
FEITOS OS SONHOS

“Ema” perde-se pelo mundo encan-
tado dos sonhos onde embarca 
juntamente com o público numa 
viagem única e fora do normal ao 
universo dos bebés. Entre o paladar, 
a audição, o tato, o olfato e a visão, 
vai conhecendo personagens que lhe 
mostram que há muito para descobrir 
para além do que experienciamos no 
nosso dia a dia. Este espetáculo foi 
criado para um público- alvo entre 
os 6 meses e os 2 anos, no entanto é 
uma viagem com bilhete para todas 
as idades. 
Tel. 21 910 71 10

15h00
Palácio de Monserrate

DOMINGOS AO PIANO 
Apresentado num formato descon-
traído, este evento pretende aliar 
à fruição estética do Palácio uma 
componente também auditiva.
Tarifário: incluído no bilhete de visita 
ao Parque de Monserrate. 
Tel. 21 923 73 00

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CONCERTO COM A BANDA 
SINFÓNICA DA ACADEMIA 
DA FORÇA AÉREA 

Por ocasião do 2º aniversário 
da atribuição do nome de Casa 
da Cultura Lívio de Morais.
Tel. 21 912 82 70
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7maio
16h00
Real Sport Clube 

DANÇAR PARA AJUDAR
A VIAGEM DE KAIRA 

Este espetáculo foi desenvolvido no 
âmbito do projeto Dançar para Aju-
dar, uma ideia original da professora 
Sandra Santos, com a participação 
das alunas de Ballet Clássico e Dan-
ça Contemporânea do Real Sport 
Clube e bailarinos convidados, e 
que já conta com a sua 11ª edição. 
Visa ajudar instituições que, ajudando 
quem precisa, precisam também de 
ser apoiadas. 
Tel. 21 910 71 10

7,14,21e28maio
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

7maio
18h30
Igreja do Coração Imaculado 
de Maria - Cacém 

COMEMORAÇÃO DO DIA DA MÃE 
Grupo Folclórico “Os Camponeses” 
de D. Maria (infantil)
Telm. 96 245 38 59  

9maio
16h00
Casa da Marioneta
Oficina Storytelling e Artes Plásticas

A RAINHA DAS CORES
A partir do livro de Jutta Bauer
Esta é a história de uma rainha que 
vive num mundo de cores e emoções. 
Um conto cheio de poesia que nos 
convida a refletir sobre a vida, as suas 
expetativas e relações. A história é 
contada e dramatizada num cenário 
todo branco, onde está a rainha e o 
seu castelo. Os seus encontros e 

desencontros com as cores serão 
representados por tiras de tecido co-
lorido, que simbolizarão os sentimentos 
e estados de alma que a história per-
corre. No final, os participantes terão 
oportunidade de pintar livremente o 
cenário branco, assim como os seus 
objetos e a própria rainha. Maiores 
de 3 anos e famílias.
Telm. 93 328 02 58

11maio
10h00 às 18h00
Museu Anjos Teixeira

ANIVERSÁRIO DE PEDRO 
ANJOS TEIXEIRA 

Exibição do Filme “Anjos Teixeira, 
Um Escultor em Sintra”
Tel. 21 923 88 27 

12maio
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

JOÃO AFONSO – TOUR “20 ANOS 
MISSANGAS” 

João Afonso veio dar marca a uma 
assinatura única na música portugue-
sa com o seu primeiro CD “Missangas”, 
com o qual afirmou a sua criatividade 
e confirmou ter uma voz ímpar na 
música da lusofonia.
Mantendo um estilo distintivo, mar-
cado pela inovação e riqueza de 
composições, João Afonso apresenta 
um espetáculo comemorativo das 
duas décadas de música, com um 
coral de canções criadas ao longo 
destes últimos 20 anos, de “Missangas” 
a “Sangue Bom”.
20 Anos de Missangas é um concerto 
de festa que põe em palco um grupo 
de excelentes músicos num espetá-
culo especial, cheio de cumplicida-
des e histórias musicais de múltiplas 
sonoridades.
Tel. 21 910 71 10

13maio
9h30 
Quintinha de Monserrate
ANILHAGEM NA QUINTINHA 
Sessão de anilhagem de aves, onde 
os participantes vão aprender a 
distinguir as várias espécies de aves, 
e as suas principais características, 
observando de perto os exempla-
res capturados. Todo o processo, 
desde a colocação da anilha ao 
registo de todas as biometrias, pas-
sando pela determinação, sempre 
que possível, do sexo e idade das 
aves, poderá ser acompanhado 
por todos, sempre com explicações 
detalhadas sobre cada passo. 
Será ainda sublinhada a importância 
do processo de anilhagem para 
a conservação da avifauna.
Inscrição prévia obrigatória: 
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@par-
quesdesintra.pt; tel. 21 923 73 00 

15h30 às 17h30 
Museu Anjos Teixeira

SÁBADOS NO MUSEU 
“Movimentos com Arte” – No âmbito 
da comemoração do Dia Internacio-
nal da Família, juntam-se pais e filhos 
numa tarde dedicada à expressão 
corporal.
Tel. 21 923 88 27 

DIA A DIA
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13maio
16h00
Casa da Marioneta

HISTÓRIAS EM AZUL
Por Paulo Patraquim (Bica Teatro)
Uma viagem musical à volta dos blues 
e das histórias tradicionais.
Maiores de 4 anos.
Telm. 93 328 02 58

13e14maio
9h00 às 19h00 
Volta do Duche

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

14maio
15h00
Castelo dos Mouros

“UM DIA COM ARQUEOLOGIA” 
Nesta iniciativa, recomendada para 
famílias com crianças a partir dos 6 
anos, os participantes são convida-
dos a entrar no mundo da arqueo-
logia para descobrirem o passado 
escondido no Castelo dos Mouros. 
Assim, serão conduzidos pela história 
do local para depois assumirem o 
papel dos arqueólogos que vão 
trazer à luz do dia o que ainda falta 
descobrir. Trata-se de uma atividade 
que conjuga uma breve visita guiada 
com a componente prática da arque-
ologia. 
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00 

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CONCERTO COM A BANDA SINFÓNI-
CA DA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA 

Por ocasião do 2º aniversário da atri-
buição do nome de Casa da Cultura 
Lívio de Morais.
Tel. 21 912 82 70

17h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

GALA SOLIDÁRIA “AMIGAS DO PEITO” 
A Associação Amigas do Peito, uma 
entidade de solidariedade social de 
carácter humanitário e sem fins lucra-
tivos, organiza a Gala Solidária, que 
pretende, para além de sensibiliza 
 a população em geral para a causa, 
adquirir um mamógrafo móvel para 
que mais mulheres possam fazer o 
rastreio de prevenção.
Esta gala será apresentada pela 
Helena Ramos e pelo Gonçalo Dinis 
e conta com a participação de Ma-
falda Arnauth, Mila Ferreira, Fernando 
Pereira, Eduardo Madeira, Mico da 
Câmara Pereira, Grupo de Sevilhanas 
Sentir Flamengo e Banda Filarmónica 
da Assafora.
Tel. 21 910 71 10

18maio
“COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNA-
CIONAL DOS MUSEUS 2017”

No âmbito das comemorações do 
Dia Internacional dos Museus sob o 
tema “Museus e histórias controversas: 
dizer o indizível em museus”, serão 
promovidas iniciativas gratuitas no 
Museu de História Natural de Sintra, 
no Museu Anjos Teixeira e no MU.SA – 
Museu das Artes de Sintra:

 

10h00 às 14h00
Museu de História Natural de Sintra

VISITAS GUIADAS TEMÁTICAS 
A evolução da vida na Terra é uma 
história que se lê na vasta coleção 
de fósseis expostos no Museu. A evo-
lução da Ciência, da Investigação e 
da Experimentação apresentam-nos 
novas teorias passando a histórias 
controversas. Visitas guiadas com 
marcação prévia.
Tel. 21 923 85 63 / 21 923 85 25

10h30, 14h30 e 16h30
Museu Anjos Teixeira

VISITA “HISTÓRIAS DE PEÇAS 
REJEITADAS”

Vamos revelar histórias por detrás de 
peças que causaram polémica quer 
pela sua conotação política, quer 
por questões morais.
No final da visita será, ainda possível 
assistir à projeção de manuscritos e 
correspondência que corroboram 
estas histórias indizíveis.
Tel. 21 923 88 27 

10h00 às 19h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra
O MU.SA – Museu das Artes de Sintra 
disponibiliza visitas guiadas criadas 
a partir da referida temática. 
Telm. 96 523 36 92

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

“CONTARTE” 
“Onde os Livros se cruzam com as 
Obras de Arte”, oferta de atividade 
lúdico-pedagógica, de forma a 
complementar e enriquecer o tempo 
de ócio passado em família. Estas 
atividades são destinadas à comuni-
dade geral e não requerem inscrição 
prévia.
Telm. 96 523 36 92

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE 
PINTURA E ESCULTURA DE ARTISTAS 
MOÇAMBICANOS

Tel. 21 912 82 70

16h00
Casa-Museu de Leal da Câmara

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
“TRAJES DE ÉPOCAS”

Desenhados por Alunas de Leal da 
Câmara – várias conceções estilistas 
de trajos femininos de várias épocas 
(séculos XIII – XIX).

17h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

TARDE CULTURAL 
Promovida pela Sociedade Filarmóni-
ca de Mira Sintra – Escola de Música 
e Grupo de Cantares da Sociedade 
Filarmónica de Mira Sintra.
Tel. 21 912 82 70

DIA A DIA
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18maio
18h00
Museu Ferreira de Castro

O MISTERIOSO EMBRULHO DAS 
 “CARTAS FEMININAS” 

Em março de 1974, três meses antes 
de morrer, Ferreira de Castro selou um 
volume de “cartas femininas”, estipu-
lando que a sua abertura só ocorra 
em 2050…

21h30 às 23h30
Museu Anjos Teixeira

NOITE INTERNACIONAL DOS MUSEUS 
O Enigma 
Pequenos momentos dramatizados 
lançam pistas para a resolução do 
maior mistério da história do Museu 
- no âmbito da comemoração da 
Noite Internacional dos Museus.
Tel. 21 923 88 27 

21h30
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

“3º ANIVERSÁRIO DO MU.SA” 
Este ano, no âmbito das comemo-
rações do 3º aniversário do MU.SA 
– Museu das Artes de Sintra, irá ser 
inaugurada a exposição de desenho 
“Escrita Intima”, uma parceria entre 
a edilidade e a fundação Arpad 
Szenes – Vieira da Silva.
Telm. 96 523 36 92

22h00
Museu de História Natural de Sintra 

CONCERTO COM O GRUPO 
CORAL “RIO DE MEL”

O Museu, neste dia encontra-se aber-
to ao público das 12h00h às 24h00. 
(entrada gratuita a partir das 18h00).
Tel. 21 923 85 63 / 21 923 85 25

18e20maio
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

“DIAS ABERTOS”
O Museu de Odrinhas comemora 
o Dia Internacional dos Museus com 
dois “Dias Abertos”. Pode visitar gratui-
tamente as exposições (permanente e 
temporária) e as ruínas arqueológicas 
situadas junto ao Museu. 
Tel. 21 960 95 20

19e20maio
15h00
Parque da Pena

“TRILHOS DA NATUREZA”
A Parques de Sintra associa-se à 
iniciativa “The Fascination of Plants 
Day”, da responsabilidade da Euro-
pean Plant Science Organization – e 
que tem como objetivo juntar o maior 
número de pessoas de todo o mundo 
em volta do fascínio por plantas – e 
promove a iniciativa “Trilhos da 
Natureza”. A visita é conduzida por 
biólogos e destina-se a explorar a 
botânica do Parque da Pena. Os 
participantes serão conduzidos por 
alguns dos trilhos mais representativos 
do Parque, numa descoberta surpre-
endente da vasta e diversa coleção 
de plantas autóctones e exóticas 
deste jardim. Tel. 21 923 73 00.

19maio
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

OS AZEITONAS 
Depois de em 2016 terem percorrido 
o país de norte a sul, Os Azeitonas 
voltam à estrada em 2017 com um 
novo espetáculo. Sobem ao palco 
do Olga Cadaval com uma nova 
formação e sempre com a energia 
e boa disposição que caracterizam 
os seus concertos. Não vão faltar 
os êxitos que marcaram mais de 10 
anos de carreira, como “Quem És 
Tu, Miúda”, “Ray-Dee-Oh” ou os mais 
recentes “Cinegirasol” e “Fundo da 
Garrafa”. 
Tel. 21 910 71 10

20maio
10h00 
Tapada de Monserrate

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

Programa conjunto de visita a Sintra 
e a Mafra, que dá a conhecer a di-
versidade de ecossistemas do Parque 
Natural de Sintra – Cascais - área 
protegida à qual pertence a Tapada 

de Monserrate - e a magnífica floresta 
antiga e autóctone que caracteriza 
a Tapada Nacional de Mafra. 
Tarifário: adultos: 13€/participante | 
Jovens e seniores: 11€/participante | 
Famílias (2 adultos + 2 crianças): 45€
Requer inscrição prévia info@par-
quesdesintra.pt; 21 923 73 00

10h00
Quintinha de Monserrate 

O MUNDO DAS ABELHAS E OUTROS 
INSETOS POLINIZADORES 

Deslumbre-se, a partir do exemplo 
das abelhas e da apicultura, com o 
incrível mundo dos insetos polini-
zadores. Descubra o papel fulcral 
que desempenham na reprodução 
das plantas, na sustentabilidade 
das florestas e do planeta Terra e, 
consequentemente, na vida humana. 
Surpreenda-se com a organização 
social das abelhas, os produtos que 
originam e as suas diversas aplica-
ções. Delicie-se, no final, com uma 
prova de mel.
Tarifário por sessão: 10€/participante
Requer inscrição e pagamento 
prévios: info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00 

10h30 às 16h00
Centro Cultural Olga Cadaval 

GRANDE ENCONTRO APDP 
A Associação Protetora dos Diabé-
ticos de Portugal celebra o seu 91º 
aniversário com a realização de um 
evento que envolve palestras, deba-
tes, entrega de prémios, um show-
cooking e um momento de fado com 
a atuação dos fadistas: António Pinto 
Basto e Matilde Cid, acompanhado 
de Dinis Lavos na guitarra portuguesa 
e de Jaime Santos na viola de fado. 
Tel. 21 381 61 51

15h00
Casa da Marioneta
Valdevinos teatro de marionetas

VIDA DE MARIONETA
Esta oficina é uma abordagem ao 
processo que vai da criação à 
utilização de uma marioneta. Ilustra as 
potencialidades que esta arte pode 
representar na formação das crianças 
e jovens. De uma forma simples pre-
tende-se, através das várias etapas, 
ajustando-se a cada faixa etária, 
partir de um conhecimento adquirido 
para a forma e criação. A partir dos 
4 anos.
Telm. 93 328 02 58

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA GRÁVIDAS
Telm. 96 523 36 92
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20maio
21h00, 22h00 e 23h00
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

NOITES DO MUSEU
Estamos em plena época romana. 
O pater familias saúda os convida-
dos e exorta-os a acompanhar as 
matronas da sua domus numa visita 
ritual aos túmulos dos antepassados e 
aos altares dos deuses. Nas sepulturas 
colocam-se grinaldas e sobre as aras 
ardem incensos e derramam-se liba-
ções. As trémulas luzes das candeias 
movem misteriosas sombras. Chamados 
pelos seus próprios nomes, os antigos 
romanos e suas divindades ganham 
uma nova vida e tornam-se presentes. 
As pedras falam!
Tel. 21 960 95 20

21maio
10h00 e 11h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

CONCERTO PARA BEBÉS 
EMBALOS DO JAPÃO

Solista convidado: Yumiko Ishizuca- 
Saltério
A Yumiko Ishizuka navegou do Japão 
até Portugal por causa do som da 
areia. Nakisuna. Viajou pelos oceanos 
e subiu o Atlântico até à Foz do Rio 
Liz, ali na Praia da Vieira, onde entrou 
terra dentro até aportar em Leiria. 
Aí decidiu ficar cantando, tocando 
piano e saltério e neste concerto 
vai oferecer-nos algumas dessas 
músicas que nos apelam à paz. Vai 
cantar sons japoneses que os bebés 
adoram. Toda a família da Yumiko 
gosta de sons bonitos. A mãe Yukiko 
toca piano. A mana mais velha Emiko 
é compositora, e a mais nova Fumiko 
toca violino. Indicado para crianças 
dos 3 meses aos 3 anos.
Tel. 21 910 71 10

10h30
Palácio de Monserrate

CONCERTO PARA BEBÉS 
UM DIA NA FLORESTA 

Um dia Na Floresta recria o ambiente 
de festa que se vive na Natureza. 
Trechos de música clássica, arranja-
dos especialmente para bebés, com 
palavras simples, ritmos contagiantes 
e jogos de rimas, proporcionam um 
momento de envolvente magia para 

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

14h30 
Casa da Cultura Lívio de Morais 

TORNEIO DE SUECA 
Tel. 21 912 82 70

26, 27e28maio
Quinta da Ribafria

12º ENCONTRO DE ALTERNATIVAS 
EM SINTRA 

Mãe Terra 
… a maior medicina da atualidade 
é a reconexão com a natureza… 
O Encontro de Alternativas é um En-
contro de gentes e sabedorias, artes 
e vivências. 
Cada Encontro não é mais do que 
uma chamada para a necessidade 
de uma mudança de hábitos de vida, 
alargando os horizontes, tocando 

corações, transformando a nossa 
perceção para nos elevarmos à 
mudança através de uma prática  
de vida mais consciente, mais partici-
pativa, mais conectada com aquilo 
que somos… NATUREZA. 
Onze Encontros a mostrar projetos nas 
mais variadas áreas: saúde, alimen-
tação, sustentabilidade, ecologia, 
reciclagem, práticas de yoga, medita-
ção, xamanismo, dança, música, teatro 
infantil, performances, documentários, 
exposições, artesanato de autor, 
palestras, oficinas, projetos de solida-
riedade social e animal e atividades 
para crianças. 
Em 2017, 12 anos!... e um novo 
Encontro a chegar. E com ele novos 
projetos, novas pessoas, novas formas 
de sentir e de realizar através de um 
completo programa que contará com 
um ciclo de Palestras, Meditações, 
Workshops, Oficinas, Práticas de 
Yoga, Tai-Chi, Chi-Kung para adultos 
e crianças, demonstrações de Mou-
ntainboard, um passeio de reconhe-
cimento de plantas medicinais e uma 
caminhada xamânica noturna pela 

quinta. No espaço criança haverá 
muita brincadeira na natureza com 
meditações, jogos sobre alimentação 
e exploração de plantas e insetos. 
Pelo palco passarão projetos de mú-
sica, teatro, dança e poesia. Poderão 
ainda encontrar diversas Associa-
ções e Ong´s, artesanato de autor, 
artes, produtos naturais e biológicos, 
massagens, terapias e alimentação 
vegetariana. 
A Câmara Municipal de Sintra, a 
Voando em Cynthia - Associação 
Cultural e a Mãe Terra esperam por si.
Sexta-feira, 26 de maio das 15h00 
às 22h0
Sábado, 27 de maio 
das 10h00 às 24h00
Domingo, 28 de maio 
das 10h00 às 22h00
Entrada Livre.
www.facebook.com/encontroalterna-
tivas 

26maio
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

SALVADOR MARTINHA
 “TIPO ANTI-HERÓI” 

O meu nome é salvador e nunca 
salvei ninguém. Chegou a altura de 
tentar.
Precisamos de ser salvos de muitas 
coisas: amigos chatos, bolachas para 
adultos, namoradas que adormecem 
a ver séries, copos de vinho gigantes, 
falta de coragem da nossa geração, 
etc. e pessoas que terminam uma lista 
de exemplos com etc.
Salvador Martinha popularizou-se na 
série Sal, onde fazia dele mesmo. 
É dos Stand up comedians mais 
prolíficos da atualidade. 
Em 2011, depois de anos a percorrer 
bares em Lisboa onde era frequen-
temente 
pago em tostas mistas, decidiu avan-
çar para o seu primeiro espetáculo a 
solo “Salvador está numa relação a 
solo”. Quase dois anos depois voltou 
a ter outra 
temporada de Stand up, com textos 
totalmente diferentes a que chamou 
“Salvador ao vivo”. Tipo Anti-Herói 
é o seu quarto solo de stand-up.
Tel. 21 910 71 10 

DIA A DIA
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27maio
9h00
Mercado Municipal da Estefânea

FESTA DO MORANGO 
Grupo de Bombos das Mercês 
Tel. 21 923 68 02  

10h00
Parque de Monserrate 

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

Por entre ruínas românticas e cascatas, 
o visitante descobrirá os Jardins de 
Monserrate através do tato, audição 
e olfato. 
Destinatários: direcionada para visi-
tantes cegos ou com baixa visão mas 
aberta a todos os interessados
Tarifária pessoa com deficiência: 9€ 
(bilhete de entrada 4€ + suplemento 
de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 13€ (bilhete de 
entrada 8€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt; tel. 21 923 73 00

10h30
Parque de Monserrate 

JARDINS DE MONSERRATE 
SEM BARREIRAS 

Visita direcionada para pessoas 
com mobilidade condicionada que 
poderão percorrer os jardins com au-
tonomia através de um equipamento 
que quebra a barreira da inclinação 
e facilita a mobilidade de cadeiras 
de rodas manuais. Contará com a 
exploração do Vale dos Fetos, Jardim 
do México, Roseiral, Relvado e Lagos, 
no Parque de Monserrate.
Tarifária pessoa com deficiência: 9€ 
(bilhete de entrada 4€ + suplemento 
de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 13€ (bilhete de 
entrada 8€ + 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 
Monserrate, com interpretação em 
Língua Gestual Portuguesa. A visita 
aos jardins, uma das mais belas cria-

ções 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
Tarifário pessoa com deficiência: 9€ 
(bilhete de entrada 4€ + suplemento 
de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 13€ (bilhete de 
entrada 8€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00

14h30
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

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

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA IDOSOS
Telm. 96 523 36 92

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval 

ANSELMO RALPH 
Foram muitas as localidades por-
tuguesas por onde Anselmo Ralph 
passou nos últimos anos… Foram mui-
tas as pessoas que conseguiu tocar 
com a sua música… Foram muitos os 
sucessos que com o seu público parti-
lhou… E quer continuar a partilhar!
Em 2017, Anselmo Ralph pretende 
estar ainda mais próximo de todos 
aqueles que o acompanham desde 
sempre, apresentando-se num formato 

totalmente intimista. “Anselmo Ralph 
– Junto a Ti – Acústico”, uma tour que 
pretende envolver ainda mais o seu 
público, e tornar ainda mais cúmplice 
a relação com os seus fãs.
Tel. 21 910 71 10

21h30
Casa da Marioneta
UmColectivo

ROSA DOS VENTOS
Era uma vez uma menina que sabia 
entrar para dentro de um livro de 
contos e viajar...chamava-se Rosa dos 
Ventos. De vez em quando, abria o 
livro fora do seu quarto e deixava a 
imaginação contaminar toda a gente. 
À medida a que o espetáculo se vai 
revelando na relação com o público, 
através de perguntas e
respostas e manipulação de cenário, 
as histórias vão ficando mais nítidas: 
AS CORES, PORQUE OS LEOPARDAS 
TÊM PINTAS, O CÃO EM SUA BUSCA 
PELA LUZ e YGGDRASIL, A ÁRVORE 
DA VIDA são as histórias das quais 
partimos e a partir das quais vivemos 
aventuras e sonhos. Maiores de 3 
anos.
Telm. 93 328 02 58

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval 

INSTANTÂNEOS APRESENTAM 
EVARISTO 

EVARISTO é um espetáculo comple-
tamente improvisado, que levará o 
espetador numa viagem aos anos 
30. Inspirados por pequenas histórias, 
contadas pelo público, os improvisa-
dores irão criar no momento perso-
nagens e situações completamente 
originais e surpreendentes.
Tudo isto ambientado numa das épo-

cas mais conturbadas e interessantes 
da história recente, na qual o mundo 
era visto a preto e branco.
Tel. 21 910 71 10

28maio
14h00 – 19h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 
Dia Mundial da Criança e do Ambiente 

11º MOSTRA DO BRINQUEDO 
DE CONSTRUÇÃO / LEGUS 2017

Tel. 21 9128270

14h30
Quintinha de Monserrate

É UMA QUINTINHA SALOIA 
COM CERTEZA 

Uma vez mais a Quintinha enche-se 
de cores, cheiros e sabores de festa. 
Tarifário: 8€/participante
Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt; tel. 21 923 73 00

29maio
16h00
Casa do Elétrico de Sintra

UM COPO COM HISTÓRIA 
A Casa do Elétrico de Sintra convi-
da-o para Um Copo Com História. 
Uma série de provas comentadas 
e conversas, num ambiente descon-
traído, inteiramente dedicadas aos 
vinhos de Colares e Rota dos Vinhos 
de Bucelas, Carcavelos e Colares. 
Estas conversas e provas serão acom-
panhadas por enólogos e produtores 
da região. À volta da Malvasia – Enó-
logo Francisco Figueiredo da Adega 
Regional de Colares e Produtor João 
Corvo da Villa Vergani.
A entrada é livre.

DIA A DIA
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6maio a25junho
Museu Anjos Teixeira 

EXPOSIÇÃO “CASAS DE MEM-MARTINS” 
Desenhos de Artur e Pedro Anjos Teixeira 
do casario e paisagem de Mem-Martins.   
Tel. 21 923 88 27 

Até24maio
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO COLETIVA “RUÍNA”
“Ruína” é uma exposição coletiva que reúne 
trabalhos de cinco jovens artistas, onde 
se destacam Caetano de Oliveira, Diogo 
Almeida Martins, Maria da Luz Rivara, Nuno 
Alexandre e Patrícia V. Adelino.
Fazendo emergir o senso artístico e crítico 
de cada artista, como forma de expressão 
e comunicação, esta exposição promove 
uma experiência plástica 
e estética, tendo como ponto forte o tema: 
a “Ruína” como dupla significância, a de 
restaurar um mundo estagnado e reerguê-lo, 
e fazê-lo tombar, a queda.
O projeto artístico resulta da interação, da 
partilha e conjunção de sentidos, intuições 
e sensibilidades harmonizados pelos pensa-
mentos estéticos de cada artista que juntos 
são um só.
“Ruína” é a memória do momento suspenso, 
onde o tema central é a identidade cole-
tiva, a sociedade global, onde figuram o 
caos e a ambiguidade, ameaçadores do equilíbrio 
natural.
Telm. 96 523 36 92

Até25maio
Parque da Pena

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

Até31maio
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

DIIS MANIBVS
Rituais da Morte durante a Romanidade

A exposição que já contou com milhares de visitan-
tes, permanece 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

Até4junho
MU.SA – Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
“BUTTERFLY MOMENT” DE ELIZABETH ALMEIDA
No projeto “Butterfly Moment II” de Elizabeth 
Almeida é feita uma reflexão sobre parâmetros 
sociais, imposições e influências que habitam no 
Homem, enquanto ser inserido numa sociedade. 
Hábitos, normas, valores familiares, valores polí-
ticos, media, crenças religiosas são cegamente 
absorvidos, sem uma nítida consciencialização.
Telm. 96 523 36 92

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “MAPA PARA UM 
LUGAR ALGURES” DE DANIEL ANTUNES RIBEIRO
O artista faz investigação artística na área da 
fotografia experimental, em particular na foto-
grafia sem câmara, explorando a ontologia da 
imagem fotográfica através do ato de desmontar 
todo o apparatus que a circunda, num processo 
de auto examinação e auto reflexão sobre o 
médium em si, contaminando-o com áreas limite 
próximas do desenho e do som.
Telm. 96 523 36 92

ao longo

 do MÊS
       maioEXPOSIÇÕES
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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.
Mais informações e reservas:
info@parquesdesintra.pt; 
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. 

Todos os sábados de maio
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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AO LONGO DO  MÊS

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 gera-
ção, transportando em si um valioso 
legado que importa preservar e dar 
a conhecer.
Ações gratuitas mediante marcação.
Tel. 21 912 82 70

MUSEU ARQUEOLÓGICO 
DE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS
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 
artefatos, 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

MUSEU DE HISTÓRIA 
NATURAL DE SINTRA 
Terça-feira a sexta-feira das 10h00 
às 18h00
Sábados e domingos das 12H00 às 
18h00

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

MUSEU ANJOS TEIXEIRA 
Atividades para escolas: Iconografia 
3D, Esculturas Estrambólicas, Fantocho 
Eu… Fantochas Tu…, Caça aos Ani-
mais, Caras, Carinhas e Carantonhas, 
Composição Gráfica,  Diário Sensorial, 
Explorador de Museus, Visitas Guiadas, 
Esculturas e Mais Esculturas 
Tel. 21 923 88 27 

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

Para maiores de 4 anos, 
com marcação prévia.

Campanhas de leitura

HAPPY HOUR 
As Bibliotecas Municipais de Sintra 
oferecem todas as quartas feiras e 
sábados, em todos os empréstimos 
domiciliários feitos entre as 18h00 
e as 19h00, o dobro do tempo de 
prazo habitual para todos os utiliza-
dores portadores de cartão de leitor.
Mais informações através do telefone 
21 923 61 71.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SINTRA 

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

“CASA (DO CHÁ) 
DOS HIPOPÓMATOS” 

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.

2maio
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 

11º Edição  do concurso Nacional 
de Leitura (CNL) 2017, realização 
das provas da 2ª fase do certame, 
referente à Área Metropolitana de 
Lisboa.
Esta prova centrará em Sintra todas 
as atenções a nível do Livro e da Lei-
tura, reunirá escolas de toda a AML, 
num total de cerca de 280 alunos e 
76 escolas.

2a31maio
Segunda a sexta-feira

CONTO / ATELIÊ  - PERIGOSO! 
A toupeira adora dar nomes às coisas 
e colar-lhes etiquetas.
Certo dia encontra uma coisa estra-
nha. Era uma coisa verde e horrorosa 
e com grandes dentes afiados. O que 
seria? Até descobrir vai-lhe colando 
cada vez mais etiquetas. Será algo 
perigoso? Cuidado…
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo, com marcação prévia

27maio
16h00

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

20maio
 

(e outros dias a agendar 
posteriormente)

16h30 
MAIO – MÊS DA FAMÍLIA 

Laços de leitura – Leituras em família 
Vamos comemorar o mês da família, 
com atividades para pais e filhos.
- Horas do conto
- Atividades para bebés
- Workshops

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO MÊS
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BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

2a31maio
Segunda a sexta-feira

CONTO / ATELIÊ 
A ESTRELA QUE NÃO DEIXAVA NINGUÉM 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, 
com marcação prévia

13maio
17h00

COMUNIDADE DE LEITORES 
Com o objetivo de promover o livro e a leitura junto 
da comunidade, a Biblioteca Municipal de Agual-
va-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 ambien-
te intimista e de conversa informal.  Estes “encontros”  
realizam-se mensalmente, no segundo sábado de 
cada mês. Destinatários: Público adulto.

20maio
16h30

CONTO / ATELIÊ -  EU, O…  
Escolhe-se um objeto (vassoura, candeeiro, mala, 
lápis, livro…). Com a missão de desenvolver a 
imaginação, criatividade das crianças, pretende-se 
que construam uma história a partir de uma situação 
em que o objeto selecionado é protagonista, dan-
do-lhe a “oportunidade” de se manifestar (escrita na 
1º pessoa).  Destinatários: Maiores de 4 anos, com 
entrada livre.

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 

2a31maio
Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ -  QUERO UM AMIGO DE 4 PATAS!
Se pudesses pedir um animal de estimação ao Jardim 
Zoológico, qual gostarias de receber? Um leão, uma 
cobra, um macaco, ou outro qualquer?
Nesta divertida história vais descobrir que nem sem-
pre é fácil encontrar o animal de estimação ideal. 
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos do 1º Ciclo, 
com marcação prévia.

13maio
16h30 

CONTO / ATELIÊ -  QUERO UM AMIGO DE 4 PATAS!
Se pudesses pedir um animal de estimação ao Jardim 
Zoológico, qual gostarias de receber? Um leão, uma 
cobra, um macaco, ou outro qualquer?
Nesta divertida história vais descobrir que nem sem-
pre é fácil encontrar o animal de estimação ideal. 
Destinatários: maiores de 4 anos, entrada livre.

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

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

2a31maio
Segunda a sexta-feira

CONTO / ATELIÊ – QUERES SER MEU AMIGO?
A auto estima das crianças é um fator muito impor-
tante para o seu desenvolvimento. A partir da leitura 
do livro “Orelhas de borboleta” de Luísa Aguilar as 
crianças irão partilhar experiências e apresentar 
opções para melhorar as suas relações interpessoais.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos do 1º Ciclo, 
com marcação prévia.
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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

3a19maio

Todo o dia
“QUERIDO MUDEI O JARDIM”

Ateliê de recuperação e restauro 
do espaço exterior
Vamos decorar, renovar e restaurar 
o espaço exterior do centro lúdico! 
Contamos com a tua criatividade 
e ajuda! Maiores de 8 anos.

Sábados em Família

6maio
10h00

“CAMINHADA EM FAMÍLIA”
Esta será uma boa oportunidade 
para passar tempo de qualidade 
com a família! A caminhada será em 
Rio de Mouro e será acompanhada 
por técnicos da Câmara Municipal 
de Sintra/REL. Traz roupa e calçado 
confortável. Inscrições abertas até dia 
28 de abril. Maiores de 8 anos.

13maio
15h30

“JUST DANCE”
Vais ter a oportunidade de dançar 
com os teus amigos neste jogo! É fácil, 
divertido e nem precisas de ser um 
ás na dança! Apropriado até para 
amadores!
Maiores de 6 anos.

20maio
15h30

ATELIÊ DE CULINÁRIA 
“FAMÍLIA GOURMET”

Neste dia teremos um momento dedi-
cado à culinária! Vamos por à prova 
os nossos dotes com uma receita 
muito simples e deliciosa. Traz um 
amigo e/ou um familiar para participar 
contigo. Maiores de 4 anos.

27maio

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

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. 

EXPRESSÃO CORPORAL 
E MOVIMENTO 

Atividade lúdica que permite de-
senvolver a consciência corporal e 
estimular a linguagem não-verbal. Para 
Jardim de Infância e 1º ciclo do ensino 
básico. 

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

CENTROS LÚDICOS

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!

6maio
15h30

“A BRINCAR CRESCEMOS JUNTOS”
Uma tarde divertida a jogar um jogo 
de pistas que irá desafiar a tua resis-
tência e criatividade. Vamos passar 
o dia a brincar, cheios de energia. 
Maiores de 6 anos.

13maio
15h30

“BRINCA NUM MINUTO” 
Durante um minuto, terás a oportuni-
dade de mostrar o que vales. Mais 
um teste à tua resistência. Aceitas o 
desafio? Esperamos por ti, para con-
tinuar a brincar e a crescermos juntos. 
Maiores de 8 anos.

20maio
16h00
HORA DO CONTO 

“MISSÃO BRINCAR” 
Maio é o mês em que se celebra 
o Dia Mundial do Brincar. Estão 
convidados a assistir a uma hora 
do conto concebida e dinamizada 
pela equipa de animação, que visa 
apelar à importância do brincar hoje 
e sempre. Todas as idades.

22a27maio

Todos os dias
“SEMANA DO BRINCAR” 

O Dia Mundial do Brincar celebra-
-se a 28 de maio, relembrando que 
brincar é um direito. Ao longo desta 
semana vamos promover diversas brin-
cadeiras, não só no Centro Lúdico, 
como nos jardins, nos espaços exte-
riores das escolas e em vários pontos 

de referência nas proximidades do 
Centro Lúdico. Vem fazer parte desta 
iniciativa. 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 materiais. 
Vem criar as tuas obras de arte 
connosco! Para jardins-de-infância e 
turmas do 1º ciclo do ensino básico.

“PARA QUE SERVEM AS MÃOS” 
Atividade orientada para a sensi-
bilização dos maus tratos infantis, 
recorrendo à expressão dramática 
enquanto ferramenta de transforma-
ção social. Para turmas do 1º ciclo 
do ensino básico.

HORA DO CONTO 
“MISSÃO BRINCAR” 

Maio é o mês em que se celebra o 
Dia Mundial do Brincar. Estão convi-
dados a assistir a uma hora do conto 
concebida e dinamizada pela equi-
pa de animação, que visa apelar à 
importância do brincar hoje e sempre. 
Para jardins-de-infância e turmas do 
1º ciclo do ensino básico.
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5,6,12,13,19,20
26e27maio

21h30
Quinta Nova da Assunção - Belas

ESPETÁCULO “1908” CLUEDO TEATRAL
Co-produção bYfurcação Teatro e 
Don’Adelaide Produções
Tel. 93 810 96 44

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
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.
Telm. 96 575 32 25 

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
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 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

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

Até setembro
10h00 às 18h00
Castelo dos Mouros 

MERCADINHO NO CASTELO 
Até setembro, no terceiro fim de 
semana de cada mês, decorre no 
Castelo dos Mouros o “Mercadinho 
no Castelo”. 
Neste pequeno mercado mensal o 
visitante poderá adquirir e conhecer 
os métodos de produção artesa-
nal de bens tão preciosos como o 
azeite, o mel, o pão ou os perfumes 
e cosméticos numa demonstração de 
que várias são as tradições medievais 
islâmicas que perduram até aos dias 
de hoje.
Tarifário: acesso incluído no bilhete 
de visita ao Castelo dos Mouros.
Tel. 21 923 73 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

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




