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As Noites de Queluz – Tempestade e Galanterie assinalam o início da 4.ª Temporada de Música, iniciativa conjunta da 
Parques de Sintra e do Centro de Estudos Musicais e Setecentistas de Portugal – Divino Sospiro. Sob direção artística de 
Massimo Mazzeo, esta Temporada faz a sua estreia na Sala do Trono e na Sala da Música, salas de aparato do Palácio 
Nacional de Queluz, concebidas ao gosto regência-rococó.

Os concertos propostos para este ciclo incluem repertórios criteriosamente ajustados ao contexto histórico do Palácio, 
numa viagem pelas sonoridades do período Setecentista, com principal destaque para a estreia mundial moderna da 
serenata “Il Natal di Giove”, de João Cordeiro da Silva.

Noites de Queluz é um convite ao usufruto do património ao som da música da época de cada um destes palcos 
privilegiados da História portuguesa, num arco temporal que se estende desde o século XI, nos Reencontros, até ao 
século XIX, nos Serões Musicais, passando pelo período Setecentista, nas Noites de Queluz.

No dia 1 de outubro, o barítono Thomas E. Bauer e o pianofortista Jos van Immerseel protagonizam um recital intitulado “A 
‘Sehnsucht’ romântica vista por Beethoven e Schubert“. Irá cantar-se o ciclo ‘À bem-amada distante’ de Beethoven e as 
canções de Heine do ‘Canto do Cisne’ de Schubert.

No sábado, 6 de outubro, o ensemble Il Suonar Parlante, onde se destacam a flautista Dorothee Oberlinger e o gambista 
Vittorio Ghielmi, apresenta “Bárbaro Barroco – o centro e as exóticas periferias”, um concerto com duas facetas: uma 
abordagem a três músicos alemães do Barroco onde a viola da gamba ocupa um lugar de destaque; e uma segunda 
parte com sonoridades de inspiração cigana e da Europa Oriental.

Passar “Um serão em Viena no tempo de Beethoven” é a proposta para 13 de outubro. Uma noite na qual o violoncelo 

DESTAQUE



Sintra em Agenda
OUT

( 5 )

DESTAQUE

de Marco Testori e o pianoforte tocado por Costantino Mastroprimiano vão encher de notas majestosas a Sala da 
Música do Palácio Nacional de Queluz. Beethoven poderia ter participado neste programa composto por três obras: 
enquanto intérprete, ao pianoforte, acompanhando o violoncelista na sua Sonata, op. 5; e nas restantes como espetador.

A 22 de outubro, o itinerário musical das “Noites de Queluz” passa por Roma e Lisboa, duas das duas capitais onde 
viveu o prestigiado músico Domenico Scarlatti. Em “Domenico Scarlatti e a Roma que ele trocou por Lisboa”, o ensemble Il 
Sogno Barroco, com direção do violinista Paolo Perrone, apresenta sonatas de Scarlatti, mas também de Corelli, Händel e 
Lonati.

A jovem pianofortista espanhola Laura Fernández Granero atua pela primeira vez em Portugal, no Palácio Nacional de 
Queluz, no dia 27 de outubro. O concerto “Os alvores do Romantismo em Portugal” traz sonatas, danças e variações 
de João Domingos Bomtempo (1775-1842) e Muzio Clementi (1752-1832), dois compositores que foram também dois 
amigos.

O ciclo “Noites de Queluz – Tempestade e Galanterie” termina com “Uma serenata para o aniversário do príncipe 
herdeiro”. “Il Natal di Giove”, de João Cordeiro da Silva, foi ouvida no Palácio de Queluz a 21 de agosto de 1778, por 
altura do 17.º aniversário do infante José Francisco, filho de D. Pedro III e da rainha D. Maria I. Esquecida desde então, 
tem agora, a 29 de outubro, a sua estreia mundial moderna, com direção artística de Riccardo Doni, à frente do Divino 
Sospiro.

Bilhetes à venda nas bilheteiras da Parques de Sintra, FNAC, Worten, El Corte Inglés, MEO Arena, Media Markt, lojas ACP, 
rede PAGAQUI e Postos de Turismo de Sintra e Cascais. Online em www.parquesdesintra.pt e www.blueticket.pt

Preço de bilhete por concerto: 10 euros.
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dia a
 DIA
 outubro

1outubro
11h00
Centro Cultural Olga Cadaval

TEATRO PARA BEBÉ 
“DE QUE SÃO FEITOS OS SONHOS” 

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

15h00
Palácio de Monserrate 

DOMINGOS AO PIANO 
O pianista Raúl Pinto apresenta-se 
a tocar piano. O evento, com um 
formato descontraído, recria o 
ambiente histórico e estético nas 
visitas a Monserrate. Ao longo de 
duas horas serão interpretadas obras 
do período romântico, de composi-
tores como Chopin, Schubert, Brahms, 
Beethoven ou Mozart.
Acesso: Incluído no bilhete de visita 
ao Parque de Monserrate.
Tel. 21 923 73 00 

15h00
Quinta da Regaleira

DIA MUNDIAL DA MÚSICA 
Acesso: Incluído no bilhete de visita 
à Quinta da Regaleira.
Tel. 21 910 66 50

16h00
Casa da Marioneta

LITERATURINHA - CABEÇA NA LUA
No dia 20 de julho de 1969, Neil 
Armstrong tornou-se o primeiro ser 
humano a pisar a lua. Mas foram mui-
tas as tentativas falhadas. Ou talvez 
não. Alguns poderão ter alcançado 
outros feitos, tão notáveis como os do 
primeiro astronauta norte-americano. 
Alguns até poderão ter acertado 
em cheio no satélite natural da Terra. 
Outros poderão passar lá os dias, 
com a cabeça na lua. Que histórias 
terão todos eles para contar. 
Maiores 4 anos.
Tel. 93 328 02 58

1, 8, 15, 22 e 29out
16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA 
Esta atividade consiste numa sequ-
ência agradável de posturas de 
Yoga (Asanas) para eliminar tensões 
e desenvolver força, flexibilidade e tó-
nus muscular; exercícios de respiração 
(Pranayama) para aumentar a força 
vital e Relaxamento guiado para 
desfrutar de tranquilidade 
e felicidade interior.
Tel. 96 523 36 92

21h30
Palácio Nacional de Queluz

NOITES DE QUELUZ  
TEMPESTADE E GALANTERIE 

O barítono Thomas E. Bauer e o 
pianofortista Jos Van Immerseel  prota-
gonizam um recital intitulado “A ‘Sehn-
sucht’ romântica vista por Beethoven 
e Schubert”. Irá cantar-se o ciclo 
‘À bem-amada’ distante de Bee-
thoven e as canções de heine do 
‘Canto do cisne’ de Schubert.
Preço: 10 €
Tel. 21 923 73 00 
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5outubro
10h00
Paços do Concelho

CERIMÓNIA DO HASTEAR 
DA BANDEIRA

Banda Filarmónica União Assaforense

6outubro
18h00
Museu Ferreira de Castro

CLUBE DE LEITURA 
O livro a debater será “Desgraça”, 
de J. M. Coetzee (Prémio Nobel 
da Literatura, 2003)
Tel. 21 923 88 28 

21h30
Palácio Nacional de Queluz

NOITES DE QUELUZ
TEMPESTADE E GALANTERIE 

O ensemble Il Suonar Parlante, onde 
se destacam a flautista Dorothee 
Oberlinger e o gambista Vittorio 
Ghielmi, apresenta “Bárbaro Barroco 
– o centro e as exóticas periferias”, 
um concerto com duas facetas: uma 
abordagem a três músicos alemães 
do barroco onde a viola da gamba 
ocupa um lugar de destaque; e uma 
segunda parte com sonoridades 
de inspiração cigana e da Europa 
Oriental.
Preço: 10 €
Tel. 21 923 73 00 

7outubro
10h00 às 18h00
Castelo dos Mouros

“ARTE NA GUERRA MEDIEVAL” 
A temática dos Besteiros do conto, 
desde as suas obrigações milicianas, 
aos seus privilégios e obrigações reais 
servirá de enquadramento a esta 
recriação histórica. Será colocado 
em campo um pequeno conto de 
besteiros, uma unidade liderada pelo 
seu anadel, devidamente equipada. 
No final de cada apresentação, o 
público poderá manusear o equipa-
mento utilizado nas demonstrações, 
sob supervisão qualificada.
As demonstrações do uso de armas 
e engenhos de época decorrerão 
às 11h00, 15h00 e 17h00.
Acesso: incluído no bilhete de visita 
ao Castelo dos Mouros
Tel. 21 923 73 00 

16h00
MU.SA – Museu das Artes 
de Sintra

YOGA PARA CRIANÇAS
Numa sociedade em que as crian-
ças estão constantemente ocupa-
das com a televisão, a internet e 
todo o tipo de brinquedos, torna-se 
mais difícil usufruir de paz 
e bem-estar interior. 
A prática de yoga permite potenciar 
o rendimento escolar 
e a autoestima.
Telm. 96 523 36 92

8outubro
11h00
Casa da Marioneta

DE QUE SÃO FEITOS OS SONHOS
Valdevinos Teatro de Marionetas 
apresenta um teatro para bebés. 
Sinopse- uma viagem ao mundo dos 
sonhos. Um personagem perde-se 
pelo mundo encantado dos sonhos 
onde descobre que os sonhos têm 
gostos e cheiros de comida. Vai ten-
tando acordar enquanto se delicia 
a experimentar todos os sentidos 
possíveis. O toque, o som, 
o paladar, a visão. Aparecem figuras 
que cantam e brincam com ele 
enquanto lhe mostram o quão 
é bom sonhar. 
Dos 6 meses aos 2 anos.
Tel. 21 432 11 01/93 328 02 58 

13outubro
21h00, 22h00, 23h00
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

SEXTA-FEIRA 13
Com esta visita – articulada em torno 
de antigas superstições pagãs – o 
Museu tem como objectivo assinalar 
esta noite assombrada pelo espectro 
do azar integrando os monumentos 
expostos com crenças que mergulham 
fundo as suas raízes na Antiguidade. 
Aceite o nosso convite e participe… 
se tiver coragem!!!
Tel. 21 960 95 20 

13outubro
21h30
Palácio Nacional de Queluz

NOITES DE QUELUZ
TEMPESTADE E GALANTERIE 

“Um serão em Viena no tempo de 
Beethoven” – uma noite na qual o 
violoncelo de Marco Testori e o pia-
nofortista Constantino Mastroprimiano 
vão encher de notas majestosas a 
Sala da Música. Beethoven poderia 
ter participado neste programa com-
posto por três obras: enquanto intér-
prete, ao pianoforte, acompanhando 
o violoncelista na sua Sonata, op.5;
e nas restantes como espetador.
Preço: 10 €
Tel. 21 923 73 00 

DIA A DIA
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13outubro
22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

FILHO DA TRETA 
Antigamente, a vida era uma selva. 
Agora, a vida é uma selfie. Toda a 
treta se dispersou e cresceu nas redes 
sociais e os especialistas têm tido 
alguma dificuldade em encontrar a 
genuína conversa da treta. Mas quem 
é vivo sempre falece e também sem-
pre aparece. Nada se perde, tudo 
se transforma – o código genético 
da Treta renasce em 2016 com a as-
sustadora e nada aguardada peça 
de teatro FILHO DA TRETA.
Zezé (José Pedro Gomes) prossegue 
a sua luta contra o bom senso, a 
solidariedade, o trabalho e outros 
conceitos primeiro-mundistas, desta 
vez na companhia de Júnior (António 
Machado) que anda de bicicleta 
desmontável.
Zezé, ao nível da deslocação, con-
tinua a polir a ponta do sapatinho 
de verniz com cuspo. Mas é um cuspo 
mais sábio...
Numa comovente irritação entre duas 
gerações perdidas, discutem-se as 
tascas gourmet, os refugiados, os 
paus de selfie, as novas famílias e 
outras pragas que assolam o mundo 
moderno deste saudoso bairro em 
vias de extinção.
Tel. 21 910 71 10  

14outubro
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.
Tarifário: 9€/participante
Tel. 21 923 73 00 

15h00
Quinta da Regaleira

CICLO DE CONCERTOS
Pelo pianista Raúl Pinto 
Acesso: Incluído no bilhete de 
visita à Quinta da Regaleira
Tel. 21 910 66 50

15h30 e 17h30
Museu Anjos Teixeira

SÁBADOS NO MUSEU 
“Mealheiro para Poupar” - No âmbito 
do Mês da Poupança vamos construir 
mealheiros para guardar as nossas 
poupanças.
Tel. 21 923 88 27 

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

CONTARTE – ONDE OS LIVROS SE 
CRUZAM COM AS OBRAS DE ARTE

Oferta de atividade lúdico-peda-
gógica, de forma a complementar e 
enriquecer o tempo de ócio passado 
em família.  
Telm. 96 523 36 92

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

INTIMIDADE
A PARTIR DE WOODY ALLEN 

O fenómeno da infidelidade e as 
reflexões e neuroses da escrita de 
Woody Allen refletidas num brilhante 
espetáculo de comédia. Dois casais 
e uma amante que são produto da 
má comunicação, da insatisfação e 
das aspirações deste mundo cada 
vez mais moderno. Um tipo de relação 
histérica que procura um sentido 
de vida, uma sustentação de uma 
existência cada vez mais precária nas 
relações, na idade da infidelidade e 
numa ideia primária de vulgarização 
de relações sociais, da vida, da morte 
e do amor.
Afinal qual a origem do amor? 
E há quanto tempo anda às voltas? 
E onde é que está a ciência ou a 
psicologia quando alguém pensa nos 
enigmas eternos? O amor começou 
com uma explosão ou com uma pala-
vra de Deus? Se foi com a palavra de 
Deus será que foi sussurrada ou com 
um grito que ecoou até ao infinito do 
Cosmos? Só pode ter sido um grito…!!
Tel. 21 910 71 10 

15outubro
11h00 e 11h30
Centro Cultural Olga Cadaval

CONCERTOS PARA BEBÉS
A Monika nasceu na República 
Checa e o Pedro nasceu em Leiria 
como os concertos para bebés. Ele 
toca guitarra e ela flauta transversal 
e gostam de ouvir e tocar muitas 
músicas. Criaram uma orquestra a dois 
a que chamam Machina Lírica e com 
ela em duop fizeram a estreia absolu-
ta de muitas obras musicais.
Para crianças dos 3 meses 
aos 3 anos.
Tel. 21 910 71 10

DIA A DIA
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15h00
Castelo dos Mouros

UM DIA COM ARQUEOLOGIA 
Nesta iniciativa, recomendada para 
famílias com crianças a partir dos 6 
anos, os participantes são convida-
dos a entrar no mundo da arqueo-
logia para descobrirem o passado 
escondido no Castelo dos Mouros. 
Assim, serão conduzidos pela história 
do local para depois assumirem o 
papel dos arqueólogos que vão 
trazer à luz do dia o que ainda falta 
descobrir. Trata-se de uma atividade 
que conjuga uma breve visita guiada 
com a componente prática da arque-
ologia. 
Tarifário: 8€/participante
Tel. 21 923 73 00

19outubro
21h30
Casa da Marioneta

UMA FANTOCHADA DE REVISTA! 
“Uma Fantochada de Revista!” é o 
título da nova aposta dos Valdevinos 
que procura atrair o público para 
esta especial Revista à Portuguesa. 
Durante 60 minutos os espetadores 
de todas as idades irão certamen-
te divertir-se com as piadas dos 
personagens, representados pelos 
atores que são marionetas, vestidas 
como manda o figurino. Divertimento, 
crítica, música e boa disposição não 
vão faltar! 
Tel. 21 432 11 01/93 328 02 58

20, 21, 27 e 28out.
21h30

22 e 29 outubro
16h00
Espaço teatroesfera - Queluz

FESTIVAL NIM 2017 
NOITES IMPREVISTAS 

NIM 2017 – Noites Imprevistas é um 
pequeno festival de teatro e comédia 
de improviso que já vai na sua 3ª 
edição, criado em 2015 pelos 
IMPROVISTO. Neste encontram-se 
grupos de improviso nacionais com 
trabalho relebvante no meio da 
comédia de improviso. Todos os 
espetáculos são improvisados, o que 
significa que cada um terá no NIM 
a sua estreia e a sua última exibição. 

Com sessões à noite para os mais 
crescidos e ao domingo à tarde para 
os mais novos.
Preço: 6€
Tel. 21 430 34 04

20 outubro
22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

HANDS ON APPROACH 
Depois de um pequeno hiatus, os 
Hands on Approach - uma das ban-
das mais acarinhadas pelo público 
português - estão de regresso.
Com 20 anos de carreira, marcados 
por vários sucessos - o primeiro disco 
“Blown” foi disco de ouro logo à saí-
da, onde o single “My Wonder Moon” 
permanece intemporal e é, ainda 
hoje tema recorrente nas várias rádios 
nacionais; entre vários outros hits, 
que podem ser retirados dos outros 
3 trabalhos compostos pela banda, 
como “If You Give Up”; “A Chance” 
(que integrou a banda sonora da 
série “Morangos Com Açucar” no ano 
em que esta teve mais sucesso e foi 
disco de Platina), ou outros temas 
como “High & Above”, “Days of Our 
Own” e “Black Tears” (em dueto com 
Ana Free) que são de um reconheci-
mento imediato por parte do público 
em geral.
Tel. 21 910 71 10 

20 e 21outubro
Centro Cultural Olga Cadaval

MOSTRA-ME
XVI Mostra de Documentários sobre 
Direitos Humanos
A Amnistia Internacional Portugal – 
Grupo 19 | Sintra, em colaboração 
com o Centro Cultural Olga Cadaval, 
volta a promover a realização do 
Mostra-me, a sua 16ª edição. 

Programa:

20 outubro

6ª feira
10h30 e 14h30 
(sessões para escolas)

“DREAMING OF DENMARK”- 61’- 
DINAMARCA  - MICHAEL GRAVERSEN

21h30
“E-TEAM” - 90’- USA - ROSS 
KAUFMANN E KATY CHEVIGNY

21outubro

Sábado
18h30

“LIFE IS WAITING” – 61’ 
NOVA IORQUE - IARA LEE

21h30
“FIND FIX FINISH” - 19’ 
ALEMANHA - SYLVAIN CRUIZIAT
“WAREHOUSED” - 72’ - VICENT 
VITTORIO E ASHER EMMANUEL

Tel. 21 910 71 10 

21outubro
10h00 
Tapada de Monserrate

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

Programa conjunto de visita a Sintra 
e a Mafra, que dá a conhecer a di-
versidade de ecossistemas do Parque 
Natural de Sintra – Cascais - área 
protegida à qual pertence a Tapada 
de Monserrate - e a magnífica floresta 
antiga e autóctone que caracteriza 
a Tapada Nacional de Mafra. 
Tarifário: adultos: 13€/participante | 
Jovens e seniores: 11€/participante | 
Famílias (2 adultos + 2 crianças): 45€
Tel. 21 923 73 00 

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra 

YOGA PARA GRÁVIDAS
Prática que permite ajudar a mulher 
a preparar-se física, mental e emo-
cionalmente para o parto, para a 
maternidade e para o novo ciclo 
da sua vida.
Tel. 96 523 36 92

22outubro
10h30
Palácio de Monserrate

CONCERTO PARA BEBÉS 
“Um dia Na Floresta” recria o ambien-
te de festa que se vive na Natureza. 
Trechos de música clássica, arranja-
dos especialmente para bebés, com 
palavras simples, ritmos contagiantes 
e jogos de rimas, proporcionam um 
momento de envolvente magia para 
os mais pequenos. 
Tarifário: Adulto + 1 criança até aos 
48 meses: €20,00 | Adultos e crianças 
com mais de 48 meses: 15€
Tel. 21 923 73 00 

DIA A DIA
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22outubro
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, para 
resolver enigmas e completar tarefas 
para saberem 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 e emocionante.
Preço: 9€
Tel. 21 923 73 00

16h00
Casa de Teatro de Sintra

TIO MISÉRIA
ESPETÁCULO DE FANTOCHES 

Fantoches Baj de Espanha apresenta 
Tio Miséria inserido no programa de 
Acolhimento do Chão de Oliva. Um 
espetáculo de fantoches de luva e 
vara, onde os personagens são uten-
sílios da cozinha de uso quotidiano. 
A história criada a partir dos contos 
populares “O Ferreiro e o Demao” 
e “O peral da Tía Miséria” conta 
em chave humorística o porquê da 
existência da miséria no mundo..
Preço: 6€
Tel. 21 923 37 19 

16h00
Casa da Marioneta

YOGA ENTRE HISTÓRIAS
O LEÃO QUE PERDEU A JUBA

Com autoria de Clara Pinto Praça, 
esta será uma sessão muito divertida, 
durante a qual pais e filhos poderão 
ouvir, ver e experimentar com o próprio 
corpo a história deste livro deveras 
original que conta a história de um 
leão cabeludo. E que um certo dia, 
como por magia, acorda sem a sua 
majestosa juba, e é então que todos 
os animais da selva se reúnem para 
o ajudar na sua demanda: recuperar 
a sua farta e gloriosa cabeleira!  
Para crianças entre os 4 e os 8 anos.
Tel. 21 432 11 01/93 328 02 58

16h00
Centro Cultural Olga Cadaval

MISTÉRIO NO SÓTÃO 
A jovem adolescente Mariana vê-se 
obrigada a passar as férias de verão 
no enorme palacete da sua tia Seve-
ra, cujos rumores dizem ser uma bruxa 
que guarda um misterioso segredo. 
Severa é uma mulher austera e tene-
brosa, disposta a tornar as férias 
de Mariana num autêntico inferno.
A jovem decide refugiar-se no sótão 
da casa para fugir às garras da tia 
e acaba por encontrar um mundo 
secreto e enfeitiçado, onde faz 
amizade com estranhas e divertidas 
criaturas: Aranhiço Castiço, Rato 
Sapato e Morcego Labrego.
Os problemas surgem quando Maria-
na resolve regressar ao mundo real 
e descobre que tal não é possível. 
Desenrola-se então uma aventura alu-
cinante na procura de uma passagem 
secreta para a realidade.
Tel. 21 910 71 10  

21h30
Palácio Nacional de Queluz

NOITES DE QUELUZ 
TEMPESTADE E GALANTERIE 

O itinerário musical desta noite passa 
por Roma e Lisboa, duas das duas 
capitais onde viveu o prestigiado mú-
sico Domenico Scarlatti. Em “Domenico 
Scarlatti e a Roma que ele trocou 
por Lisboa”, o ensemble Il Sogno 
Barroco, com direção do violinista 
Paolo Perrone, apresenta sonatas 
de Scarlatti, mas também de Corelli, 
Händel e Lonati.
Preço: 10 €
Tel. 21 923 73 00

24outubro
15h00
Quinta da Regaleira

CICLO DE CONCERTOS
Pelo pianista Raúl Pinto 
Acesso: Incluído no bilhete 
de visita à Quinta da Regaleira
Tel. 21 910 66 50 

27outubro
16h00
Quinta da Regaleira

MÚSICA NA REGALEIRA
PELO SINTRA ESTÚDIO DE ÓPERA

Obras de Bach, Schubert; Mozart, 
Fauré, Gounod entre outros
Acesso: Incluído no bilhete de visita 
à Quinta da Regaleira
Tel. 21 910 66 50 

21h30
Palácio Nacional de Queluz

NOITES DE QUELUZ
TEMPESTADE E GALANTERIE 

A jovem pianofortista espanhola Laura 
Fernández Granero atua pela primeira 
vez em Portugal. O concerto 
“Os alvores do Romantismo em Portu-
gal” traz sonatas, danças e variações 
de João Domingos Bomtempo (1775-
1842) e Muzio Clementi (1752-1832), 
dois compositores que foram também 
dois amigos.
Preço: 10 €
Tel. 21 923 73 00 

DIA A DIA
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27outubro
21h30
Casa da Marioneta

PORCOS 
O Teatro Frente & Verso apresenta o 
espetáculo intitulado Porcos. Todos os 
animais são camaradas. Então porque 
permanecemos nesta miséria? Porque 
tudo o que produzimos é roubado 
pelos humanos. Os Porcos lideram o 
caminho e nós seguimos quem nos 
promete liberdade. Não recordamos 
bem os mandamentos, mas se está as-
sim escrito é porque assim é. Esta é a 
mensagem que trazemos camaradas: 
Revolução! Qualquer coisa que ande 
sobre duas pernas é inimiga. 
E viva Animal Farm!
Maiores 12 anos.
Tel. 21 432 11 01 

21h39
Centro Cultural Olga Cadaval

OS 39 DEGRAUS
Quando um ilustre e bem parecido 
gentleman inglês é procurado por 
um crime que não cometeu e se vê 
enredado numa teia de espiões, isto 
significa que estamos perante “Os 
39 Degraus”. Uma peça que leva ao 
palco quatro corajosos atores que, 
sozinhos, desempenham mais de 100 
personagens, num dos mais brilhantes 
espetáculos da Broadway e de West 
End. Resultado é uma comédia a alta 
velocidade que tem intriga, espiona-
gem, aventura, heróis, vilões, romance 
e muitas gargalhadas!
Tel. 21 910 71 10  

28outubro
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. Será possível tocar na água 
da cascata, perceber variações de 
temperatura, e conhecer várias es-
pécies botânicas, sentindo texturas e 
odores exóticos. Em redor do Palácio 
de Monserrate será possível conhecer 
todos os materiais que constituem as 
fachadas.
Direcionada para visitantes cegos ou 

com baixa visão mas aberta a todos 
os interessados
Tarifário: pessoa com deficiência: 9€ 
(bilhete de entrada 4€ + suplemento 
de visita guiada 5€). Tarifário regular: 
13€ (bilhete de entrada 8€ + suple-
mento de visita guiada 5€)
Tel. 21 923 73 00

10h30
Parque de Monserrate 

JARDINS DE MONSERRATE 
SEM BARREIRAS 

Visita direcionada para pessoas 
com mobilidade condicionada que 
poderão percorrer os jardins com au-
tonomia através de um equipamento 
que quebra a barreira da inclinação 
e facilita a mobilidade de cadeiras 
de rodas manuais. Contará com a 
exploração do Vale dos Fetos, Jardim 
do México, Roseiral, Relvado e Lagos, 
no Parque de Monserrate.
Tarifária pessoa com deficiência: 9€ 
(bilhete de entrada 4€ + suplemento 
de visita guiada 5€). Tarifário regular: 
13€ (bilhete de entrada 8€ + suple-
mento de visita guiada 5€)
Tel. 21 923 73 00

11h00
Quinta da Regaleira

DANÇAS COM HISTÓRIA 
Renascimento: o Alvorecer da Dança 
com Arte
“… a dança, nestes tempos da Re-
nascença, tem um significado filosófico 
estético e moral, acreditando-se 
que a harmonia dos movimentos da 
dança reflete a harmonia no governo, 
na natureza, no universo…”.
A partir do século XV a dança é 
considerada uma atividade moral 
e educativa, recomendada como 
exercício para o corpo e para o 
exercício, requisito indispensável à 
formação da dama e do cortesão. 
Surgem os primeiros Tratados de dan-
ça, manuscritos e impressos. Acesso: 
Incluído no bilhete de visita à Quinta 
da Regaleira
Tel. 21 910 66 50

12h00 às 18h00 
Museu Anjos Teixeira

MUSEU DE PORTAS ABERTAS 
Comemoração do Aniversário 
do Museu 
Visita à reserva do Museu
Vamos visitar uma área à partida 
interdita ao visitante e aprender 
a fazer uma limpeza preventiva.
Tel: 21 923 88 27

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

SER OLEIRO NO NEOLÍTICO 
Após a visita à exposição temporária 
“Agricultores e pastores da Pré-História 
– Testemunhos da Região de Sintra” 
os participantes vão ser desafiados 
a criar uma peça de cerâmica tendo 
como inspiração os objetos arqueoló-
gicos que se encontram nesta mostra. 
O desafio será transformar “argila” 
informe em pequenos vasos cerâmi-
cos, utilizando técnicas Pré-Históricas. 
Depois chegará a vez de decorá-los 
com a ajuda de conchas e pauzinhos. 
No final todos se irão sentir verdadei-
ros oleiros desses velhos tempos! 
Tel. 21 960 95 20

DIA A DIA
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28outubro
14h30
Parque de Monserrate

PATRIMÓNIO EM GESTOS 
A visita aos jardins, uma das mais 
belas criações paisagísticas do 
Romantismo em Portugal, que alberga 
mais de 3.000 espécies de plantas 
de vários cantos do mundo, passa 
pelo Vale dos Fetos, Jardim do México, 
Roseiral e Relvado, terminando no 
Palácio de Monserrate. Direcionada 
para visitantes surdos, mas aberta a 
todos os interessados.
Tarifário pessoa com deficiência: 9€ 
(bilhete de entrada 4€ + suplemento 
de visita guiada 5€) Tarifário regular: 
13€ (bilhete de entrada 8€ + suple-
mento de visita guiada 5€)
Tel. 21 923 73 00 
 
16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA IDOSOS
Envelhecer faz parte da vida. Mas 
essa jornada através dos anos pode 
ser melhor aproveitada quando se 
tem saúde. O yoga pode ser uma 
excelente ideia para quem deseja 
benefícios físicos e mentais.
Tel. 96 523 36 92

16h00
Casa do Eléctrico de Sintra

UM COPO COM HISTÓRIA 
A Casa do Eléctrico de Sintra 
convida-o para a última sessão de 
Um Copo Com História. Nesta última 
prova de vinhos vamos juntar alguns 
dos vários enólogos que por cá 
passaram, para uma conversa num 
ambiente descontraído, inteiramente 
dedicadas aos vinhos de Colares e 
Rota dos Vinhos de Bucelas, 
Carcavelos e Colares.
A entrada é livre, sujeita a inscrição 
prévia até à 4ªfeira anterior à data 
da sessão.
Tel. 21 923 8767/71  

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

MIMICAT 
2017 representa um ano de viragem 
para Mimicat com a apresentação 
de novas canções, como “Fire” e 
“Going Down” e de um novo disco 
com lançamento em setembro. Uma 
produção Pop arrojada, com uma es-
crita mordaz que nos mostra um outro 
lado da artista que não tinha ainda 
sido revelado.

 O novo ano trás também um novo 
conceito de espetáculo com nova 
formação. Dando continuidade ao 
que já nos habituou enquanto per-
former, Mimicat promete um concerto 
intimista com uma abordagem intensa 
aos temas que têm marcado a sua 
carreira e apresentará ainda temas 
do novo álbum.
Tel. 21 910 71 10  

21h30 às 23h30
Museu Anjos Teixeira

NOITES DE MÚSICA NO MAT 
Grupo musical no âmbito do PAMACS
Tel. 21 923 88 27 
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ALBA SIMÕES

29outubro
11h00 e 11h30
Centro Cultural Olga Cadaval

CONCERTOS PARA BEBÉS 
A Marta Miranda tem uma alma lumi-
nosa. Tudo nela é autêntico e ouvir a 
sua voz é sentir a vida toda. Por muito 
grandes que sejam os palcos que 
pisa, está sempre ali juntinho de nós, 
como os bebés gostam. Nos OrqueS-
trada, que ajudou a criar, canta com 
a contrabacia do Pablo, e com a 
guitarra portuguesa do Lima. Será uma 
estreia absoluta ter a Miranda como 
solista convidada da Musicalmente. 
Para crianças dos 3 meses aos 3 
anos.
Tel. 21 910 71 10 

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. 
Tarifário: 8€/participante
Tel. 21 923 73 00  

21h30
Palácio Nacional de Queluz

NOITES DE QUELUZ 
TEMPESTADE E GALANTERIE 

O ciclo Noites de Queluz termina com 
“Uma serenata para o aniversário do 
príncipe herdeiro”. “Il Natal di Giove”, 
de João Cordeiro da Silva, foi ouvida 
no Palácio de Queluz a 21 de 
agosto de 1778, por altura do 17º 
aniversário do infante José Francisco, 
filho de D. pedro III e da rainha D. 
Maria I. esquecida desde então, 
tem neste dia 29 de outubro, a sua 
estreia mundial moderna, com direção 
artística de Riccardo Doni, à frente do 
Divino Sospiro.
Preço: 10 €
Tel. 21 923 73 00 

31outubro
21h00, 22h00, 23h00
Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas

NOITE DAS BRUXAS
Inspirados em antigas tradições relati-
vas ao culto dos antepassados e às 
nocturnas deambulações, em certos 
dias, das almas-penadas, o museu tem 
como objetivo comemorar a chama-
da “Noite das Bruxas”, divulgando em 
simultâneo o seu acervo e interligan-
do-o de forma lúdica com as crenças 
da Antiguidade e da Idade Média. 
Aceite o nosso convite e participe… 
se tiver coragem!!!
Tel. 21 960 95 20 

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

40 ANOS DE CANTIGAS 
DE FERNANDO A. PEREIRA 
COM A REAL COMPANHIA 

Fernando Pereira inicia a sua ativi-
dade musical no ano de 1977 com 
a entrada para o GAC-Grupo de 
Ação Cultural, onde permanece até à 
sua extinção. Até 1982 colabora em 
diversos grupos de música tradicional.
De 1982 a 1989 acompanha o 
cantor PACO BANDEIRA com quem 
realiza centenas de concertos por 
Portugal e um pouco por todo o 
mundo. Em 1987 funda o grupo 
ROMANÇAS que é extinto em 1995. 
De 1996 até ao presente faz parte 
do grupo Real Companhia. No seu 
currículo consta a gravação de 
vários trabalhos discográficos como 
intérprete e autor.
Tel. 21 910 71 10

DIA A DIA
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Até8outubro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

“O DESASSOSSEGO 
NOS OLHOS DA LENTE”

Exposição coletiva dos alunos finalis-
tas do curso técnico de fotografia 
da Escola Profissional de Recupera-
ção do Património de Sintra.
Telm. 96 523 36 92

Casa da Cultura Lívio de Morais
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE ANTERO 
ANASTÁCIO

Tel. 21 912 82 70

14outubro a5novembro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

III SINTRA PRESS PHOTO 
A terceira edição do Sintra Press 
Photo irá expor trabalhos dos 
fotojornalistas João Pina, André Liohn 
e Siegfried Modola. Esta edição 
abordará o tema “Suburbia”, com 
a apresentação de histórias sobre 
gente e lugares que coexistem à 
margem da sociedade em várias 
regiões do planeta.
Tel. 96 523 36 92

Até20outubro
Galeria Municipal - Casa Man-
tero

“NEVERLAND – TERRA DO NUNCA”
Exposição de pintura e cerâmica 
de Fátima Lopo de Carvalho.
Tel. 21 923 61 90

21outubro a12nov.
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA 
DE VOLKER SCHNUTTGEN

Telm. 96 523 36 92

21outubro a12dez.
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE DESENHO 
DE JORGE LEAL 

Telm. 96 523 36 92

21outubro a10dez.
MU.SA – Museu das Artes 
de Sintra

“CONVERGÊNCIAS” 
Exposição coletiva de pintura, 
escultura e fotografia “Convergências” 
de Filipe Romão, Inez PC, Jorge João, 
Pedro Ramos e Sandra Borges.
Telm. 96 523 36 92

Até29outubro
Museu Anjos Teixeira

“MAQUETAS EM FOTOGRAFIA”
Nesta exposição dar-se-á a conhe-
cer o eternizar do momento do início 
do nascimento de uma obra. 

O registo das origens é captado 
pela objetiva de uma câmara.
Tel. 21 923 88 27 

Outubro
Paços do Concelho, Sintra
EXPOSIÇÃO “INTERVIR 
PARA MELHORAR”

Esta exposição pretende dar a 
conhecer aquilo que tem sido feito no 
espaço público, em diferentes pontos 
do concelho, de diferentes formas, 
mas sempre com o mesmo objetivo: 
criar ou recriar qualidade, acrescen-
tar valor e potenciar vivências aos 
cidadãos.

Até31dezembro
Museu Leal da Câmara

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

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

ao longo

 do MÊS
       outubro

EXPOSIÇÕES
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1outubro a10dez.
Sábados às 16h00, 
domingos às 11h00
Espaço Teatroesfera

“CAPUCHINHO VERMELHO”
Um espetáculo para toda a família. 
Publicado pela primeira vez pelo 
francês Charles Perrault e depois 
pelos Irmãos Grimm o conto sofreu 
inúmeras adaptações e releituras 
até chegar ao Teatroesfera com 
as interpretações de Ana Landum, 
David Granada, Isabel Ribas, Jorge 
Estrela e Luís Pahceco. Fernando 
Gomes inspira-se na conhecida série 
infantil Rua Sésamo, para construir um 
divertido espetáculo destinado às 
crianças de todas as idades, tendo 
como pretexto a história da Menina 
do Capuchinho Vermelho.
Tel. 21 430 34 04 

5,6e 7outubro
21h30
Casa de Teatro de Sintra

PINHAL 29 – O DOCE 
DE MORANGO QUE A MARIA FEZ 

No pinhal há lugar para tudo. Uma 
comédia absurda sobre o quoti-
diano dos seus estranhos inquilinos. 
Este espetáculo está inserido no 
programa de acolhimento do Chão 
de Oliva – Quarto Quartos.
Tel. 21 923 37 19 

7outubro a17dez.
Sábados às 16h00, 
domingos às 11h00 
Quinta da Regaleira

“O FEITICEIRO DE OZ”
Quando Kansas é atingido por 
um ciclone, Dorothy, e o seu cão 
são levados pelos ares, parando 
num mundo novo, onde aventuras 
estranhas mas maravilhosas têm o seu 
início. figuras como o homem de lata, 
o espantalho e até o leão medroso, 
juntam-se a Dorothy numa viagem até 
à cidade das esmeraldas, onde tem 
de encontrar o feiticeiro de OZ.
Tel. 21 910 66 50 

7outubro a16dez.
Sextas e sábados, às 21h30 
Quinta da Regaleira

“O CONSTRUTOR”
“O Construtor” é uma peça de 
grande crueza e mordacidade, cujas 
personagens se movem num quotidia-
no absurdo, lutando pelo poder, pela 
felicidade, pela fama, pelo consumo. 
Escravas de uma sobrevivência pre-
cária, num mundo em ruína, engendram 
intrigas, punições, desejos utópicos, 
assassinatos, num ambiente eivado 
de abjeção e malevolência. 
Tel. 21 910 66 50 

14outubro
21h00
Auditório municipal António Silva, 
Cacém

“MEDEIA”
Medeia, a mulher que abandona a 
pátria, atraiçoa a família, e enlouque-
ce com a perda do amor de Jasão, 
símbolo da mulher: bruxa, mulher deusa, 
severa e irrascível. É aqui o ponto de 
partida para um espetáculo que se 
debruça sobre o teatro. A peça abre 
com uma deslocação: Medeia habita 
agora numa roulotte. Coloca-se a 
questão: O que resta da sacerdotisa 
grega?
Telm. 91 416 69 49 

TEATRO

AO LONGO DO MÊS
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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 pó-
nei, treinado especialmente para o efeito 
e acompanhados sempre por um guia. 
Tel. 21 923 73 00

Terça a sexta-feira
Casa Museu Leal da Câmara

“GEOCACHING”
É um passatempo e desporto de ar livre no 
qual se utiliza um recetor de navegação por 
satélite (por enquanto apenas Sistema de 
Posicionamento Global - GPS) para encontrar 
uma ‘geocache’ (ou simplesmente “cache”) 
colocada em qualquer local do mundo. 
Tel. 21 923 88 42

Todos os sábados
10h00, 12h00 e 15h00
Tapada de D. Fernando II 
(Junto ao Convento dos 
Capuchos) 

AQUI HÁ BURRO! 
Pacientes, afáveis e muito 
calmos, os burros serão grandes 
cúmplices de crianças e adultos 
nesta aventura, na qual é 
contada a sua história ao longo 
dos séculos, explicado que são 
meigos, não dão coices nem 
mordem (quando tratados com 
respeito), não são nervosos 
(quando se assustam param, em 
vez de fugir), são fortes e esper-
tos. Segue-se um passeio pela 
floresta: as crianças montam e 
os adultos conduzem os animais 
à mão. 
Tel. 21 923 73 00

AR LIVRE

AO LONGO DO MÊS
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AO LONGO DO  MÊS

ATIVIDADES EDUCATIVAS
 

19outubro
15h00
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas 

TEATRO INFANTIL 
“CONTA-ME ESTÓRIAS”

Qual é a tua estória preferida? A 
Cinderela? O Capuchinho Vermelho? 
A Bela Adormecida? Agora imagina 
estas ou outras estórias interligadas. 
O Capuchinho encontra-se com a 
Cinderela para falar de quão mau 
foi o lobo para os três porquinhos. 
Um espetáculo onde é o público, 
miúdos e graúdos, quem escolhe o 
que irá ver. Através de sugestões e 
propostas, os atores representarão 
e improvisarão o que lhes é pedido.
Com marcação prévia. Para grupos 
escolares do ensino Pré-escolar e 
do 1.ºCiclo.
Tel. 21 960 95 20 

26outubro
10h00
Museu Anjos Teixeira

MUSEU DE PORTAS ABERTAS 
Comemoração do Aniversário 
do Museu 
Visita à reserva do Museu
Vamos visitar uma área à partida 
interdita ao visitante e aprender 
a fazer uma limpeza preventiva. 
Com marcação prévia.
Tel. 21 923 88 27

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

OFICINA EDUCATIVA 
“SER OLEIRO NO NEOLÍTICO”

Após a visita à exposição temporária 
«Agricultores e Pastores da Pré-His-
tória – Testemunhos da Região de 
Sintra» os participantes vão ser desa-
fiados a criar uma peça de cerâmica 
tendo como inspiração os objetos 
arqueológicos que se encontram 
nesta mostra. 
O desafio será transformar “argila” 
informe em pequenos vasos cerâmi-
cos, utilizando técnicas Pré-Histórias. 
Depois chegará a vez de decorá-los 

com a ajuda de conchas e pauzinhos. 
No final todos se irão sentir verdadei-
ros oleiros desses velhos tempos!
Com marcação prévia. Para crianças 
dos 6 aos 12 anos.
Tel. 21 960 95 20 

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

OFICINA EDUCATIVA “DAR VIDA
ÀS ESCULTURAS: REDESCOBRIR 
AS CORES DA ANTIGUIDADE”

Sabia que na Antiguidade Clássica 
as estátuas e os monumentos eram 
pintados? Que as pedras do Parte-
non, as do Coliseu de Roma, ou a 
estátua da Vénus de Milo tinham co-
res variadas e muitas vezes berrantes? 
O tempo apagou quase todas essas 
pinturas. Mas existem resíduos que 
nos permitem reconstituir o aspecto 
original desses monumentos.
Com base na exploração da cripta 
do Museu, onde se expõem os três 
únicos sarcófagos etruscos existentes 
em Portugal, e depois de observadas 
algumas reconstituições cromáticas 
de monumentos clássicos, os partici-
pantes serão convidados a recriar 

pictoricamente os motivos simbólicos 
e decorativos, dando asas à sua 
criatividade.
Com marcação prévia. Para crianças 
dos 9 aos 12 anos.
Tel. 21 960 95 20 

Museu Anjos Teixeira 
ATIVIDADES

Iconografia 3D, Esculturas Estrambóli-
cas, Fantocho Eu… Fantochas Tu…, 
Caça aos Animais, Caras, Carinhas 
e Carantonhas, Composição Gráfica,  
Diário Sensorial, Explorador de Mu-
seus, Visitas Guiadas, Esculturas e
Mais Esculturas. 
Com marcação prévia.
Tel. 21 923 88 27

Museu de História Natural 
de Sintra 
VISITAS GUIADAS

- A dinâmica da Terra, a diversidade 
das paisagens geológicas, a tectó-
nica de placas e a teoria da deriva 
continental;
- A Leitura da História da Terra, os 
fósseis e a reconstituição da história 
da Terra, as grandes etapas da vida 
na Terra;

- A Caminhada em África, os primatas 
e a sua evolução em África. Dos 
Austrolopithecus Afarensis e Austrolopi-
thecus Anamensis ao Homo Sapiens.
Para além destas visitas focadas 
no programa curricular de Ciências 
Naturais do 7ºano de escolarida-
de incluímos também a visita que 
abrange toda a matéria curricular 
e extra curricular do mesmo ano de 
escolaridade bem como do Ensino 
Secundário.
Marcação de visitas guiadas: 
Tel. 21 923 85 63 / 21 923 85 25.

Casa Museu Leal 
da Câmara 
VISITAS GUIADAS E TEMÁTICAS

Visitas Guiadas e Temáticas 
“Vida e Obra de Mestre Leal da 
Câmara”; “Saloios”; “Mobiliário”;  
“Caricatura”; “Artes Decorativas”;  
“I e II Guerras Mundiais”. 
Com marcação prévia.
Tel. 21 923 88 41

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

Para maiores de 4 anos, 
com marcação prévia.

Campanhas de leitura

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

Mês de Gianni Rodari, de Bruno 
Munari e de mil histórias para contar

6outubro
18h00

“PRETO NO BRANCO”
Inauguração da exposição “Preto no 
Branco”, do artista brasileiro Daniel 
Medina

7outubro
15h00

WORKSHOP
Com linhas vivas, a fazer livros 
Workshop orientado por Valquiria 
Prates.
Criação coletiva de livros com crian-
ças, a partir de experiências e exercí-
cios sensoriais, inspirados em trabalhos 
da artista brasileira Lygia Clark.

14outubro
Das 11h00 às 18h00

HISTÓRIAS COM FANTASIA 
DURAM TODO O DIA 

Lembramos Gianni Rodari e Bruno 
Munari no mês do seu nascimento. 
Um dia cheio de histórias e de gente 
para as contar.

21outubro
16h00

CHÁ COM HISTÓRIA 
Mensalmente, um convidado fala dos 
livros que leu e das histórias da infân-
cia que não esqueceu. A nossa 
primeira convidada é a atriz Joana 
Ribeiro.

22outubro
16h00

WORKSHOP
Vamos brincar no Zoo de Munari. 
Workshop de desenho, recortes 
e colagem.

28outubro
16h00

WORKSHOP
Banquete vermelho
Workshop com Renata Bueno.
Vamos carimbar, desenhar e utilizar 
artes mágicas para fazer comidas 
reais e imaginárias.

Todos os dias
Das 11h00 às 12h00
Das 15h00 às 18h00

HISTÓRIAS AO TELEFONE
Diariamente, os Hipopómatos contam 
histórias ao telefone. Só tens de tele-
fonar (219236198) e escolher 
a história que queres ouvir.
Informações e inscrições:
219236198 / 939122533 ou 
diretamente na Casa do Chá dos 
Hipopómatos

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.

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

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

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

2a31outubro

Terça a sexta feira
10h30 e 14h00

CONTO/ ATELIÊ JOGAR COM RIMAS 
“Há muito muito tempo,
Lá numa terra distante,
Vivia a princesa Palavra
Guardada por um gigante”
Destinatários: Maiores 4 anos, vom 
marcação prévia.

28outubro
16h00

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

BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

2 a31outubro

Terça a sexta feira
10h30 e 14h00

PERIGOSO!  
A toupeira adora dar nomes às coisas 
e colar-lhes etiquetas.
Certo dia encontra uma coisa estra-
nha. Era uma coisa verde e horrorosa 
e com grandes dentes afiados. O que 
seria? Até descobrir vai-lhe colando 
cada vez mais etiquetas. Será algo 
perigoso? Cuidado…
Destinatários: Maiores 4 anos, Com 
marcação prévia.

21outubro
16h30

ATELIÊ VOU CONSTRUIR UM AUTO-RE-
TRATO 

Partilham-se fotografias de pessoas 
e constroem-se histórias que irão dar 
vida a cada uma dessas
imagens… No final, o desafio é a 
construção
de um auto-retrato.
Destinatários: Maiores 4 anos. Entrada 
Livre.

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

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

2 a31outubro

Terça a sexta feira
10h30 e 14h00

CONTO/ ATELIÊ  QUERO UM AMIGO 
DE 4 PATAS!

Se pudesses pedir um animal de 
estimação ao Jardim Zoológico, qual 
gostarias de receber? Um leão, uma 
cobra, um macaco, ou outro qualquer?
Nesta divertida história vais descobrir 
que nem sempre é fácil encontrar o 
animal de estimação ideal.
Destinatários: Maiores 4 anos, com 
marcação prévia.

AO LONGO DO MÊS
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BIBLIOTECA RUY BELO 
POLO DE QUELUZ

Rua Bica da Costa, N.º 3-9 - Estrada 
Nacional 117/2 Pendão - 2745
Queluz
Tel.: 21 434 03 10

2 a31outubro

Terça a sexta feira
10h30 e 14h00

CONTO/ ATELIÊ  O CROCODILO 
QUE NÃO GOSTAVA DE ÁGUA

Toda a gente sabe que os croco-
dilos adoram água. Bem, mas este 
crocodilo não. Este não gosta NADA 
de água. Na verdade prefere trepar 
às árvores! Será que este pequeno 
crocodilo afinal não é nada um 
crocodilo?
Destinatários: Maiores 4 anos, com 
marcação prévia.

14outubro
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 Jáco-
me e construir animais estranhos com 
material reciclável.
Destinatários: Maiores 4 anos. Entrada 
Livre.

25outubro
10h30

TEATRO “MISTÉRIO NO SÓTÃO” 
A jovem adolescente Mariana, vê-se 
obrigada a passar as férias de 
Verão no enorme palacete da sua 
tia Severa, cujos rumores dizem ser 
uma bruxa que guarda um misterioso 
segredo. Severa é uma mulher austera 
e tenebrosa, disposta a tornar as 
férias de Mariana num autêntico 
inferno. A jovem, decide refugiar-se no 
sótão da casa para fugir às garras 
da tia e acaba por encontrar um 
mundo secreto e enfeitiçado, onde 
faz amizade com estranhas e diverti-
das criaturas: Aranhiço Castiço, Rato 
Sapato e Morcego Labrego.
Os problemas surgem quando Maria-
na resolve regressar ao mundo real e 
descobre que tal não é possível. 

Desenrola-se então uma aventura alu-
cinante na procura de uma passagem 
secreta para a 
realidade.
Destinatários: Maiores de 6 anos, com 
marcação prévia.

BIBLIOTECA DA 
TAPADA DAS MERCÊS
PÓLO DA TAPADA 
DAS MERCÊS 

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

2 a31outubro

Terça a sexta feira
10h30 e 14h00

CONTO/ ATELIÊ  QUERO UM AMIGO 
DE 4 PATAS!

Se pudesses pedir um animal de 
estimação ao Jardim Zoológico, 
qual gostarias de receber? 
Um leão, uma cobra, um macaco, ou 
outro qualquer?
Nesta divertida história vais descobrir 
que nem sempre é fácil encontrar o 
animal de estimação ideal.
Destinatários: Maiores 4 anos, 
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
dedu.clriodemouro@cm-sintra.pt

Durante todo 
o mês de outubro
Todo o dia
MESA DE MATRAQUILHOS

Durante o mês de outubro estará 
disponível no espaço uma mesa de 
matraquilhos de utilização gratuita. 
Vem experimentar. Maiores de 10 
anos.

24 a27outubro
15h00

OFICINAS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
“DECORAÇÃO DE ASSOMBRAR” 

Através de técnicas de expressão 
plástica, vamos decorar o espaço 
alusivamente ao tema “Halloween”. 
Maiores de 6 anos.

SÁBADOS EM FAMÍLIA

14outubro
15h30

TORNEIO DE MATRAQUILHOS 
Traz um familiar e vem participar neste 
torneio de matraquilhos intergeracio-
nal. 
Maiores de 10 anos

21outubro

Todo o dia
ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

Neste dia vamos dar largas à ima-
ginação e, através de técnicas de 
expressão plástica, vamos construir 
algo assombroso. Maiores de 6 anos.

28outubro
16h00

JOGO DE HALLOWEEN
Este será um dia de enigma e mistério! 
Queres vir experimentar? Maiores de 
6 anos.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
 

PROGRAMA DE ATIVIDADES 
PARA GRUPOS E ESCOLAS 

Com marcação prévia

HORA DO CONTO
Teremos disponível durante o 4º tri-
mestre do ano de 2017 uma hora do 
conto que irá estimular o gosto pelos 
livros e demonstrar uma outra maneira 
de contar uma história.
Para Jardim de Infância e 1º ano 
do ensino básico. 

DINÂMICAS DE GRUPO
Atividade lúdica que permite de-
senvolver a consciência corporal e 
a estimular a linguagem não-verbal 
através de dinâmicas de grupo 
dinamizadas pelos animadores do 
espaço. Para Jardim de Infância 
e 1º ciclo do ensino básico. 

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

CENTRO LÚDICO 
DE MASSAMÁ

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

Quartas-feiras
10h30

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

Todos os dias
“SPOT  JOVEM”

O Spot Jovem é um espaço à tua me-
dida. Se tens mais de 12 anos, este é 
o espaço ideal para estares com os 
teus amigos. Podem conversar, dançar, 
ouvir música e dar asas à vossa ima-
ginação. Apareçam e façam do Spot 
Jovem a vossa segunda casa!

7outubro
15h00

“LANCHE MONSTRUOSO” 
Vem participar nesta tarde de 
culinária, onde poderás saborear um 
lanche aterrador que tu próprio irás 
fazer. Inscrições na receção do CLM. 
Maiores de 6 anos.

14outubro
15h00

“CINEMASSAMÁ” 
Se gostas de ver filmes de terror, 
traz as tuas pipocas e vem passar 
uma tarde assustadora connosco. 
Maiores de 8 anos.

CENTROS LÚDICOS

AO LONGO DO  MÊS
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21 a27outubro

Todo o dia
EXPRESSÃO PLÁSTICA 
“SOMOS MONSTROS?” 

Ao longo da semana, vem construir 
adereços e criar a tua fotografia 
monstruosa para, no final da semana, 
poderes participar no photobooth 
mais assustador e divertido deste 
Halloween. Todas as idades.

31outubro
17h30 às 20h00

“MOSNTROS E OUTRAS COISAS 
ATERRADORAS” 

Neste Halloween não podes ficar 
em casa. Junta os teus amigos e vem 
viver um anoitecer assombroso, cheio 
de sustos, monstros, fantasmas e bru-
xas no Centro Lúdico de Massamá. 
Atreves-te a participar? Maiores de 
6 anos.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
 
PROGRAMA DE ATIVI-
DADES PARA GRUPOS E 
ESCOLAS 

Com marcação prévia

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
Nesta oficina, vais ter oportunidade 
de explorar várias técnicas e mate-
riais. Vem criar as tuas obras de arte 
connosco! Para Jardim de Infância 
e 1º ciclo do ensino básico. 

“CINEMASSAMÁ?” 
Se gostas de ver filmes de terror, traz 
as tuas pipocas e vem passar uma 
tarde assustadora connosco. 
Para 1º e 2º ciclo do ensino básico

“HISTÓRIAS DE TERROR” 
O que se esconde numa gaveta 
fechada? Um Monstro? Uma caixa? 
Uma Bruxa? Vamos explorar o imagi-
nário infantil e descobrir…histórias! 
Para Jardim de Infância e 1º ciclo 
do ensino básico. 

CENTRO LÚDICO DE LOPAS
Rua Carlos Charbel 2735 Agualva 
Tel. 21 923 68 71    
Email dedu.cllopas@cm-sintra.pt

Quartas-feiras
10h30

CLUBE DO BEM ESTAR
 O Clube do Bem Estar está de volta. 
Continuam as caminhadas, a ginásti-
ca, as sessões de yoga, os jogos, os 
ateliês de artes plásticas... são muitas 
as atividades que temos disponíveis 
para todos os adultos, com mais 
de 35 anos. Se quiser ocupar o seu 
tempo livre com atividades interes-
santes, dinâmicas e divertidas, todas 
as quartas-feiras, às 10h30, a equipa 
de animação do Centro Lúdico das 
Lopas terá todo o prazer em rece-
bê-lo(a) para que, juntos, possamos 
continuar a dinamizar este Clube do 
Bem Estar. Participe! É gratuito!

SALA XS 
A Sala XS é um um espaço de acolhi-
mento temporário, para crianças entre 
os 0 e os 6 anos, residentes no Con-
celho de Sintra, referenciadas pelas 
equipas das ELI´S ou outros serviços 
da comunidade, crianças em risco 
de atraso grave de desenvolvimento 
e famílias que necessitem deixarem 
temporariamente as crianças num 
espaço adequado e adaptado. 
FamiliArte

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

14outubro
 Todo o dia
“16º ANIVERSÁRIO DO CENTRO 
LÚDICO DAS LOPAS” 

O Centro Lúdico das Lopas comemo-
ra mais um aniversário junto da nossa 
comunidade. Temos imensas activida-
des previstas para tornar o teu dia 
inesquecível e muito divertido. Vem 
comemorar connosco! Convida os 
teus amigos e família. Todas as idades.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
 

PROGRAMA DE ATIVIDADES 
PARA GRUPOS E ESCOLAS 

Com marcação prévia

HORA DO CONTO
Acreditando na importância do 
Faz-de-conta e da fantasia, a equipa 
de Animação do Centro Lúdico 
das Lopas preparou e desenvolveu 
diversas Horas do Conto de modo a 
proporcionar às crianças um contacto 
com a leitura de uma forma lúdica.
Para jardins-de-infância e turmas do 
1º ciclo do ensino básico. 

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

EXPRESSÃO CORPORAL E MOVIMENTO
A Expressão Corporal desempenha 
um papel fundamental para as 
crianças/jovens expressarem as suas 
emoções/sentimentos. Nesta ativida-
de desafiamos as crianças/jovens a 
explorarem o seu corpo de forma a 
promover e aumentar a sua auto-esti-
ma. Para turmas do ensino básico 
e secundário.

11outubro

Todo o dia
 “16º ANIVERSÁRIO DO CENTRO 
LÚDICO DAS LOPAS” 

O Centro Lúdico das Lopas comemo-
ra mais um aniversário junto da nossa 
comunidade educativa. Neste dia 
temos imensas actividades previstas 
para tornar o vosso dia inesquecível 
e muito divertido. Venham comemorar 
connosco! Para jardins-de-infância e 
turmas do 1º ciclo do ensino básico. 
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Segundas e domingos
15h30
Quinta da Regaleira 

NARRATIVA INTERIOR 
Dança Contemporânea 
Quantas vezes nos perdemos? Uma 
memória, uma confissão, uma narração 
feita a partir de dentro, numa revela-
ção íntima que teima em manifestar-se.
Parsifal de coração puro atravessa 
um reino devastado, Tristão e Isolda 
vivem um amor infinito, e a deusa 
Valquíria conduz os heróis à sua 
última morada. 
Destas conjugações wagnerianas 
surge esta dança de momentos 
contemplativos, de rutura e de afago.
Acesso: Incluído no bilhete de visita 
à Quinta da Regaleira
Tel. 21 910 66 50 

Até8outubro
Parque de Monserrate

INTERNATIONAL GARDEN PHOTOGRA-
PHER OF THE YEAR (IGPOTY)

O International Garden Photographer 
Of The Year (IGPOTY) é a principal 
competição e exposição mundial de 
fotografia especializada em jardins, 
plantas, flores e botânica, aberta a 
fotógrafos profissionais mas também a 
amadores. Tarifário: incluído no bilhete 
de visita ao Parque de Monserrate.
Tel. 21 923 73 00

Todos os dias
9h30-19h00

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

Até novembro
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.circuitoscienciaviva.pt
Tel. 21 924 77 30

MAIS ATIVIDADES



Sintra em Agenda
OUT

( 25 )

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 9h30-12h20- 14h00-18h00 
| ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados
dedu.clmassama@cm-sintra.pt

CENTRO LÚDICO
DE RIO DE MOURO 

Rua Gil Eanes
(junto ao Mercado Municipal)
2635 Rio de Mouro
Tel. 21 916 34 14 
Fax. 21 916 69 96
seg- sáb 9h30-12h20- 14h00-18h00 
| ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados
dedu.clriodemouro@cm-sintra.pt 

CENTRO LÚDICO DAS LOPAS 
Rua Carlos Charbel
2735 Agualva 
T/F : 21 431 91 54
seg- sáb 9h30-12h20 
14h00-18h00 | ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados

cllopas@gmail.com
QUINTA DA RIBAFRIA

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

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

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

NEWS MUSEUM
Rua Visconde de Monserrate, n.º 26
2710-591 Sintra
Tel. 21 012 66 00
abril a setembro 9h30-19h00
outubro a março 9h30-18h00
info@newsmuseum.pt 

CENTRO INTERATIVO MITOS
E LENDAS DE SINTRA

Praça da República Nº 23
2710-616 Sintra
Tel. 21 923 11 57
Todos os dias 9h30-18h00

CONTACTOS


