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EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA

“CAMINHO” DE DANIEL LEITE MENDES

DESTAQUE

PERIFERIAS - FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE ARTES PERFOMATIVAS



www.cm-sintra.pt
MAC

( 4 )

DESTAQUE

O Chão de Oliva/Centro de Difusão Cultural em Sintra assume-se como uma 
estrutura instalada na periferia suburbana da cidade grande, cujo percurso tem 
evolucionado no sentido de romper com as assimetrias regionais e a discrimina-
ção negativa da periferia pela pressão centralizadora.

Traçando e desenvolvendo uma programação multidisciplinar, o teatro, nas suas 
variadas expressões, ocupa o eixo central da programação através das criações 
dos seus dois grupos residentes, a Companhia de Teatro de Sintra e o Fio 
D´Azeite - Grupo de Marionetas. Numa interacção dialética, impulsionam e rece-
bem energia deste eixo central as atividades de formação, o acolhimento 
de grupos dentro das artes do espetáculo e a produção de festivais como - 
e dentro dos mais recentes - a “4 Estações – Mostra de Dança Contemporânea 
de Sintra”, o “Festival Internacional de Marionetas de Sintra” (FIMS), os “Sons de 
JuHLho_ Mostra de Música Urbana” e o “TranS_SintrA”, festival vocacionado para 
a procura do atual nas artes do espetáculo contemporâneas.

Em março de 2012, ano em que completou 25 de trabalho contínuo, o Chão de 
Oliva/Centro de Difusão Cultural em Sintra lançou um novo festival que condensa 
a experiência acumulada na organização dos anteriores festivais e as áreas 
artísticas abrangidas, e que se transformou no único festival produzido pelo Chão 
de Oliva: Periferias – Festival Internacional de Artes Performativas em Sintra.

O objetivo base deste novo festival é o de ser um tempo e um espaço na con-
figuração de um arquivo da produção teatral das regiões periféricas dentro e 
fora de Portugal, com prioridade, nesta última geografia, para os países de língua 
portuguesa. Tempo, espaço e arquivo que não fará o Periferias viver apenas da 
apresentação de espetáculos, pois privilegiará a convivência entre criadores; a 
heterogeneidade de formação e segmento etário dos públicos; a reflexão entre 
quem partilha a(s) representação(ões); a edição dos documentos provenientes 
da reflexão; e a geração de mais um interface para a posterior circulação de 
espetáculos.

PERIFERIAS
    Festival Internacional  
    de Artes Performativas

Sintra recebe a sexta edição do Periferias, Festival de Artes Performativas, 
na Casa de Teatro de Sintra, de 1 a 12 de março.
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DESTAQUE

1março
17h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

ABERTURA DO FESTIVAL COM A EXPOSIÇÃO DE MARIONETAS DO MUNDO

23h00 
Legendary Café

MÚSICA COM ANDRÉ VIAMONTE

2março
21h30
Casa de Teatro de Sintra

“PREÇO DO FATO”, PELA COMPANHIA DE TEATRO PITABEL 
(ANGOLA)

3março
21h30
Casa de Teatro de Sintra

“A MAIOR FLOR E OUTRAS HISTÓRIAS SEGUNDO JOSÉ”, 
PELA ARTIMAGEM (PORTO)

4março
21h30
Casa de Teatro de Sintra

“IMATERIAL INESTÉTICA), PELA PERFORMENCE
(V. F. XIRA)

8março 
23h00
Legendary Café

MÚSICA COM PIECE OF CAKE

9março  
21h30
Casa de Teatro de Sintra

“EU, LÉLIA”, PELA COMPANHIA TEATRO CIDADE
(BRASIL)

10março 
21h30
Casa de Teatro de Sintra

“MORTE E A DONZELA”, PELO GRUPO TEATRO ENCENA
(BRASIL)

11março 
21h30
Casa de Teatro de Sintra

“PARADIGMA”, PELA COMPANHIA DE BALLET DO NORTE 
(SANTA MARIA DA FEIRA)

12março  
21h30
Casa de Teatro de Sintra

“...”, PELO GRUPO DE TEATRO OPRIMIDO
(GUINÉ)

FEIRA DO LIVRO DE ARTES PERFORMATIVAS
Estefânea, de quarta a domingo, das 10h00 às 19h00

EXPOSIÇÃO DE MARIONETAS DO MUNDO
MU.SA - Museu das Artes de Sintra
Terça a sexta das 10h00 às 20h00
sabado e domingo das 14h00 às 20h00

WORKSHOP DE DANÇAS AFRICANAS
MU.SA - Museu das Artes de Sintra
Dias 8, 9 e 10, das 19h00 às 21h00
dia 11, das 10h00 às 14h00

PROGRAMA
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dia a
 DIA
 março

3março
18h00
Museu Ferreira de Castro

CLUBE DE LEITURA  
“Lavoura Arcaica”, de Raduan Nassar
Tel. 21 923 88 28

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

MIGUEL GAMEIRO & PÓLO NORTE 
“20 anos Canções  - Acústico”
A banda foi fundada em 1992 na 
região de Belas, concelho de Sintra, 
por Miguel Gameiro, António Villas-Bo-
as, Rodrigo Ulrich, Francisco Aragão, 
Tó Rodrigues e Tiago Oliveira.
20 anos de carreira, marcam o 
percurso de um músico para quem as 
“Canções são as Pessoas e as Pesso-
as são as Canções”. E talvez porque 
é no palco que as suas Canções 
deixam de ser suas e completam o 
seu desígnio, em 2013 apresenta no 
Centro Cultural Olga Cadaval em 
Sintra, o seu segundo disco a solo 
intitulado “11 Canções”.
Tel. 21 910 71 10

4março
16h00
Casa da Marioneta 

STÓRIAS DE LÁ  
CONTOS DE SAUDADE

Stórias d´nha Infância, pelo conta-
dor Adriano Reis, é uma viajem que 
propõe contar, quando não havia 
luz eléctrica e televisão na vila onde 
cresci e tínhamos pressa em terminar 
as nossa tarefas (ir buscar água à 
fonte, apanhar a lenha para fazer a 
cachupa, recolher os animais no cur-
ral), para ver chegar o fim do dia com 
o seu esplendoroso pôr do sol e po-
dermos ir ao encontro d´gente bedjé 
(idosos), sentarmo-nos nas soleiras das 
portas à luz da lua ou do candeeiro 
a petróleo e ouvir lindas estórias de 
encantar. Estas começavam invariavel-
mente com “Stória, Stória” às quais nós 
respondíamos “fartuna do céu amém” 
ou “fortuna do céu amém”
Tel. 21 432 11 01

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

SALVADOR SOBRAL “EXCUSE ME”
Durante o tempo que viveu nos 
Estados Unidos e em Barcelona, onde 
estudou na prestigiada escolar Taller 
de Musics, Salvador Sobral desenvol-
veu vários projetos musicais: compôs 
para si próprio mas ao mesmo tempo 
criou perfomances arrojadas à volta 
da figura de Chet Baker, bebeu da 
bossa-nova e trouxe às suas canções 
as doces sonoridades da américa 
latina.
Excuse Me, o seu disco de estreia, 
é o resultado dessas viagens e das 
influências que o cantor recebeu das 
suas inspirações musicais de sempre, 
que partem do jazz para o mundo 
e que agora nos convida a escutar.
Tel. 21 910 71 10

22h00
Auditório Municipal António Silva

IVAN PEDREIRA APRESENTA FUZAMIURA
“FuzaMiura” é o seu 1º álbum, lançado 
em outubro de 2016. Tem uma 
sonoridade Pop/Rock e é canta-
do em Português. Ivan Pedreira é 
baixista, compositor, produtor, cantor 
e fundador da marca “Arte dos Sons”, 
direcionada para composição, pro-
dução e ensino. 
O nome FuzaMiura surgiu da origem 
deste projecto, da dualidade mas-
culino/ feminino existente em todos 
os relacionamentos e no interior de 
todos nós: Fuza, (fusa) representa a 
sensibilidade, delicadeza e fragili-
dade do lado feminino; Miura, (touro 
bravo) a força, robustez e determina-
ção do lado masculino.
Tel. 21 914 54 45

4,18e25março
16h00
MUSA – Musa das Artes de Sintra

YOGA PARA CRIANÇAS, 
GRÁVIDAS E IDOSOS 

Telm. 96 523 36 92
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4,11,18e25março
21h00
Palácio Nacional da Pena

“SERÕES MUSICAIS 
NO PALÁCIO DA PENA” 

A terceira edição do ciclo “Serões 
Musicais no Palácio da Pena” decorre 
de 4 a 25 de março, no Palácio Na-
cional da Pena, e torna a revitalizar o 
espírito dos saraus que ali acontece-
ram na época de D. Fernando II, seu 
criador. 
A vida musical oitocentista voltará a 
ecoar no Salão Nobre do monumen-
to por um conjunto de intérpretes na-
cionais e internacionais, como Vasco 
Dantas, João Paulo Santos, Christian 
Hilz, Siphiwe McKenzie e Marco Alves 
dos Santos, que nos apresentam, não 
só, a alguns dos mais brilhantes com-
positores do século XIX, mas também 
a artistas plásticos seus contemporâ-
neos em Serões que harmonizam 
a música com a imagem.
Tel. 21 923 73 00

4março
16h00 
Casa da Cultura Lívio de Morais

FESTA FITNESS 
Com ginásios da União das 
Freguesias de Agualva-Cacém
Tel. 21 912 82 70

5março
16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE TEATRO 
 ACTIS – UTI, Associação Cultural da 
Terceira Idade de Sintra – Universi-
dade Sénior/ apresenta a peça de 
teatro “Doente Imaginário” de Moliére  
Tel. 21 912 82 70

5,12,19e26março
16h00
MUSA – Museu das Artes de Sintra

YOGA 
Destinado ao público em geral
Telm. 96 523 36 92

8,9e10março
Hotel Tivoli Sintra

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
SOBRE HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

O escritor dinamarquês Hans Christian 
Andersen ‘regressará’ à lindíssima vila 
de Sintra, pela qual ficou apaixonado 
durante a sua viagem pela Península 
Ibérica em 1866.
A sua reputação, as suas viagens e 
obras que delas resultaram, serão 
honradas e homenageadas pelas 
apresentações e debates durante a 
Conferência Internacional sobre Hans 
Christian Andersen e as suas viagens 
como género do diário de viagem 
romântico que incluirá igualmente Tu-
rismo Literário e o Roteiro do famoso 
escritor numa perspetiva mais teórica.
A conferência juntará académicos e 
andersenistas de todo o mundo para 
um encontro de três dias repleto de 
fantásticas apresentações e momen-
tos únicos, a descobrir no roteiro de 
Hans Christian Andersen em Portugal e 
outros recantos da Europa, bem como 
a reflectir sobre as suas obras destas 
viagens e o ato de seguir os roteiros 
como turista literário.
Telm. 96 979 22 62

10março
22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

CAPITÃO FAUSTO 
“TÊM OS DIAS CONTADOS” 

A história de Tomás, Salvador, Francis-
co, Manuel e Domingos tem 
o seu primeiro capítulo em 2011, 
com “Gazela” – o álbum de estreia. 
Ali encontramos a urgência das 
canções juvenis, dos hinos pop que 
se cantam e sabem sempre a pouco. 
Em 2014 “Pesar o Sol” chega aos es-
caparates. E é neste segundo Álbum 
(muitas vezes o tudo ou nada 
de tantos artistas) que se impõem 
como uma das mais originais e 
criativas propostas do nosso país.
Em 2016 são as canções de “Capi-
tão Fausto Têm os Dias Contados” 
que os levam a superar todas as ex-
pectativas. Pouco mais de 30 minutos 
de música e palavras, em modo pop 
recheado de primor e requinte, que 
contam as estórias de vida de cada 
um dos Capitão Fausto, mas que são 
muito mais que isso, porque crescer 
é para todos. 
Tel. 21 910 71 10

11março
15h00
Palácio Nacional de Queluz 

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

15h30 
Museu Anjos Teixeira

SÁBADOS NO MUSEU 
“Uma Prenda para o Pai”
Ateliê de construção da melhor 
prenda do pai 
Tel. 21 923 88 27

DIA A DIA
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11março
16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE CONCERTOS 
PARA A JUVENTUDE 

Atuação de Grupos: Projeto Viva 
Cidade / Dínamo / Escola Secundá-
ria Matias Aires / Escola Secundária 
Ferreira Dias
Tel. 21 912 82 70

11e12março
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

12março
11h00
Casa da Marioneta
Valdevinos teatro de marionetas

DE QUE SÃO FEITOS OS SONHOS?
“Ema” perde-se pelo mundo encan-
tado dos sonhos onde embarca jun-
tamente 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. 21 432 11 01

15h00
Palácio Nacional da Pena 

VISITA GUIADA À EXPOSIÇÃO 
“FERNANDO COBURGO fecit: 
A ATIVIDADE ARTÍSTICA DO 
REI-CONSORTE”

No âmbito da celebração do bicen-
tenário do nascimento de D. Fernando 
II, esta exposição dá a conhecer a 
vertente artística do consorte de D. 
Maria II. A partir de uma abordagem 
geral à história do palácio, os partici-
pantes terão a oportunidade de ex-
plorar o gosto pela experimentação 
do rei-artista nas suas produções de 
gravura e de pintura sobre cerâmica, 
numa visita guiada que os conduzirá 
através de uma exposição inédita 
que marca igualmente a reintegração 
dos aposentos de D. Manuel II no 
circuito de visita. 
Tarifário: adultos: 16,5€ (bilhete de 
entrada 11,5€ + suplemento de visita 
guiada 5€) | Jovens e Seniores: 14€ 
(bilhete de entrada 9€ + suplemento 
de visita guiada 5€)
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS 
Rancho Folclórico dos Recreios da 
Venda Seca (Adulto e Infantil)
Tel. 21 912 82 70

18março
10h00
Tapada de Monserrate

DO PARQUE À TAPADA: 
A NATUREZA EM SINTRA 

Programa que dá a conhecer a 
diversidade de ecossistemas do 
Parque Natural de Sintra – Cascais.
Na Tapada de Monserrate o visitante 
explora a história natural da serra 
de Sintra, o microclima peculiar que 
a caracteriza e a torna tão mística, 
conceitos como a forest food, a 
sucessão ecológica, as espécies 
invasoras, entre outros. Ao longo do 
percurso os visitantes serão ainda 
surpreendidos pela presença de 
esculturas em madeira de mamíferos 
de médio e grande porte, atualmente 
inexistente na serra de Sintra mas que, 
num passado recente, habitaram esta 
paisagem. 
Tarifário: adultos: 13€/participante | 
Jovens e seniores: 11€/participante | 
Famílias (2 adultos + 2 crianças): 45€
Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt; ou 21 923 73 0

16h00 
Casa da Cultura Lívio de Morais

CONCERTO ACÚSTICO 
COM O MÚSICO CASSAPO 

Celebração do 17º aniversário 
da carreira com a apresentação 
de um novo single/ videoclip
Tel. 21 912 82 70

16h00
Casa da Marioneta
Valdevinos teatro de marionetas

PLANETA ECO ESTÓRIAS
A bióloga Bia viaja de norte a sul 
para nos ajudar a compreender o 
que é a biodiversidade e arazão 
de ser tão importante a sua proteção 
e defesa. Nas suas viagens, acompa-
nha-a uma mala que guarda inúmeros 
segredos que anseiam ser partilhados: 
uma árvore, uma abelha, um lince ibé-
rico, uma coruja, um urso polar e até 
um divertido coral, entre muitas outras 
personagens e histórias. Este é um 
espetáculo que nos desafia a sermos 
verdadeiros defensores/as do Planeta 
Terra, que urge ser mais respeitado.
Maiores de 6 anos
Tel. 21 432 11 01

16h00
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

PLASTICAMENTE
Atividade de expressão plástica 
direcionada às famílias.
Tel. 21 924 37 94

21h30 
Museu Anjos Teixeira

NOITES DE MÚSICA NO MAT 
Grupo de Música de Câmara 
1º Tempo
Tel. 21 923 88 27

DIA A DIA
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18março
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

MICHEL – “CADERNOS DE VIAGENS” 
Michel, o grande responsável pela 
divulgação e dinamização do sapa-
teado em Portugal, apresenta 
as composições originais dos seus 
Cadernos de Viagens. Um conjunto 
de temas inspirados sob o céu de 
Lisboa, mas que nos remete para o 
imaginário boémio e romântico de 
Paris, entre valsas e foxtrot.
A sonoridade inconfundível e deleitá-
vel do acordeão, acompanhado por 
guitarra, piano, contrabaixo e flauta 
transversal, faz deste espetáculo um 
momento de pura elevação musical.
Tel. 21 910 71 10

18e19março
10h00 às 18h00
Palácio Nacional de Sintra

“EXPOSIÇÃO DE CAMÉLIAS 
E ORQUÍDEAS” 

O terreiro em frente ao Palácio 
Nacional de Sintra vai receber a “Ex-
posição de Camélias e Orquídeas”, 
organizada pela Parques de Sintra, 
em colaboração com a Associação 
Portuguesa de Camélias (APC) e o 
Clube dos Orquidófilos de Portu-
gal (COP). A mostra, com entrada 
gratuita, decorre anualmente e visa 
promover o valor botânico associado 
às camélias e orquídeas em Sintra. 
Entrada livre.
Tel. 21 923 73 00

19março
15h00
Palácio Nacional de Sintra 

O TESOURO DO REI 
Num palácio com mais de 700 
anos de história, cheio de segredos 
por descobrir, os participantes são 
convidados a seguir pistas, resolver 
enigmas e completar tarefas para sa-
berem finalmente o que é e onde está 
guardado o tesouro do rei. Trata-se 
de um jogo de pistas, através do qual 
é possível descobrir a história 
do Palácio Nacional de Sintra de 
uma maneira diferente e emocionante.
Tarifário: 9€/participante
Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt; ou 21 923 73 00

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE CONFERÊNCIAS 
Os Grandes Museus de Arte: Arte 
Sacra de Todos os Tempos 
Palestra proferida pelo Prof. Lívio 
de Morais 
Tel. 21 912 82 70

25março
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 exemplares 
capturados. Todo o processo, desde 
a colocação da anilha ao registo 
de todas as biometrias, passando 
pela determinação, sempre que 
possível, do sexo e idade das aves, 
poderá ser acompanhada por todos, 
sempre com explicações detalhadas 
sobre cada passo. Será ainda subli-
nhada a importância do processo 
de anilhagem para a conservação 
da avifauna.
Tarifário: gratuito 
Requer inscrição prévia:

 info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

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
Tarifário pessoa com deficiência: 
8,25€ (bilhete de entrada 3,25€ + 
suplemento de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 11,5€ (bilhete de 
entrada 6,5€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

10h30
Parque de Monserrate 

JARDINS DE MONSERRATE 
SEM BARREIRAS 

Visita direcionada para pessoas 
com mobilidade condicionada que 
poderão percorrer os jardins com au-
tonomia através de um equipamento 
que quebra a barreira da inclinação 
e facilita a mobilidade de cadeiras 
de rodas manuais. Contará com a 
exploração do Vale dos Fetos, Jardim 
do México, Roseiral, Relvado e Lagos, 
no Parque de Monserrate.
Destinatários: direcionada para visi-
tantes com mobilidade condicionada
Tarifária pessoa com deficiência: 
8,25€ (bilhete de entrada 3,5€ + 
suplemento de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 11,5€ (bilhete de 
entrada 6,5€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt
www.facebook.com/parquesdesintra

DIA A DIA
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14h30
Parque de Monserrate 

PATRIMÓNIO EM GESTOS 
Visita aos jardins e Palácio de Mon-
serrate, com interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa. 
Destinatários: direcionada para 
visitantes surdos, mas aberta a todos 
os interessados
Tarifário pessoa com deficiência: 
8,25€ (bilhete de entrada 3,25€ + 
suplemento de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 11,5€ (bilhete de 
entrada 6,5€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

25março
14h30
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

“ESCREVER COMO OS ROMANOS 
FAZIAM…” 

Oficina Educativa para famílias
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.
Tel. 21 960 95 20

16h00
Casa da Marioneta

INSECTARIUM
Insectarium é uma ação de formação 
que tem como objetivo geral desen-
volver e aprofundar nas crianças a 
sensibilidade para as artes plásticas 
e como objetivo específico a apren-
dizagem de técnicas de construção 
de figuras tridimensionais em papel e 
cartão. Na oficina “insectarium” 
as crianças vão aprender a construir 
os seus próprios insectos e dar asas 
e patas á sua imaginação!
Maiores de 5 anos
Tel. 21 432 11 01

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

SCARMIND – “NEWBORN” TOUR 
Banda Convidada – Procurança
Mais um concerto dos Hard Rockers 
Scarmind para a “Newborn” tour que 
apresenta o EP de estreia da banda 
entitulado “Newborn”. A energia 
empolgante, a melodia contagiante 
e o rock coeso, faz dos Scarmind um 
dos nomes em crescendo na cena 
rock Portuguesa.
Acompanhados pelos Sintrenses Pro-
curança, que fazem a sua estreia em 

palcos na zona de Sintra, a banda 
de pop, rock e world music apresen-
tam músicas que estão presentes no 
seu EP de estreia ainda sem título a 
ser lançado muito em breve.
Tel. 21 910 71 10

21h30
Sociedade União Sintrense 

NOITE DAS CAMÉLIAS
O que começou por ser uma forma 
de elogiar os jardineiros e as belas 
camélias das quintas sintrenses, 
~tornou-se numa das mais belas 
e emblemáticas festas que a Vila 
de Sintra recebe anualmente.

DIA A DIA
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26março
14h30
Quintinha de Monserrate 

É UMA QUINTINHA SALOIA 
COM CERTEZA 

Para conhecer em família, esta pe-
quena quinta situada em plena serra 
de Sintra vai desvendar-nos como se 
vivia antigamente no espaço rural da 
região saloia. 
Na companhia dos monitores, vestidos 
à época como verdadeiros saloios 
do século XIX, aprende-se a fazer o 
pão de modo tradicional e, enquanto 
este coze no forno a lenha, auxilia-se 
os anfitriões nas tarefas do dia-a-dia. 
Recolher os ovos no galinheiro e dar 
cenouras aos animais do cercado, 
passar pelo pomar e pela horta para 
conhecer os frutos e vegetais da 
época e, na zona das aromáticas, 
reconhecer as plantas dos chás e dos 
temperos com a ajuda do nariz, serão 
algumas das tarefas a realizar. 
Em dias de chuva, se for necessário 
abreviar o passeio e ficar dentro de 
paredes, será feito um ateliê de chei-
ros, utilizando as plantas aromáticas 
para fazer saquinhos perfumados que 
cada um levará consigo. Será ainda 
contada uma história em que os par-
ticipantes serão convidados a intervir, 
usando alguns acessórios 
associados às tradições da região. 
No final saoreia-se o pão quentinho.
Tarifário: 8€/participante
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

DIA MUNDIAL DO TEATRO 
Apresentação do Espetáculo  
“O Labirinto Mágico”, pela Associa-
ção Cultural Teatromosca
Tel. 21 912 82 70

29março
16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

JOGOS TRADICIONAIS 
Pretende-se fazer chegar às crianças 
os jogos de outrora que transportam 
em si um valioso legado que importa 
preservar e dar a conhecer 
Sessão destinada à comunidade 
escolar da freguesia  
Ação gratuita mediante marcação
Tel. 21 912 82 70

30março
11h00, 15h00 e 21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

MEMORIAL DO CONVENTO 
Pela Éter – Produção Cultural
Unidos por um amor maravilhoso, 
Blimunda e Baltasar reúnem-se a Pa-
dre Bartolomeu de Gusmão e ao seu 
sonho de voar. A Passarola, máquina 
voadora, misto de barco e de pássa-
ro, nasce do saber científico de Padre 
Bartolomeu, da força de trabalho de 
Baltasar e dos poderes de Blimunda 
recolhendo as vontades humanas (“as 
nuvens fechadas”) que alimentarão 
a máquina e a farão voar. A história 
encantada, que revolucionou a litera-
tura portuguesa, do nascimento de um 
convento no século XVIII.
Na presente adaptação dramatúrgi-
ca, a relação dinâmica entre os cinco 
atores, a música original, a luz e os es-
paços cénicos dão vida a dezassete 
personagens e a momentos essenciais 
de Memorial do Convento.
Tel. 21 910 71 10

31março
22h00

MARTA GAUTIER  
“PESSOAS ESTRANHAS” 

Depois do sucesso do monólogo 
cómico “Vamos lá então perceber as 
mulheres. Mas só um bocadinho…» 
e, em 2014, do registo mais confes-
sional e intimista em “Conversas Sérias 
com Marta Gautier. O que farias se 
não, tivesses medo?”, ambos a esgo-
tar salas durante 3 anos em Lisboa, 
surge agora o espetáculo “Pessoas 
Estranhas”, um novo monólogo onde 
a autora vai falar sobre como as 
pessoas são estranhas e descrever 
situações no seu registo de humor.”
Tel. 21 910 71 10

DIA A DIA
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4a30abril
Museu Anjos Teixeira

EXPOSIÇÃO “CARTAS ILUSTRADAS
ESCREVER COM AS IMAGENS”

Exposição da epistolografia do acervo documen-
tal do Museu, com cartas ilustradas de Pedro Anjos 
Teixeira onde as palavras são substituídas pelas 
imagens criando verdadeiros códigos que só deci-
frando levam à sua leitura. Tel. 21 923 88 27

Até12março
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO “SAGRAÇÃO DA VIDA” DE VÍTOR PI
“Sagração da Vida” é a mais recente exposição 
de Vítor Pi. Toda a expressão artística, pressupõe 
um modo particular de compreender, não apenas 
o homem, mas aquilo que está para além dele.
Tel. 21 924 37 94

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
 “SINTRA- PATRIMÓNIOS” 

Exposição conjunta de fotografia de Cristina Alves, 
EMIGUS, Nuno Antunes e Taylor Moore
Assente sobre a liberdade criativa dos autores, 
o conceito de registo de imagens de “Sintra-Pa-
trimónios” centrou-se na recolha de pormenores e 
detalhes importantes de três representações atuais 
de Sintra: A Sintra rural, A Sintra monumental ou 
Romântica, A Sintra pós-moderna do século XXI.
É sempre com um momento único que se eterniza 
cada fotografia, daí que neste projeto fotográfico 
possamos encontrar momentos que perpetuam a 
beleza, a magia e a poesia de Sintra, os sentimen-
tos, as emoções, os gestos e expressões das suas 
gentes, os costumes e tradições de um lugar ímpar, 
Sintra.
Tel. 21 924 37 94

Até17março
Galeria Municipal-Casa Mantero 

EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA 
“CAMINHO” DE DANIEL LEITE MENDES

Desde muito cedo que Daniel Leite Mendes revelou 
o seu talento para a escultura. Aos 16 anos, come-
çou por aprender a arte de trabalhar a madeira 
com o pai, marceneiro de profissão. Das mãos do 
artista foram nascendo trabalhos realizados com 
grande paixão, descobrindo, com o passar do tem-
po, a beleza da pedra dos Açores. De cunho muito 
pessoal, as suas esculturas revelam sensibilidade e 
dedicação, de quem na escultura encontrou um 
caminho que percorre a Vida.

Até26março 
Casa da Cultura Lívio de Morais

EXPOSIÇÃO “PÁSSARO QUE VOA”
Com ilustrações de Carlota Lopes sobre textos 
de Claudio Hochman
O tema da exposição reflete um dos problemas 
sociais mais graves da atualidade: a emigração 
e os refugiados.
Tel. 21 912 82 70

Até31março 
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 

Até30abril
Palácio Nacional da Pena

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

A mostra assinala o bicentenário do nascimento de 
D. Fernando II, criador do Parque e Palácio da Pena, 
e é dedicada à obra artística do monarca.
A exposição revela um numeroso conjunto, nunca 
exposto, de desenhos, gravuras e documentos ma-
nuscritos e outros objetos com destaque para uma 
moldura com pratos em cerâmica pintados 
pelo rei. A mostra conta ainda com algumas doa-
ções efetuadas por descendentes da Condessa 
d’Edla, segunda mulher do monarca, e com peças 
cedidas por particulares e instituições.
A atividade artística do monarca, que assinava 
as suas peças com o característico monograma/
assinatura F e C sobrepostos (Fernando Coburgo) 
seguidos do f. de fecit (do latim fez), manteve-se 
uma constante até ao ano da sua morte, ocorrida 
em 1885, aos 69 anos de idade.
Tel. 21 923 73 00

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. 
A exposição, com direção artística de Paulo Arraia-
no, reúne dez artistas de diferentes nacionalidades, 
reconhecidos internacionalmente: Alberto Carneiro 
(Portugal), Bosco Sodi (México), Gabriela Albergaria 
(Portugal), Paulo Arraiano (Portugal), Stuart Ian Frost 
(Reino Unido), Nils-Udo (Alemanha) e NeSpoon 
(Polónia).
Tel. 21 923 73 00

ao longo
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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 cavalo num pónei, 
treinado especialmente para o efeito e acompanhados 
sempre por um guia. 
Passeios a cavalo: 10€/30 min, 25€/90 min, 50€/3h, 
100€/6h (acresce o bilhete de entrada no Parque da 
Pena)
Passeios de pónei: 5€/15 min (acresce o bilhete de entra-
da no Parque da Pena)
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/experiencias-e-lazer/
passeios-a-cavalo/

Terça a sexta-feira
Casa Museu Leal da Câmara

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

Todos os sábados de março
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 gran-
des 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 mor-
dem (quando tratados com respeito), não são nervosos 
(quando se assustam param, em vez de fugir), são fortes 
e espertos. Segue-se um passeio pela floresta: as crian-
ças montam e os adultos conduzem os animais à mão. 
- Tarifário: 10€/participante 
- Inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

Até19março
Quinta da Regaleira

ALADINO
Aladino é um rapaz simples e desobediente, que não quer seguir a profissão do pai. 
A mãe, triste e desesperada, questiona-se no que errou na educação desta criatura. 
Aladino, como qualquer jovem tem sonhos, sonhos grandiosos. 
Um dia, através de um feiticeiro, Aladino encontra a lâmpada mágica. 
Inadvertidamente, Aladino tem a visita do génio da lâmpada que lhe concede três 
desejos. 
A partir daqui a sua vida transforma-se por completo, ele vive uma estória de amor, 
mas também provações. No fim tudo se resolve a bem, ou não?
Sábados, às 16h00, domingos às 11h00
Durante a semana para escolas (mediante marcação).
Tel. 21 910 66 50

AR LIVRE

TEATRO



Sintra em Agenda
MAC

( 15 )

COM ATIVIDADES EDUCATIVAS

Terça a domingo
Casa da Cultura Lívio de Morais

“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
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 
material 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. Ins-
crevem 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 passa-
do no Museu.
Grupos escolares: duas sessões diá-
rias, às 10h00 e 14h00
Atividades mediante marcação 
Tel. 21 960 95 20

AO LONGO DO MÊS

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 
Tel. 21 923 61 71 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SINTRA 

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

“CASA (DO CHÁ) 
DOS HIPOPÓMATOS” 

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

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

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

LEITOR POETA 
No mês em que se assinala o dia 
Mundial da Poesia, vamos desafiar 
os leitores a escreverem uma poesia 
num mural que irá estar patente na 
Biblioteca.

18março
16h00

APRESENTAÇÃO DO LIVRO: 
ISAAC - O cão-gato

Textos de Ondina Santos e Cristina 
Gomes e ilustrado por Pedro Bürin
Isaac é um cão de porte pequeno, 
com tiques de gato. Cava a terra o 
ano inteiro, pois tem patas todo-o-
-terreno, é um cão jardineiro. É um cão 
diferente, um artista, um “cãopeão”, 
decidido, destemido, teimoso e 
resmungão, mas, de grande coração. 
Tem espírito de líder, gosta muito de 
aventuras, de ter liberdade, de viajar 
e quer conquistar o mundo. Quando 
gozam com ele, foi treinado para 
não ligar. Como ele não há igual. É 
diferente e especial.
O livro Isaac, o Cão-gato pretende 
abordar a temática da diferença e 
diversidade junto dos mais pequenos. 
O livro é inspirado num cão real.
Entrada livre

1a31março
Segunda a sexta-feira

CONTO / ATELIÊ FEROZES 
ANIMAIS SELVAGENS

O João perdeu-se na floresta - na 
mesma floresta que a mãe disse estar 
cheia de Ferozes Animais Selvagens! 
Mas as criaturas que o João lá 
conhece parecem todas muitíssimo 
simpáticas, embora o urso, o leão, 
o elefante, o crocodilo e todos 
os outros estejam extremamente 
preocupados com os Ferozes Animais 
Selvagens de que ele falou…
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo, com marcação prévia.

1a31março
Segunda a sexta-feira

CONTO / ATELIÊ 
AS PERDIÇÕES DE CAMILO

Neste mês em que se assinala o nas-
cimento de Camilo Castelo Branco 
- Hora Conto que explora a obra de 
Camilo Castelo Branco e a Camiliana 
de Sintra.
Destinatários: Alunos do 1º Ciclo, 
com marcação prévia.

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO MÊS
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25março
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
Informações / Inscrições: 21 923 61 71/ 90

BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

LEITOR POETA 
No mês em que se assinala o dia Mundial da Poesia, 
vamos desafiar os leitores a escreverem uma poesia 
num mural que irá estar patente na Biblioteca.

1a31março

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ VAMOS PONTUAR!

Como será ler sem pontuação? E muito rápido? E 
muito devagar?... Ufa… deve ser uma trabalheira, 
o melhor é pontuar. As crianças terão o desafio de 
ler textos sem pontuação e de diversas formas, por 
exemplo: ler muito rápido, com sotaque, com um 
olho tapado, etc. No final da leitura os textos são 
pontuados pelas crianças.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos do 1º Ciclo, 
com marcação prévia

11março
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

18março
16h30

CONTO / ATELIÊ – HISTÓRIAS ENCAIXADAS 
Escrever os elementos das histórias: espaço, per-
sonagens, conflito, objeto, em pequenos cartões. 
Coloca-se os elementos nas respetivas caixas sepa-
rando-as por categorias. Cada participante tira de 
cada caixa 1 elemento. E assim nasce uma história. 

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 

LEITOR POETA 
No mês em que se assinala o dia Mundial da Poesia, 
vamos desafiar os leitores a escreverem uma poesia 
num mural que irá estar patente na Biblioteca.

1a31março

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ ESTRANHÕES E BIZARROCOS

“Os bichos de Jácome não cabiam na oficina e 
espalhavam-se pelo quintal, pelo pátio e até pelo 
passeio em frente”. Vamos juntar-nos ao Jacobé e 
construir animais estranhos com material reciclável.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos do 1º Ciclo, 
com marcação prévia.

18março
16h30

CONTO / ATELIÊ ESTRANHÕES E BIZARROCOS
“Os bichos de Jácome não cabiam na oficina e 
espalhavam-se pelo quintal, pelo pátio e até pelo 
passeio em frente”.
Vamos juntar-nos ao Jacobé e construir animais estra-
nhos com material reciclável. Destinatários: Maiores 
de 4 anos, entrada livre.

21março
16h30

POEMAS DE RUY BELO 
Em comemoração do Dia mundial da Poesia, 
convidam-se os leitores da Biblioteca Ruy Belo, a 
conhecer e explorar a vida e obra do poeta que 
dá nome à nossa biblioteca. Destinatários: Maiores 
de 8 anos, com marcação prévia.

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

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

LEITOR POETA 
No mês em que se assinala o dia Mundial da Poesia, 
vamos desafiar os leitores a escreverem uma poesia 
num mural que irá estar patente na Biblioteca.

1a31março

Terça a Sexta
10h30 e 14h30 

CONTO / ATELIÊ JOGAR COM RIMAS 
“Há muito muito tempo, Lá numa terra distante, Vivia 
a princesa Palavra Guardada por um gigante”. 
Com as rimas podes brincar com as palavras. Vamos 
construir palavras que rimam. 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

1a31março

Todo o dia
DECORA-ME

Este mês vai ser dedicado à decora-
ção do Centro Lúdico. A inspiração 
não tem limites. Vem participar nas 
várias atividades alusivas ao tema!
Maiores de 6 anos.

12a17março
15h00

DIA DO PAI
Ao longo desta semana, teremos um 
ateliê dedicado ao pai. Vem come-
morar connosco este momento tão 
especial. Maiores de 4 anos.

20a24março
15h00

COMEMORAÇÃO DO DIA DO LIVRO 
PORTUGUÊS

Ao longo desta semana, vamos assi-
nalar este dia com algumas iniciativas. 
Partilha connosco uma leitura, um 
poema ou uma frase do teu escritor 
português preferido. Vem participar! 
Maiores de 6 anos.

Sábados em Família

4março

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.

11março
15h30

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

18março
15h30

ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA  
“DIA DO PAI” 

Vem comemorar esta data tão 
importante. Maiores de 4 anos.

25março
16h00

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! 
Maiores de 4 anos.

CENTROS LÚDICOS

AO LONGO DO MÊS
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AO LONGO DO MÊS

CENTRO LÚDICO 
DE MASSAMÁ

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

Quartas-feiras
10h30

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

Todos os dias
SPOT  JOVEM

O Spot Jovem é um espaço à tua 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!

4março
15h00

TARDES COM AÇÚCARS
As oficinas de culinária voltaram ao 
Centro Lúdico! Estamos à tua espera 
para partilhar receitas saborosas! 
É obrigatória inscrição prévia na 
atividade. A inscrição deve ser feita 
presencialmente no Centro Lúdico de 
Massamá ou através dos contactos 
do Centro. Maiores de 6 anos.

11a18março
14h00

CORES, VIDROS E LADRILHOS
A partir de alguns materiais e técnicas 
de recorte e colagem, vamos dar uma 
nova imagem ao nosso Centro. Todas 
as idades.

25março
14h00

FLORES DE MARÇO
 Vamos celebrar a chegada da 
primavera, colorir a nossa cara e, atra-
vés da fotografia, construir um painel 
de flores! 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.

HORA DO CONTO 
O PRINCIPEZINHO

Um piloto com um avião avariado 
no deserto do Sahara, que, tenta 
desesperadamente, reparar os danos 
causados no seu aparelho. Um belo 
dia os seus esforços são interrompidos 
devido à aparição de um pequeno 
príncipe, que lhe pede que desenhe 
uma ovelha. Hora do conto baseada 
na obra de Antoine de Saint-Exupéry, 
“O Principezinho”.
Para jardins-de-infância e turmas 
do 1º ciclo do ensino básico
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Todos os dias
Volta do Duche

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

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

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

Todos os dias
Palácio Nacional da Pena

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

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

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

Todos os dias
9h30-19h00

NEWSMUSEUM
O NewsMuseum invoca e explica a 
cobertura mediática de episódios da 
história recente e permite aos visitan-
tes interagirem com a Rádio e 
a TV. Homenageia os jornalistas imor-
talizados pela sua obra, apresenta os 
principais protagonistas da indústria, 
projeta a evolução da reportagem 
das guerras, contextualiza os com-
bates mediáticos que nos marcaram, 
recorda as “más notícias” do nosso 
tempo. Desvenda a propaganda 
e a indústria das Public Relations.
O equipamento é muito moderno e 
participativo e integra um pequeno 
auditório preparado para visitas edu-
cacionais. A experiência, disponível 
em português e inglês, é personaliza-
da num total de 16 horas de vídeo 
e outros formatos.
Tel. 21 012 66 00

MAIS ATIVIDADES
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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


