[ SET ]
2018

EM AGENDA

[

DESTAQUE

]

p.2

[

FESTIVAL

]

MUSCARIUM
4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL
DE ARTES PERFORMATIVAS DE SINTRA
p.5

[

A NÃO PERDER

]

FESTIVAL ROMANO–IN VINO VERITAS
MASMO–MUSEU ARQUEOLÓGICO
DE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS
p.7

[

DESPORTO

]

SINTRA PORTUGAL PRO 2018
O MELHOR BODYBOARD
DO MUNDO REGRESSA A SINTRA
p.12

[ 02 ]

SINTRA

setembro . 2018

[ DESTAQUE ]

Gabriela Canavilhas salientou que “há uma responsabilidade de serviço
público que é a união do concelho e nesse sentido é importante que o festival saia também dos palácios e dos espaços vocacionados para música
clássica e vá ao encontro dos sítios mais recônditos do concelho, e com
esta visão, vamos à Ulgueira, a Montelavar, às escolas, portanto é um processo de descentralização e vamos com projetos musicais de excelência,
queremos programas de primeira qualidade”.
O Palácio Nacional de Queluz foi o palco para a apresentação do 53º
Festival Internacional de Música de Sintra, que tem como mote “A Montanha Mágica” e pretende aliar a música à literatura.
Gabriela Canavilhas, a nova diretora artística do marcante festival, organizado pela Câmara Municipal de Sintra e com o apoio da Parques de
Sintra Monte da Lua, apresentou o programa deste mítico festival que se
realiza de 20 de setembro a 14 de outubro, com 19 concertos e cinco
orquestras, em nove locais do concelho.
O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta referiu que
“é um dia muito importante, Sintra e Cultura rimam, e que estas palavras
estejam sempre juntas. Nós em Sintra precisamos de elementos que façam
as pessoas sentirem que fazem parte da mesma comunidade e a cultura é
um dos elementos mais importantes, a cultura une as pessoas o conteúdo
e a qualidade deste programa vai ser colocado ao serviço dos nossos
munícipes”.
“Temos um novo conceito, este ano o festival vai às escolas, vai às associações, ou seja os nossos munícipes vão ter acesso a oferta cultural de
altíssima qualidade, este festival é um grande instrumento de cultura”,
salientou o edil.

[

DIRETOR: Basilío Horta
EDIÇÃO/PROPRIEDADE: Câmara Municipal de Sintra
Largo Dr. Virgílio Horta, 2710-501 Sintra
Tel: (+351) 219 238 574 Email: geral@cm-sintra.pt
www.facebook.com/camaradesintra
www.cm-sintra.pt

“Sintra é uma montanha mágica, este apelo irresistível desta montanha
que tem convocado ao longo dos séculos poetas, escritores, artistas, escultores, pintores, este apelo irresistível da montanha é algo que não podemos contornar quando queremos pensar num projeto cultural à volta de
um símbolo e nesse sentido a montanha mágica é o nosso mote para esta
programação”, destacou a nova diretora artística.
Para terminar, Basílio Horta mencionou que “nós temos a música, temos
o canto e temos a literatura ligada a Sintra que acompanha as diversas
obras, eu creio que é um conjunto perfeito que reflete bem o carácter do
nosso concelho”.
O Festival Internacional de Sintra apresenta programação com participações de grande relevo internacional como o contratenor Maarten
Engeltjes ou a mezzo-soprano Wallis Giunta e os The Myrthen Ensemble – pela 1ª vez em Portugal, um dos maiores pianistas mundiais Boris
Berezovsky e ainda Andrei Korobeinikov, para além de um vasto elenco
de músicos como o violoncelista Alban Gerhardt, o Trio Arbós, Aris Quartett, Artur Pizarro, Valentina Lisitsa, António Rosado e cinco orquestras
nacionais e agrupamentos corais entre outros solistas.
+ informações: festivaldesintra.pt

COORDENAÇÃO/DESIGN: Câmara Municipal de Sintra
PERIOCIDADE: Mensal
EXEMPLARES: 50 000
IMPRESSÃO: Sogapal–Comércio e Indústria de Artes Gráficas, SA

]
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PROGRAMA
G.F. Haendel
Árias de Rodelinda, Giulio Cesare, Tolomeo,
Imeneo, Rinaldo, Ariodante

2 Out . 17H00
Agrupamento de Escolas Escola Secundária
Padre Alberto Neto – Queluz

QUINTETO DA ORQUESTRA SINFÓNICA JUVENIL
Concerto didático

3 Out . 17H00
Agrupamento de Escolas Alto dos Moinhos
Escola Básica 2 3 da Terrugem

20 Set . 21H30
Centro Cultural Olga Cadaval

ORQUESTRA E CORO GULBENKIAN

Maestro Michael Zilm
Patrycja Gabrel | soprano
Cátia Moreso | meio soprano
Paula Lobo Antunes e Luis Madureira | narradores
Franz Schubert
Rosamunde, D. 797, música incidental (excertos)
Felix Mendelssohn
Sonho de Uma Noite de Verão
Abertura op.21
Música incidental op.61

QUARTETO DA ORQUESTRA SINFÓNICA JUVENIL
Concerto didático

Carta Branca a ADRIANO JORDÃO
29 Set . 18H00
Palácio Nacional de Queluz
Adriano Jordão | piano

ORQUESTRA CLÁSSICA DO CENTRO
Maestro José Eduardo Gomes

Beethoven
Sinfonia nº 1 em Dó Maior op. 21
Concerto nº 1 em Dó Maior op.15 para piano
e orquestra
29 Set . 21H30
Centro Cultural Olga Cadaval
Sofia Escobar | soprano
Nelson Ebo | tenor

ORQUESTRA CLÁSSICA DO CENTRO
22 Set . 18H30
Terreiro Rainha D. Amélia
Palácio Nacional de Sintra

JOVEM ORQUESTRA PORTUGUESA

Maestro Pedro Carneiro
Oferenda Musical para o Paço Real de Sintra
G. F. Haendel
Music for the Royal Fireworks
Water Music

23 Set . 21H00
Palácio Nacional de Queluz

CONTRATENOR MAARTEN ENGELTJES
e PRJCT AMSTERDAM
Antonio Vivaldi
Nisi Dominus RV 608

Maestro José Eduardo Gomes

4 Out . 17H00
Agrupamento de Escolas Monte da Lua
Escola Secundária de Santa Maria
Portela de Sintra

CAMERATA DA ORQUESTRA SINFÓNICA JUVENIL
Concerto didático

4 Out . 21H00
Palácio Nacional de Queluz
Valentina Lisitsa | piano
Piotr Ilitch Tchaikovsky
As Estações op. 37a
Grande Sonata op. 37ª
Suite do Quebra Nozes Op. 71a
(Versão de Tchaikovsky para piano solo)

Musicais da Broadway

30 Set . 21H00
Palácio Nacional de Queluz
Boris Berezovsky | piano
Balakirev
Mazurcas, Scherzos, Noturno nº 1
e Islamey op.18
Liadov
Prelúdios e Barcarola
Rachmaninov
5 Prelúdios op. 32
Scriabine
Estudos op. 42 e op. 65 e Sonata nº 5 op. 53
Stravinsky
Trois mouvements de Petrouchka

5 Out . 18H00

Sociedade Filarmónica Boa União
Montelavarense
Orquestra Sinfónica Juvenil
Maestro Christopher Bochmann
António Rosado | piano

Francisco Jerónimo de Lima
Abertura “Teseu”
Sergei Rachmaninov
Concerto para piano nº 2
Antonin Dvorak
A Bruxa do Meio-Dia, Op. 108
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6 Out . 17H00
Igreja da Ulgueira

ALIS UBBO ENSEMBLE

Luis Caetano | narrador convidado
“Les Vendredis”
Compilação de 1898 de peças para quarteto de
cordas de Glazunov, Artsybushev, Sokolov, Lyadov,
Vitols, Maksimilian Osten-Sacken, Blumenfeld,
Rimsky-Korsakov, Borodin, Kopylov, com evocação
de textos de Ferreira de Castro.

Franz Liszt
Sonata em sib menor
10 Out . 21H00
Palácio Nacional de Sintra
Alban Gerhardt | violoncelo
Artur Pizarro | piano
Claude Debussy
Sonata para violoncello e piano
Wilhelm Friedemann Bach
Fantasias F.14 e F.23 para piano
Ligeti
Sonata para violoncelo solo
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano e violoncelo op.69
Sergei Rachmaninov
Sonata para violoncelo e piano op.19

14 Out . 18H00
Palácio Nacional de Sintra

THE MYRTHEN ENSEMBLE

Mary Bevan | soprano
Clara Mouriz | meio soprano
Allan Clayton | tenor
Marcus Farnsworth | barítono
Joseph Middleton | piano
Songs to the Moon
Brahms | Schumann | Warlock | Maconchy |
Barber | Saint-Saens | Debussy | Chausson |
Hahn | Duparc

12 Out . 21H00
Palácio Nacional de sintra

ARIS QUARTETT

7 Out . 18H00
Palácio Nacional de Sintra

Trio Arbós

Flamenco Envisioned
Juan Carlos Garvayo | piano e percussão
Cecilia Bercovich | violino e viola
José Miguel Gómez | violoncelo e percussão
Rafael de Utrera | canto flamenco
Fandangos, malagueñas, tientos, tangos e
bulerías e ainda obras de Mauricio Sotelo, Elena
Mendoza, Jesús Torres, Thierry Pécou, numa
viagem fascinante através da música poderosa da
península ibérica de raízes multiculturais.
7 Out . 21H00
Palácio Nacional de Queluz

Andrei Korobeinikov | piano
J.S.Bach
Partita nº 1 em sib maior
Beethoven
Sonata nº 21 op.53, Waldstein
Scriabin
2 Poemas op.32 | Valsa op.38 | Sonata no.4
op.30

Felix Mendelssohn
Quarteto nº 2 em lá menor op. 13
Dmitri Shostakovich
Quarteto nº. 8 in dó minor (op. 110)
Beethoven
Quarteto nº. 14 dó# menor op. 131

13 Out . 21H00
Palácio Nacional de Queluz
Wallis Giunta | meio soprano
Paulo Almeida | piano
Love Phases

14 Out . 21H30
Igreja de Colares

CAMERATA ALMA MATER E CORO VOCES CAELESTES
Maestro Pedro Neves

Anton Bruckner
Aequalles e Ave Maria
Franz Schubert
Gesang der Geister über den Wassern
Carl Nielsen
Pequena Suite para Cordas (Nonet), op.1
Franz Schubert
Missa nº 2 em G, D.167

Canções de:
Montsalvatge | Bernstein | Ravel | Duparc | Hahn
| De Falla | Niles | Berlioz | Fauré | Obradors |
Copland | Britten | Rufus Wainwright

+ informações:
http://festivaldesintra.pt/

cm.sintra.pt
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[ 10 A 23 SETEMBRO

MUSCARIUM

FESTIVAL DE ARTES PERFOMATIVAS ]

7 espetáculos de teatro | 2 espetáculos para bebés | 5 concertos | 1 workshop | 3 espetáculos internacionais | 2 companhias sintrenses
Dia 10 de setembro inicia-se a 4ª edição
do Festival de Artes Performativas de Sintra Muscarium#4, apresenta concertos de
alguns dos mais relevantes nomes da música nacional internacional, espetáculos de
teatro de companhias portuguesas, brasileiras, francesas e espanholas, ao longo
de 2 semanas os espetáculos irão percorrer os auditórios, parques, museus e jardins do concelho de Sintra.
O Moscarium#4 assinala a abertura da
nova temporada da companhia Teatromosca e do AMAS – Auditório Municipal António Silva.

PROGRAMA:
8 setembro . 16h
Casa Mantero – Biblioteca Municipal
de Sintra [Sintra]

CAPTAR O EFÉMERO – A FOTOGRAFIA
NO TEATROMOSCA

13 setembro . 21h30

21 setembro . 22h

AnexXo [S. Pedro de Sintra]

MU.SA – Museu de Artes de Sintra [Sintra]

bYfurcação teatro
duração | 75 minutos

duração | 60 minutos
classificação etária | M/16

CONEXÕES [teatro de improviso]
classificação etária | M/16
14 setembro . 21h
AMAS – Auditório Municipal António Silva
[Cacém]

SUBSOLO [teatro]

Classificação etária | M/6
11 e 12 setembro . 21h
AMAS – Auditório Municipal
António Silva [Cacém]

ENTRE – UMA CASA QUE SE TORNA
[teatro]
Isadora Bellavinha
duração | 50 minutos
Classificação etária | M/12

MORADAS – ESPAÇOS CULTURAIS

classificação etária | M/14

classificação etária | M/4

15 setembro . 19h

22 setembro . 21h30

Quinta da Ribafria [Sintra]

Centro Cultural Olga Cadaval [Sintra]

AMAS – AUDITÓRIO MUNICIPAL
ANTÓNIO SILVA
Rua Coração de Maria 1,
Shopping Cacém
2735-470 Agualva-Cacém

duração | 180 minutos

COLLECTIF MIND THE GAP!
[Orléans, França]
duração | 1h40
classificação etária | M/12

KIASMOS DJ SET + O GALO CANT’ÀS
DUAS + PARAGUAII [música]

16 setembro . 11h

duração | 60 minutos

AH! ERNESTO
[teatro para toda a família]

Teatro Efémero
duração | 75 minutos

De 8 de setembro a 12 de outubro

NOISERV [música]

Centro Cultural Olga Cadaval [Sintra]

JARDIM DO PALÁCIO DE MONSERRATE
Parques de Sintra - Monte da Lua S.A.
2710-405 Sintra

classificação etária | M/6

Jardim do Palácio de Monserrate

22 setembro . 16h

THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
[Saran, França]
duração | 40 minutos

[exposição de fotografia]

10 setembro . 21h

MYKKI BLANCO [música]

25€ |Workshop de Criação de Livros
Cénicos
Aderentes cartão CAES – Cartão das Artes
e Espetáculos de Sintra | 2 bilhetes pelo
preço de 1 normal (apenas aplicável em
espetáculos no AMAS)
40€ | passe para todos os espetáculos do
festival

Casa da Marioneta de Sintra [Agualva]

BALBÚCIA [teatro para bebés]
Animateatro
duração | 35 minutos

classificação etária | Para todos
17 a 21 setembro . 19h - 22h
Casa Mantero –Biblioteca Municipal
de Sintra [Sintra]

WORKSHOP DE CRIAÇÃO DE LIVROS
CÉNICOS [workshop]

Adolfo Simón
duração | 5 dias | 15h
dirigido a profissionais do espetáculo, professores, animadores, bibliotecários e outros interessados

LE MARIAGE [teatro]

23 setembro . 16h
Casa da Cultura Lívio de Morais
[Mira-Sintra]

BLUE [teatro para bebés]

CENTRO DRAMÁTICO RURAL [Espanha]
duração | 35 minutos
classificação etária | Para todos
BILHETES:
5€ |preço unitário espetáculos de teatro
3€ |preço unitário para grupos de 4 pessoas ou mais; preço unitário para maiores
de 65 anos, menores de 25 anos, desempregados, estudantes etc. (apenas
aplicável em espetáculos no AMAS)
10€ |preço unitário espetáculos de música

CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro
2710-421 Sintra
MU.SA – MUSEU DAS ARTES DE SINTRA
Av. Heliodoro Salgado, Estefânea
2710-575 Sintra
CASA DA CULTURA LÍVIO DE MORAIS
Av. 25 de Abril, Largo da Igreja,
Mira Sintra
2735-400 Agualva-Cacém
CASA DA MARIONETA
Jardim da Anta
2735 Agualva-Cacém
AnexXo
Rua Álvaro dos Reis, 10 S. Pedro de Sintra
2710-526- Sintra
QUINTA DA RIBAFRIA
Estrada da Várzea
2710- Sintra

[ 06 ]

SINTRA

setembro . 2018

[ MÚSICA E TEATRO ]

CCOC–CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL

13 de setembro 2018 a 31 de maio 2019

7 de setembro . 21h30

terças e quartas – 18H30 – 20H00
(Grupo A e Grupo B) – 8ª Edição
Uma vez por semana, o grupo de alunos terá a oportunidade de participar em vários jogos dramáticos, partindo do
corpo, da voz, do espaço, dos objetos, da linguagem verbal e não-verbal, integrados numa dinâmica de grupo, de
envolvimento e cumplicidade. Esta oficina pretende-se, também, interdisciplinar, trabalhando o teatro em articulação
com outras artes, estando direcionada para o desenvolvimento da criatividade e da expressão de cada indivíduo.
A gramática teatral estará sempre presente neste espaço
privilegiado para a criação e fruição artística, num espírito de convívio e, igualmente, de crescimento, que culmina
numa apresentação final, aberta ao público (por marcação
prévia).

OFICINA DE TEATRO

HOMENAGEM A MARIA TERESA DE NORONHA

No dia em que se comemora o centenário do nascimento
de Maria Teresa de Noronha, leva-se a efeito uma noite de
fados e guitarradas, no decurso da qual serão cantados fados do repertório da homenageada e tocadas, à guitarra,
à viola, composições de seu marido, José António Sabrosa.
9 de setembro . 11h00

O SOM DAS COISAS – TEATRO PARA BEBÉS

Enquanto o pai de Ema arruma a roupa que apanhou da
corda, repara que uma das meias fica para trás. O seu par
está perdido. Mas para onde vão afinal as meias perdidas
na máquina de lavar? Ema e a sua amiga Maria Pimenta (a
sua gata) partem em busca do par desaparecido e descobrem que dentro de casa, existe um mundo de coisas para
descobrir.
Uma viagem contada através dos sons e da musicalidade
dos objetos que habitam a nossa casa. Cada corredor
esconde uma aventura e debaixo de cada tapete há um
mistério por desvendar. Há afinal um local para onde vão
todos os objetos perdidos?
Classificação etária:crianças dos 6 meses aos 2 anos
Duração aproximada: 40 minutos sem intervalo

15 de setembro . 21h30

INSTANTÂNEOS APRESENTAM IMPROVISADAMENTE

A companhia de improvisação teatral Instantâneos apresenta uma noite completamente improvisada, onde tudo pode
acontecer.
No seguimento de mais de 4 anos de apresentações regulares no Centro Cultural Olga Cadaval, os Instantâneos
aumentam o elemento surpresa das suas apresentações na
qual tudo poderá acontecer, desde convidados especiais,
convidados internacionais, novos formatos, entre tantas
outras possibilidades. Improvisadamente, esta será a noite
mais hilariante de sempre.
Classificação etária: > 16 anos
Duração aproximada: 60 minutos (sem intervalo)
16 de setembro . 10h00 e 11h30

“CHUPETAS DE JAZZ” – CONCERTOS PARA BEBÉS

Com Mário Laginha - Piano
Quando os bebés descobrem que o som daquele objeto negro e gigante está a ser produzido pelo Mário, procuram-lhe
as pernas e trepam por ele acima até que possam experimentar também o sabor das teclas. E é aí que começam os
duetos entre as chupetas coloridas e a magia de balanços e
contrapontos do pianista que todos os anos nos oferece um
programa de Jazz para pessoas pequeninas.
Indicado para crianças dos 3 meses aos 3 anos
14 de setembro . 21h30

TATANKA

Natural de Sintra e dono de um carisma e de uma voz inconfundíveis, Tatanka tornou-se conhecido como o vocalista
de uma das mais bem, sucedidas bandas portuguesas da
atualidade – The Black Mamba.
Apresenta agora o seu trabalho a solo, num registo diferente
daquele a que nos habituou na banda, com temas originais
exclusivamente em português. “Alfaiate” e “De Alma Despida” foram os primeiros temas apresentados.
Classificação etária: > 6 anos
Duração aproximada: 70 minutos sem intervalo

20 de setembro . 21h30

OFENSIVA AMADA

Ofensiva Amada propõe encontros bimestrais (in)subordinados a um tema, pessoa ou efeméride. Gente de latitudes
culturais e geográficas, diversas que se cruzam no espaço
público, ampliando-o através do diálogo artístico transdisciplinar. A programação de cada sessão, é atualizada
através da página de facebook da Musgo Produção Cultural.
Programação: Musgo Produção Cultural + Alagamares
Classificação etária: > 12 anos
Duração aproximada: 75 minutos sem intervalo

7 aos 13 anos de idade.

OFICINA DE CRIAÇÃO TEATRAL

quintas – 18H30-20H00 – 2ª Edição
Esta é uma oficina dirigida a jovens entre os 14 e os 18
anos de idade, com ou sem experiência teatral, interessados nas artes e na criação artística. Desde a criação de um
argumento ao trabalho de personagem, esta oficina será
uma oportunidade para aprofundar a relação com o teatro,
a criatividade e expressão individual e coletiva. O processo
criativo servirá para a criação de um espetáculo final, aberto ao público geral.
14 aos 18 anos de idade
Duração: 90 minutos 1 vez por semana
Valor: 18,00 euros por cada mês
+ informações e/ou inscrições:
oficinasdeteatro.ccoc@gmail.com

AUDITÓRIO MUNICIPAL ANTÓNIO SILVA
FORMAÇÃO EM TEATRO

Inscrições abertas todo o ano para formações
Mosquito
Aulas regulares de teatro para crianças a partir dos 6 anos
5.ª feira > 19h00 - 19h45
Aulas regulares de teatro para jovens dos 13 aos 18 anos
3.ª feira > 19h00 – 19h45
Grupo de teatro sénior para maiores de 65 anos
Em dia e horário a combinar. 20€ mensalidade
Rua Coração de Maria, n.º1
Shopping Cacém - 2735-470 Cacém
Tel: +351 219 236 117
Email: dpec.producao@cm-sintra.pt

cm.sintra.pt
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1 e 2 setembro

FESTIVAL DE ESTÁTUAS VIVAS 2018
Pelo sexto ano consecutivo a Câmara Municipal de Sintra promove esta mostra de “Estátuas Vivas” que vai levar artistas
de rua a realizar performances de imobilidade expressiva em
diferentes pontos desta Capital do Romantismo, nos dias 1 e 2
de setembro entre as 15h00 e as 19h00.
O público vai cruzar-se com uma espécie de galeria de arte
ao ar livre, onde se encontram 30 conceituados artistas, desta arte urbana, premiados quer no panorama nacional quer
internacional.
Com direção artística de António Santos, pioneiro da “arte
de quietude” e recordista mundial, os artistas presentes, sem
o recurso à palavra, vão criar um ambiente recheado de surpresas, seja pelo impacto visual que suscitam junto dos transeuntes, seja pela atrativa caracterização e indumentária das
personagens que representam.
+info: dpec.producao@cm-sintra.pt | (+351) 210 820 706

9 setembro

XXIII EXPOSIÇÃO MONOGRÁFICA DO CÃO SÃO BERNARDO EM SINTRA

Parque Infantil Dr. João Batista Cambournac, na Praça D. Afonso V
da Portela de Sintra
Este é um evento de projeção internacional que pretende incrementar, proteger
e dar a conhecer a raça do Cão São Bernardo.
Esta iniciativa organizada pela Associação Portuguesa dos Amigos do Cão
São Bernardo conta com o apoio da Câmara Municipal de Sintra.
+info: dpec.producao@cm-sintra.pt | (+351) 210 820 706

6 a 9 setembro

FEIRA SETECENTISTA DE QUELUZ

[ 21 A 23 SETEMBRO
FESTIVAL ROMANO
IN VINO VERITAS

MUSEU ARQUEOLÓGICO
DE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS

]

O principal homenageado deste Festival será Baco, deus do vinho, que segundo a mitologia grega teria ensinado a humanidade a extrair o sumo da uva.
Durante o Festival IN VINO VERITAS será realizado um animado Cortejo Báquico e uma cerimónia de oferendas a este deus. De forma a acompanhar estas festividades sacras, será recriado um mercado de época com
a presença de artesãos, mercadores, músicos, dançarinos, histriões, acrobatas e outras personagens que nos
irão remeter para o quotidiano dos campos olisiponenses. Nas tabernae será possível apreciar a fabulosa
gastronomia romana!
Propõe-se assim uma viagem até aos primeiros séculos da nossa Era, quando o território que hoje é Sintra formava parte integrante do Império Romano, em concreto dos campos de Felicitas Iulia Olisipo (actual Lisboa).
A testemunhar este passado longínquo subsistem as ruínas da villa romana de São Miguel de Odrinhas, e a
própria colecção do Museu, que poderá ser visitada durante o horário do Festival.
Um fim-de-semana único que, por certo, não vai querer perder!
21 de setembro (sex), das 17h às 23h | 22 de setembro, das 12h às 23h | 23 de setembro, das 12h às 22h
+info:
Av. Prof. Doutor Dom Fernando d’Almeida 2710 Sintra
Tel. 21 960 95 20
dbmu.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt

Largo fronteiro ao Palácio Nacional de Queluz
6 e 7 de setembro – 17h00 às 24h00
8 de setembro – 13h00 às 24h00
9 de setembro – 13h00 às 23h00
O projeto da Real Quinta de Queluz, para além do palácio
inclui os seus jardins.
Queluz resume no seu conjunto as vivências de um palácio de
veraneio: a maior parte dos grandes salões e até pequenos
aposentos dão diretamente para o exterior, encontrando nos
jardins um prolongamento dos espaços interiores.
Tal como acontece no interior com as salas do palácio, também os jardins foram divididos por áreas. A uma destas salas
exteriores dedicou D. Pedro II, marido de D. Maria I, especial atenção, mandando construir um pequeno Jardim Botânico para entretenimento da corte. Construído entre 1769 e
1780, sofreu até aos nossos dias, várias vicissitudes. O projeto de reabilitação deste jardim, promovido pela Parques de
Sintra, recebeu recentemente o Prémio da União Europeia
para o Património Cultural / Prémios Europa Nostra 2018,
na categoria Conservação.
Associando-se à celebração deste prémio, a Feira Setecentista de Queluz 2018 terá como tema os Jardins.
Os jardins de Queluz foram à época, um espaço de lazer
onde ocorreram grandiosas festas frequentadas por numerosa corte. Enquanto a corte se reunia no jardim, uma pequena
multidão composta por criados, lacaios, cocheiros e povo
das redondezas juntava-se no exterior do palácio para fazer
a festa à sua maneira.
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SINTRA

MUSEUS
MU.SA– MUSEU DAS ARTES
DE SINTRA
Até 2 setembro

“A PAISAGEM – IMAGEM DE SINTRA”
Até 9 setembro
Exposição de Escultura

PAUL MATHIEU

Convicto de ser a Arte o mais puro e
genuíno registo do homem, a pintura de
Paul Mathieu dá-nos uma visão sempre
renovada e intensa da liberdade de expressão.
Até 9 setembro
Exposição de Fotografia

ELISA AZEVEDO “ FLESH POWER”

Fragmento, esse termo mastigado à
exaustão, assume no trabalho de Elisa uma
justificação grave, pois pertence às duas
valências corporais apontadas; o fragmento como procedimento do fotográfico
na construção da imagem e o fragmento
do corpo humano enquanto tática de reconfiguração do corpo enquanto objeto
representado - social, sexual e performativo; que existe dentro e fora dos limites
da imagem, porque existe fantasmagoricamente dentro e fora dos limites do real e
das categorias que o classificam.
Até 9 setembro
Exposição de Fotografia

RICARDO SOUSA “LIKE ANGEL”

Focando-se em lugares à margem, lugares
vazios ou hostis ou até mesmo na figura humana, a sua abordagem tem uma atenção
sem hierarquia, na qual há uma possibilidade permanente de objeto para objeto
e de espaço para espaço, que lida com
o vazio inerente a estes sujeitos, fazendo
dele um sujeito em si. É dado a isto um
silêncio, uma calma e harmonia, marcada
pelas tonalidades ténues e complementares, que elevam as imagens a um campo
mais etéreo, mesmo tratando um território
comum — o vazio.
15 setembro a 21 outubro

XIV EDIÇÃO PRÉMIO DE PINTURA
E ESCULTURA DE SINTRA D. FERNANDO II
Galeria e Lab Art

15 setembro a 21 outubro

IV EDIÇÃO DO PRÉMIO DE FOTOGRAFIA
DE SINTRA
Exposição de fotografia
15 setembro . 21h30

NOITE NOS MUSEUS

“O Curador Ensandeceu”
Visita noturna dramatizada

setembro . 2018

[ MUSEUS E ESPAÇOS CULTURAIS ]

28 setembro . 10h00 e 14h00
Visitas guiadas no âmbito das jornadas
Europeias do Património, subordinadas à
temática “PARTIHAR MEMÓRIAS”

28 setembro . 10h00 e 14h00
Visitas guiadas no âmbito das jornadas
Europeias do Património, subordinadas à
temática “PARTILHAR MEMÓRIAS”

22 setembro 21h, 22h, 23h

Av. Heliodoro Salgado 2710-575 Sintra
Tel: +351 965 233 692
ter-sex 10h00 — 20h00
sáb e dom 14h00 — 20h00
Encerra seg e feriados
dbmu.servico.educativo@cm-sintra.pt

29 setembro, 21h30 às 23h30

VISITA GUIADA AO SANTUÁRIO ROMANO

CMLC – Casa Museu
Leal da Câmara
28 setembro . 10h00 e 14h00
Visitas guiadas no âmbito das jornadas
Europeias do Património, subordinadas à
temática “PARTILHAR MEMÓRIAS”

ESPÍRITOS DO ATELIÊ

Visita noturna dramatizada com desafios
aos participantes, no âmbito da comemoração das jornadas Europeias do Património.
Azinhaga da Sardinha
Volta do Duche - Rio do Porto 2710-631 Sintra
Tel.: +351 219 238 827
dbmu.museu.ateixeira@cm-sintra.pt

Até 30 setembro

MASMO-MUSEU ARQUEOLÓGICO
DE S. MIGUEL DE ODRINHAS

Desenho e pintura de Leal da Câmara

11 a 15 setembro, 10h às 18h

OS SALOIOS E AS SUAS GENTES
Durante todo o mês
Visitas guiadas especializadas

Calçada da Rinchoa, 67
2635-312 Rio de Mouro
Tel: +351 219 238 841 / +351 219128270

dbmu.museu.lcamara@cm-sintra.pt

MAT – Museu Anjos Teixeira
8 setembro até 4 novembro . 16h às 18h

“A BELEZA NATURAL”

Trilogia: parte II A Beleza Natural
Como uma triogia, organizou-se três exposições que pretendem exibir a procura
da beleza das formas por parte dos mestres Artur e Pedro Anjos Teixeira.

VISITAS GUIADAS NO ÂMBITO
DA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO
DO MUSEU
15 setembro, 15h00

VISITA TEMÁTICA 19 ANOS|19 PEÇAS

Esta visita temática destina-se ao público maior de 10 anos, surge como
comemoração do aniversário do museu.
Nesta ocasião especial os colaboradores
do museu destacam 19 peças “especiais”
do vasto acervo do museu, será, por este
motivo, uma visita feita essencialmente de
afetos.
21 a 23 setembro (pág 6)

FESTIVAL ROMANO – IN VINO VERITAS

NOITE ROMANA - AVE AMICI

Visita teatralizada com jantar temático
28 setembro, 11h00 às 12h30

Consagrado ao Sol, à Lua e ao oceano, no
Alto da Vigia, Praia das Maçãs, no âmbito
das jornadas Europeias do Património.
28 a 30 de setembro

JORNADAS EUROPEIAS DE PATRIMÓNIO

Visitas gratuitas às exposições (permanente e temporária) e às ruínas arqueológicas
situadas junto ao Museu.
Entre as 10h e as 12h e entre as 14h e as
17h – sempre com visita guiada
29 setembro, 10h00 às 18h00

ROTEIRO OLLANDIANO

Visita guiada pelo Dr. Cardim Ribeiro no
âmbito dos 500 anos do nascimento do
humanista Francisco de Holanda a incluir
no programa das Jornadas Europeias do
Património.
Passará pelos seguintes locais: Ermida de
Nossa Senhora dos Enfermos, Barragem
Romana de Belas, Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas e Ruínas Arqueológicas, Ermida de São Mamede de
Janas, Santuário Romano consagrado ao
Sol, à Lua e ao Oceano.
Os visitantes deslocam-se em viatura própria.
30 de setembro . 10h30 às 12h30

VISITA GUIADA AO MONUMENTO
MEGALÍTICO DA BARREIRA

A caminhada terá início no adro do Museu e passará pela aldeia saloia do Funchal, onde serão destacados os sítios arqueológicos deste tão interessante local.

[ 12 setembro . 21H00
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE VIDEOARTES ]
O MU.SA – Museu das Artes de Sintra recebe na quarta-feira, dia 12 de
Setembro pelas 21h, o Festival Internacional de Videoartes, com a realização de um ciclo de concertos de vídeo-música inserido no Internacional
Festival of Video Art and Visual Music 2018 que, por sua vez se associa
ao Internacional Day of Light, Dia Internacional da Luz, organizado pela
UNESCO. A proposta consiste na estreia mundial simultânea de 10 obras
de autores com atividade internacional na área do Video Art e Visual
Music em diversos países; Portugal, Inglaterra, Itália, México, Brasil, Estados Unidos e Chile.
As informações sobre locais e obras que serão apresentadas, estão divulgadas no site http://www.videoartes.org/

cm.sintra.pt

Seguir-se-á a visita ao Monumento Megalítico da Barreira – único na área metropolitana de Lisboa e terminará nas ruínas da
antiga villa romana de São Miguel de
Odrinhas. Proporcionar aos visitantes um
contacto com o património arqueológico e
cultural presente nas cercanias do Museu é
o nosso objetivo.
Acesso: gratuito, mediante marcação
Local de Encontro: Entrada principal do Museu

30 setembro, 10h00 às 18h00

FESTA SÃO MIGUEL ARCANJO

Realização de visitas guiadas gratuitas à
população durante a Festa Local em honra
de São Miguel Arcanjo.

De terça a sexta

OFICINA EDUCATIVA - LUDUS AETATIS
OS PRAZERES DA JUVENTUDE: JOGOS
E BRINQUEDOS

A partir de uma visita às ruínas da villa
romana de São Miguel de Odrinhas, as
crianças vão aprender como se vivia a
infância na época romana. Brincar com
os mesmos jogos das crianças romanas
– pião, ossinhos, nozes, saltar à corda,
berlinde, cabra cega – vestir uma túnica e
usar ao pescoço uma bula. Após as brincadeiras segue-se um prandium (lanche),
também ele tipicamente romano.
Grupos escolares: Duas sessões diárias de
2 horas: 10.00-12.00 ou 14.00-16.00
Acesso: 4€, mediante marcação
Informações e reservas:
+351 21 960 95 20
dbmu.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt
terça a sexta

AGRICULTORES E PASTORES DA PRÉHISTÓRIA – TESTEMUNHOS DA REGIÃO
DE SINTRA

Parte das coleções expostas resultam do
trabalho de investigação arqueológica
levado a cabo durante largos anos pela
própria equipa do Museu.
Reúnem-se mais de 500 objetos que testemunham a densa ocupação humana de

[ MUSEUS E ESPAÇOS CULTURAIS ]

Sintra durante a Pré-história recente
Acesso: 2€
Avenida Prof. Dr. D. Fernando de Almeida
São Miguel de Odrinhas - Sintra
2705-739 São João das Lampas
Tel: +351 219 609 520
dbmu.masmo.geral@cm-sintra.pt

MHNS–Museu de História Natural
de Sintra
28 setembro . 10h00 e 14h00
Visitas guiadas no âmbito das jornadas
Europeias do Património, subordinadas à
temática “PARTILHAR MEMÓRIAS”

28 setembro

“UMA SALA E SEIS MUSEUS”

Exposição temporária representando os
museus da RMM–Rede Municipal de Museus de Sintra.
Exposição de peças e referências às atividades dos diferentes Museus Municipais
ilustradas com painéis alusivos a cada um,
no âmbito das Jornadas Europeias do Património.
Durante todo o mês

ATELIÊS DE EXPRESSÃO LIVRE SOBRE
AS TEMÁTICAS DO MUSEU:

O Espaço | A Terra | O Mar | O Homem
| Os Dinossauros
terça a sexta . 10h00 às 18h00
sábado e domingo . 12h00 às 18h00

VISITAS GUIADAS ESPECIALIZADAS

A dinâmica da Terra, a diversidade das paisagens geológicas, a tectónica de placas e
a teoria da deriva continental;
A Leitura da História da Terra, os fósseis
e a reconstituição da história da Terra, as
grandes etapas da vida na Terra;
A Caminhada em África, os primatas e a sua evolução em África. Dos
Austrolopithecus Afarensis e Austrolopithecus Anamensis ao Homo Sapiens;

Além destas visitas focadas no programa
curricular de Ciências Naturais do 7ºano
de escolaridade incluímos também a visita
que abrange toda a matéria curricular e
extracurricular do mesmo ano de escolaridade bem como do Ensino Secundário.
Rua do Paço, 20 2710-602 Sintra
Tel: +351 219 238 563 / 25
dbmu.museu.hnatural@cm-sintra.pt

MFC–Museu Ferreira de Castro
7 setembro, 18h00

SINTRA
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terça a domingo

CAÇA AO LIVRO

Iniciativa que pretende desenvolve hábitos
de leitura e despertar na criança diferentes
formas de contactos com os livros.
Ações gratuitas mediante inscrição
terça a domingo

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.
Ações gratuitas mediante inscrição

CLUBE DE LEITURA

“Ilhéu de Contenda”, de Teixeira de Sousa

28 setembro . 10h00 e 14h00
Visitas guiadas no âmbito das jornadas
Europeias do Património, subordinadas à
temática

“PARTILHAR MEMÓRIAS”

Rua Consiglieri Pedroso, 34
2710-550 Sintra
Tel: +351 219 238 828
dbmu.museu.fcastro@cm-sintra.pt

terça a domingo

JOGOS TRADICIONAIS

Iniciativa que pretende fazer chegar às
crianças de hoje os jogos de outrora, que
foram sendo transmitidos de geração em
geração, transportando em si um valioso
legado que importa preservar e dar a conhecer.
Ações gratuitas mediante inscrição
quartas . 14h00 às 18h00

CCLM–Casa da Cultura
Lívio de Morais
15 setembro . 15h00

ATELIÊ DE INICIAÇÃO À PINTURA
AGUARELAS
Com o Formador Bruno Alvim

CERIMÓNIA DE ATRIBUIÇÃO
DE MEDALHAS DE MÉRITO DA JUNTA DE
FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

quintas . 14h00 às 18h00

16 setembro .15h00

quartas . 10h00 às 13h00

Faça do alimento o seu melhor remédio é
o tema que o Dr. Luís Philippe Jorge, prestigiado psicoterapeuta e especialista em micronutrição, propõe-se desenvolver numa
palestra direcionada à população local e
ao público em geral, tendo como objetivo
promover o bem-estar e a saúde
Entrada livre.

Com a formadora Virgínia Gomes

WORKSHOP NUTRIÇÃO SAUDÁVEL

ATELIÊ DE INICIAÇÃO
À PINTURA ARTÍSTICA

Com a formadora Astride Oteda

OFICINA DE BORDADOS
29 setembro

41º ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE
FILARMÓNICA DE MIRA SINTRA
Av. 25 de abril, Largo da Igreja, Mira Sintra
Tel. 21 912 82 70
dpec.casadacultura@cm-sintra.pt
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SINTRA

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
DE SINTRA
Até 15 setembro . 10h00 às 18h00
Praia Grande e Praia das Maçãs

BIBLIOTECA DE PRAIA

ATIVIDADES REGULARES:

Hora do conto
Ateliê de escrita criativa
Classificação etária: > 4 anos
Com marcação prévia

BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE SINTRA
*Por motivos de obras de reabilitação,
manutenção e melhoramento, na Biblioteca Municipal de Sintra (Biblioteca central),
irão ocorrer alguns constrangimentos nas
salas e espaços de leitura, bem como perturbações no silêncio da Biblioteca Municipal.

SERVIÇOS DE LEITURA ESPECIAIS

Fundo documental em Braille, para consulta local e empréstimo domiciliário.
Equipamentos informáticos próprios para
utilizadores com deficiência visual (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.

ESPAÇO INTERNET

O espaço Internet disponibiliza gratuitamente dez postos de utilização, para processamento de texto/impressão e internet
3 a 28 de setembro
terça a sexta . 10h30 e 14h30
Conto / Ateliê

QUANDO AS ESTRELAS CAEM DO CÉU

Era uma vez um rapaz chamado Óscar
que tinha medo de tudo.
Mas por vezes somos forçados a ultrapassar os medos. O Óscar vai viver uma
grande aventura onde terá que atravessar
um bosque. Aquele onde vivem os lobos…
Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia
3 a 28 de setembro
terça a sexta . 10h30 e 14h30
Ateliê de escrita criativa

RECEITA PARA UMA HISTÓRIA

Vamos misturar objetos com palavras,
uma pitada de imaginação, muita criatividade… e a história está pronta para ser
contada.
Destinatários: Maiores de 7 anos
Com marcação prévia

setembro . 2018

[ BIBLIOTECAS MUNICIPAIS ]

8 e 22 de setembro . 16h00

AULA DE YOGA NO JARDIM
DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA
Em parceria com Associação Centro do
yoga – Áshrama Sintra /Chakra
http://www.centroyogasintra.com/
Informações: 21 923 6171 / 90
Entrada Livre / Participação gratuita
15 de setembro. 17h00 às 20h00

POETRY SLAM SINTRA
[SI]NTRALIDADES POÉTICAS

Trata-se de uma forma de dizer poesia em
público, disfarçada de competição.
A primeira regra do jogo é que cada participante tem apenas três minutos para
subir ao palco e declamar um poema da
sua autoria.
Inscrição e participação gratuita:
poetryslamsintra@gmail.com
Facebook/ poetryslamsintra
22 de setembro . 16h00
Workshop - Leituras em família

O OUTONO ESTÁ A CHEGAR!

O outono está quase a chegar!
Vamos passear pelo jardim e recolher o
que a natureza tem para nos dar.
Com pauzinhos, folhas e pedrinhas, vamos construir histórias com as cores do
outono.
Destinatários: Para familias com crianças
maiores de 4 anos
Com marcação prévia
29 de setembro . 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
2ª feira – 14h00 às 20h00
3ª a 6ª feira – 10h00 às 20h00
Sábado – 14h30 às 20h00
Encerra aos domingos e feriados
Rua Gomes de Amorim, n.º 12/14
2710-569 Sintra
Tel: 21 923 61 90 / 21 923 61 70
dbmu.bms.sintra@cm-sintra.pt

“CASA (DO CHÁ) DOS HIPOPÓMATOS”
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.
3ª a 6ª feira, das 11h00 às 19h00
sábado das 11h00 às 17h00
Encerra às segundas
Domingos - Aberto quando há atividades
Tel. 21 923 61 98 / 939 122 533

PÓLO DE AGUALVA-CACÉM
3 a 28 de setembro
terça a sexta . 10h30 e 14h30
Conto / Ateliê

OS ANIMAIS…

“Está muito calor. O elefante borrifa-se
com água e o leopardo está com as suas
quatro patas dentro do charco.”
Após a leitura da história cada criança irá
dar largas à imaginação e construir um
animal.
Destinatários: Maiores de 4 anos
Entrada Livre

22 de setembro .16H00
Conto / Ateliê

PERIGOSO!

A toupeira adora dar nomes às coisas e
colar-lhes etiquetas.
Certo dia encontra uma coisa estranha.
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: Maiores de 6 anos
Entrada Livre

O ESTENDAL DAS ADVINHAS
NA BIBLIOTECA

2ª feira – 14h00 às 20h00
3ª a 6ª feira – 10h00 às 20h00
Sábado – 14h30 às 20h00
Encerra aos domingos e feriados
Rua Bica da Costa, N.º 3-9 - Estrada Nacional
117/2 Pendão
2745 Queluz
Tel: 21 434 03 10
dbmu.bms.queluz@cm-sintra.pt

29 de setembro .17h00

PÓLO DA TAPADA DAS MERCÊS

Com o objetivo de promover o livro e a
leitura junto da comunidade, a Biblioteca
Municipal de Agualva Cacém desenvolve
mais uma sessão do projeto “Comunidade
de Leitores”.
Com este projeto pretende-se reunir um
grupo de leitores e promover a partilha
de conversas e conhecimentos à volta dos
livros, géneros literários, autores, personagens, histórias e leituras, num ambiente
intimista e de conversa informal.
Estes “encontros” realizam-se mensalmente, no 4.º sábado de cada mês.
Destinatários: público adulto

3 a 28 de setembro
terça a sexta . 10h30 e 14h30
Conto / Ateliê

8 de setembro . 16h00
Conto / Ateliê

Ateliê que ajuda a estabelecer relação entre a leitura oral e a imagem.
Destinatários: Maiores de 4 anos
Entrada Livre

COMUNIDADE DE LEITORES

2ª feira – 14h00 às 20h00
3ª a 6ª feira – 10h00 às 20h00
Sábado – 14h30 às 20h00
Encerra aos domingos e feriados
Praceta das Descobertas, n.º 22 A
2735-095 Cacém
Tel: 21 432 80 39
dbmu.bms.cacem@cm-sintra.pt

BIBLIOTECA RUY BELO
PÓLO DE QUELUZ
3 a 28 de setembro
terça a sexta . 10h30 e 14h30
Conto / Ateliê

O INCRÍVEL RAPAZ QUE COMIA LIVROS

O Henrique adorava livros. Mas não exatamente como nós adoramos livros. Não
era bem a mesma coisa…
Destinatários: Maiores de 6 anos
Com marcação prévia

OH, NÃO! ADOTEI UM ELEFANTE

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 sempre é fácil encontrar o animal de
estimação ideal.
Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia
2ª feira – 13h00 às 19h00
3ª a 6ª feira – 10h00 às 19h00
Sábado – 13h30 às 19h00
Encerra aos domingos e feriados
Morada: Av. Miguel Torga. Lote 193, 3.ª Cave
Tapada das Mercês
2725-566 Mem Martins
Tel: 21 920 72 18 /19 / 20
dbmu.bms.merces@cm-sintra.pt

cm.sintra.pt

CENTROS LÚDICOS DE SINTRA
CENTRO LÚDICO DE LOPAS

Projeto de Expressões Artísticas das Lopas
Contacta-nos através do email:
deju.cllopas@cm-sintra.pt
tel: 21 923 68 71.
Vem visitar-nos e conhecer o nosso espaço
e a nossa equipa

[ ATIVIDADES LÚDICAS E AR LIVRE ]

GINCANA “ JOGOS DE ÁGUA”

Participa!
Inscrições limitadas.
A partir dos 8 anos

12 de setembro . 15h às 17h

SÁBADOS EM FAMÍLIA

Vem confecionar as tuas refeições, num
ambiente de cozinha preparado para ti
onde cozinhar é deliciosamente divertido!
Inscreve-te. Todas as idades

1 e 22 de setembro . Todo o dia
Exploração livre do espaço
Vem divertir-te com a tua família.
Todas as idades

22 de setembro . 15h às 17h

8 de setembro .15h30

Atividade dinamizada para as famílias.
Os participantes aprendem as vantagens
dos fornos solares e constroem um forno
com materiais do dia a dia.
Inscreve-te. Todas as idades

Vamos festejar o fim das férias em grande,
com as tuas ideias e muita animação, estaremos juntos até ao fim deste verão!
Maiores de 6 anos

ATELIÊ DE FORNOS SOLARES

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

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

EXPRESSÃO CORPORAL E MOVIMENTO

A Expressão Corporal desempenha um
papel fundamental para as crianças/jovens expressarem as suas emoções/sentimentos. Nesta atividade desafiamos as
crianças/jovens a explorarem o seu corpo
de forma a promover e aumentar a sua auto-estima.
Para turmas do 1º ciclo do ensino básico
e secundário.
Rua Carlos Charbel 2735 Agualva
Tel. 21 923 68 71
deju.cllopas@cm-sintra.pt

CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ
Todos os dias

“SPOT JOVEM”

O Spot Jovem é um espaço à tua medida.
Se tens mais de 12 anos, este é o espaço
ideal para estares com os teus amigos.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
PARA GRUPOS E ESCOLAS
Com marcação prévia

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

Para jardins-de-infância e turmas do 1º ciclo do ensino básico

Atuações no âmbito do PAMACS
(sujeito a confirmação)
01 de setembro
16h30 - Rancho Folclórico Etnográfico e
Saloio do M.T.B.A.
02 de setembro
19h00 - Banda da Sociedade Filarmónica
União Assaforense
Informações: 93 534 19 94

CENTRO LÚDICO DE RIO DE MOURO

Atividade realizada a pé. Inscreve-te!
Todas as idades

CULINÁRIA

FESTAS EM HONRA
DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE

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

4 a 7 de setembro. todo o dia

FOTO PAPER

TORNEIO DE FUTEBOL

FESTA - FIM DAS FÉRIAS

8 de setembro . ABRUNHEIRA

FESTAS DA URCA

14 setembro, 11h00 às 18h

8.º PICNIC SÉNIOR

Quinta da Ribafria
A Quinta da Ribafria foi o local escolhido para este momento de diversão e
confraternização, com almoço, dança,
cantares e a actuação do Grupo Coral,
do Grupo de Concertinas, Grupo de
Cantares Alentejanos, Rancho Folclórico e da Fadista Liliana Martins.

15 de setembro |15h30

Atuação no âmbito do PAMACS
(sujeito a confirmação)
16h00 – Rancho Folclórico e Etnográfico
“As Mondadeiras” do Algueirão
Informações: 96 570 93 87
8 de setembro . CORTEGAÇA

FESTAS EM HONRA
DE NOSSA SENHORA DA LUZ

Atuação no âmbito do PAMACS
(sujeito a confirmação)
18h00 – Banda da Sociedade Filarmónica
e Recreativa de Pero Pinheiro
Informações: 96 710 74 40
9 de setembro . ARUIL

O REGRESSO ÀS AULAS

FESTAS EM HONRA
DE NOSSA SENHORA DA LUZ

Vem personalizar os teus materiais escolares de uma forma criativa.
Maiores de 6 anos

Atuações no âmbito do PAMACS
(sujeito a confirmação)
18h30 - Banda da Sociedade Filarmónica
Boa União Montelavarense
19h30 - Grupo Folclórico
“Os Camponeses” de D. Maria
Informações: 96 889 43 58

29 de setembro | 15:30

TARDE DE KARAOKE

Diverte-te a cantar, cantes bem ou mal, o
que interessa é participar.
Maiores de 4 anos.

29 e 30 de setembro . RECINTO
DA IGREJA DE SÃO MIGUEL - SINTRA

ATIVIDADES EDUCATIVAS
PARA GRUPOS E ESCOLAS

FESTAS DE SÃO MIGUEL

Com marcação prévia

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
Mediante marcação prévia.

JOGOS DE EXTERIOR

1, 8, 15, 22 e 29 setembro

Rua Gil Eanes 2635 Rio de Mouro
(junto ao Mercado Municipal),
Tel. 21 923 68 70
deju.clriodemouro@cm-sintra.pt

O Dia Municipal do Imigrante – 17 de
setembro - foi instituído pela Câmara
Municipal de Sintra em 2008, enquanto reconhecimento da forte presença e do contributo dos cidadãos
migrantes para a vida local. Desde
então, em parceria com as associações
e instituições que trabalham com os cidadãos migrantes, a data tem vindo a
ser assinalada com diversos eventos e
atividades que se prolongam por todo
o mês de setembro.
O Mês do Migrante 2018 integra vários eventos destinados ao público em
geral.

Mediante marcação prévia.
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1 e 2 de setembro
SÃO JOÃO DAS LAMPAS

Verão é sinonimo de diversão!
1º ciclo do ensino básico.

5 de setembro . 10h30 às 12h30

SINTRA

COMEMORAÇÕES
DO MÊS DO MIGRANTE

Atuações no âmbito do PAMACS
(sujeito a confirmação)
29 setembro
15h30 – Grupo Coral Infanto-Juvenil “Sementinhas”
16h30 - Banda da Sociedade Filarmónica
Os Aliados
30 setembro
15h30 - Grupo Coral do Grupo Bandolinista 22 de Maio de 1925
Informações: 93 869 45 60
30 de setembro . ODRINHAS

FESTEJOS EM HONRA
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Atuações no âmbito do PAMACS
(sujeito a confirmação)
17h30 - Banda da Sociedade Filarmónica
União Assaforense
19h00 - Rancho Folclórico Etnográfico
e Saloio do M.T.B.A.
Informações: 96 604 85 13
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SINTRA

[ DESPORTO ]

[ 11 E 16 SETEMBRO
CAMPEONATO MUNDIAL
DE BODYBOARD
PRAIA GRANDE ]
O melhor Bodyboard do mundo regressa a Portugal com o Sintra Portugal
Pro 2018
A Praia Grande recebe esta etapa do mundial há 23 anos consecutivos.
Entre 11 e 16 de setembro, os melhores 150 bodyboarders do planeta,
tendo a liderar esse grupo, pela primeira vez, uma portuguesa, a campeã
europeia e mundial em título Joana Schenker, que ocupa atualmente a
terceira posição do “ranking” mundial, liderado pela japonesa Ayaka
Suzuki.

setembro . 2018

Para Joana Schenker, o Sintra Portugal Pro é a “prova mais especial de
todo o Mundial”: “O Sintra Portugal Pro significa muito para mim. Porque
foi a primeira etapa do Mundial em que participei, ainda adolescente, e
porque, ao ganhá-la, o ano passado, abriu o caminho para a conquista
do título Mundial.”
Mas há mais pontos de interesse além da bodyboarder algarvia, ou não
fosse também em Sintra que se irá decidir, mais uma vez, o título mundial
da variante de Dropknee, com o havaiano Sammy Morretino a defender
a coroa em águas sintrenses.
Para os portugueses, além de Joana Schenker, que o ano passado deu um
passo fundamental para a conquista do título ao vencer o Sintra Portugal
Pro, há que destacar a presença de nomes como António Cardoso e Dino
Carmo, que lutam por um lugar no Top 10 da APB, além dos eternos Manuel Centeno e Hugo Pinheiro, dois atletas que dominam a cena do bodyboard nacional há mais de 10 anos mas que têm estado ausentes do
Mundial.

