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Caros concidadãos

Junho vai trazer uma vez mais até nós o Festival de
Sintra, acontecimento que marca a cena cultural local e
congrega a comunidade melómana num ambiente
onde grandes compositores e intérpretes deixaram já
um rasto memorável de talento e virtuosismo.

De Viana da Motta a Villa Lobos, em plena fruição dos notáveis espaços
culturais e lúdicos que Sintra nos proporciona, uma plêiade de notáveis
artistas durante algumas semanas desfilará na execução de obras
imortais e consagradas. Mas falar do Festival de Sintra é falar também
do legado e personalidade da Senhora Marquesa de Cadaval, patrona e
mecenas de inúmeros artistas, personagem florentina maior que o seu
tempo, a quem o Festival e Sintra tanto devem, aqui se relembrando as
memoráveis sessões decorridas com o seu patrocínio na Quinta da
Piedade, momentos sublimes de prazer e elevação para quem deles
teve o privilégio de usufruir.

Assinalamos também em 29 de junho o Dia do Município, esse S. Pedro que em tempos foi de
Canaferrim e que desde a década de cinquenta marca simbolicamente a unidade das várias
comunidades sintrenses, rurais e urbanas, que constituem hoje esta marca metropolitana viva e
rumo ao futuro sem paralelo no plano nacional.

Tempo pois para um pequeno balanço destes apaixonantes e vertiginosos meses que levo servindo
as gentes de Sintra e o seu anseio por respostas a problemas novos e antigos, num quadro de
desafio e emergência, bem sabendo quanto o verbo é inimigo da verba, como certeiramente dizia
Natália Correia.

Nestes meses reestruturámos os serviços, e o setor empresarial municipal, criámos os Conselhos
Estratégicos Empresarial e Ambiental, apoiámos os bombeiros com equipamentos e acorremos aos
prejuízos causados pela natureza no nosso litoral e praias.

Nestes meses, demos um destino ao Hotel Netto e definimos metas para a Área de Reabilitação
Urbana de Sintra, abrimos o MU.SA e demos passos decisivos na resolução do problema das AUGI,
herança dum passado sem planeamento e fiscalização efetiva.

Nestes meses, demos uma imagem moderna aos nossos veículos de comunicação, entrámos no
Twitter e no Facebook, modernizámos o sítio web e criámos uma newsletter.

Nestes meses, abrimos a Loja do Cidadão de Sintra, e mais vêm a caminho, enviámos missões
empresariais ao estrangeiro, na senda de mercados para as nossas empresas e empresários,
promovemos o cluster dos mármores, chamámos diplomatas e lutámos pela marca Sintra,
apontando as suas vantagens competitivas sem igual.

Nestes meses, concentrámo-nos na ajuda aos vitimados pela crise económica e pelo programa de
ajustamento, facilitando o acesso aos refeitórios escolares e reforçando em mais do dobro a ação
social.

Nestes meses, definimos as fronteiras entre a Câmara e as freguesias, apostámos em centros de
saúde em Sintra, Queluz, Agualva-Cacém, Algueirão-Mem Martins e Almargem do Bispo e
pugnámos pelo estatuto de Sintra Património da Humanidade, igualmente no quadro da
Organização das Cidades Património da Humanidade, a que tenho a honra de presidir.

Nestes meses, enfim, e em diálogo com todas as forças políticas, temos estado a construir futuro, um
futuro de progresso e inclusão, para que a todos sejam dadas oportunidades, com esperança e
motivação.

Basílio Horta
Presidente da Câmara Municipal de Sintra
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Depois dos marcantes momentos que constituíram
a inauguração do MU.SA, significativa data de
afirmação cultural de Sintra, quero aproveitar esta
ocasião para me congratular com a realização de
dois eventos de relevo no passado mês de maio: o
Espontâneo - Festival do Improviso, único no
contexto nacional e que durante alguns dias trouxe
o que de melhor se faz nesse campo ao Centro
Cultural Olga Cadaval; e a enriquecedora
experiência do IV Encontro de História de Sintra,

que reuniu especialistas na matéria, e cuja periodicidade, pelo
manancial por explorar, se deseja mais regular.

Junho traz-nos a 49ª edição do reputado Festival de Sintra, com compositores e
intérpretes consagrados, dele se destacando a evocação de Vianna da Mota, que em
Colares viveu a sua infância e que aos treze anos para a condessa d’Edla escreveu o
inspirado Au bord du lac de Pena.

Com esse grande momento, Sintra parte musicalmente para o verão, e não só no
plano da música dita erudita, pois o VIII Encontro de Bandas Filarmónicas do
Concelho e o desfile das marchas populares do concelho estarão igualmente em
agenda.

Realce também para a segunda parte do Colóquio Raúl Lino, e o início das muitas
festas populares que se vão realizar por todos  cantos do concelho.

Sintra é Memória e connosco, guardiões dum legado secular, nunca deixará de estar
presente a homenagem aos nomes e obras que fizeram maior o concelho, e mais
enriquecido.

Uma palavra pois para recordar um escritor que, não sendo de Sintra, nesta vila e na
sua vida cultural deixou uma marca indelével: Ferreira de Castro, o magistral autor
de A Selva, falecido há 40 anos, a 29 de junho de 1974- o dia do Município, por sinal-
e que aqui quis deixar o seu corpo envolto no musgo da serra, ato pelo qual se bateu
o saudoso José Alfredo, que, teimosamente, tal concretizou em 1975. Ferreira de
Castro, veraneante em Sintra durante vários estios,  doou em 1973 o seu espólio a
Sintra, e para o preservar e dinamizar, com o seu nome foi concebido e inaugurado
um museu, inaugurado em 6 de junho de 1982. Aqui o recordamos, com o convite
à redescoberta da sua leitura, dividida entre um Portugal rural e profundo e o ecu-
menismo do mundo por onde andou e em palavras nos levou.

Rui Pereira
Vice Presidente da Câmara Municipal de Sintra
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CRONOLOGIA

2
1914 - Sai o primeiro número do
“Notícias de Cintra”, funcionando na R.
Alfredo Costa nº10, dirigido por António
Cunha

1933 - Pelo decreto nº 22617 a capela de
S. Lázaro, em S. Pedro, é classificada
como imóvel de interesse público

1940 - Implantação da réplica do pelour-
inho manuelino, da autoria de José da
Fonseca, no Largo Dr. Gregório de
Almeida

1940 - Inaugurado o Campo de Futebol
do Colarense na Quinta do Cosme

1957 - É inaugurada a Casa Museu Leal
da Câmara

1960 - Morre o distinto sintrense
Eduardo Frutuoso Gaio

6
1906 - Fundação dos Bombeiros de S.
Pedro

1982 - Inauguração do Museu Ferreira
de Castro

7
1964 - No Tramagal, o Sport União
Sintrense sobe à II Divisão Nacional de
Futebol

8
1945 - A deposta rainha D. Amélia visita
Sintra e a Pena

9
1959 - A princesa Margarida, irmã da
rainha de Inglaterra, visita Sintra e aloja-
se na Quinta de S. Sebastião, do vis-
conde de Asseca

10
1983 - É fundado o rancho do MTBA

12
1927 - É criada a Associação de
Assistência e Beneficência da Freguesia
de Colares, presidida por Maria José
Deck Bandeira Nobre

1958 - O decreto 41152 autoriza o con-
celho de Sintra a comemorar o feriado
municipal a 29 de Junho, seis anos
depois de a Câmara ter decidido nesse
sentido

13
1909 - Inauguração do edifício dos
Paços do Concelho, obra do Arquiteto
Adães Bermudes

1955 - É inaugurado pelo cardeal
Cerejeira o Museu de Odrinhas

14
1974 - Toma posse a Comissão
Administrativa da CMS designada após
o 25 de abril para gerir a autarquia até
às eleições, presidida por José Alfredo
da Costa Azevedo

16
1910 - Classificação como monumentos
nacionais do Castelo dos Mouros, Paço
de Queluz, pelourinho de Colares, antas
de Adrenunes e da Agualva, igreja da
Penha Longa, anta de Belas, Palácio da
Pena, Paço de Sintra e repuxo manueli-
no na Vila.

17
1961 - Abre o Hotel das Arribas, na Praia
Grande, ainda sem piscinas

1967 - Morre a pintora Milly Possoz

1977 - Inaugurado o miradouro de Santa
Eufémia, em S. Pedro

18
1950 - Criação do Clube de Futebol “Os
Odrinhenses”

1994 - Inaugurado o pavilhão da União
Desportiva e Cultural de Nafarros

19
1959 - É inaugurado o Quartel dos
Bombeiros Voluntários de S. Pedro

20
1971 - Morre o jornalista e antigo
vereador Mário Travassos Valdez

1977 - Queluz é elevada a cidade e
Colares a vila

21
1964 - Inaugurada a Escola Primária de
Janas

1995 - Mikail Gorbatchev visita Sintra

2000 - Sintra gemina-se com a cidade de
Havana, Cuba

22
1916 - Por proposta do vereador
Francisco Álvares Pereira de Carvalho Jr
a Câmara delibera que o feriado munici-
pal seja a 29 de agosto, data do faleci-
mento em Sintra do escritor Latino
Coelho

1922 - O decreto 8218 classifica como
monumento nacional a igreja de Santa
Maria

1940 - Inaugurado o quartel dos
Bombeiros Voluntários de Sintra na Vila

24
1890 - Fundada a Real Associação dos
Bombeiros Voluntários de Sintra, sendo
seu primeiro comandante João Augusto
Cunha

1933 - Fundada a Sociedade Recreativa
de Albarraque

1934 - Criado o Grupo 93 da Associação
dos Escoteiros Portugueses

1942 - Fundado o Progresso Clube, no
Algueirão

25
1889 - O Palácio da Pena é adquirido
pelo Estado por 310 contos, mantendo-
se a condessa d’Edla usufrutuária do
Chalé e do Parque

26
1975 - É fundada a União Mucifalense

27
1926 - É inaugurada a sede da associ-
ação “Os Aliados”, em S. Pedro

1959 - O imperador da Etiópia, Hailé
Selassié, visita Sintra

28
1975 - É inaugurada por José Alfredo a
estátua de D. Fernando II no Ramalhão

1992 - Inaugurada a igreja de Nossa
Senhora da Paz, em Rio de Mouro

29
1893 - O padre Bento Menni funda a
Casa de Saúde do Telhal, da Ordem
Hospitaleira de S. João de Deus, para
tratamento de doenças mentais

1925 - Pela Lei 1790, é criada a freguesia
de Queluz, por desanexação de Belas

1974 - Morre o escritor Ferreira de
Castro

30
1891 - Realiza-se a primeira viagem
Lisboa/Rossio-Sintra, de comboio

1892 - Edita-se A Folha de Cintra, dirigi-
da por A.J.Rodrigues

1947 - É assinada a escritura da venda
de Monserrate

JUNHO na História de Sintra

Inauguração do edifício dos Paços do Concelho, em 13 de Junho de 1909
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ENTREVISTA

A Filomena Marona Beja é uma
escritora por muitos laços ligada
a Sintra. Acha que há um sentido
trágico dominante em Sintra ou
serão apenas exacerbações
românticas derivadas dos mitos
que a ela se associam, hoje em
retorno acentuado?

Os mitos são mitos. Não lhes saben-
do a génese, aceitamo-los por vezes
de olhos arregalados. De outras,
com um sorriso. Quanto ao roman-
tismo, chegou a Sintra na bagagem
de Lord Byron, no seu estojo de
escrita. Já lá vai!
Mas não se foi a serra nem o mar.
Ou a maneira de ser saloia. Tão
pouco as neblinas que nos temper-
am os dias. Que tudo isto perdure. E
deixemo-nos de tragédias!

Porque só tardiamente sentiu a
necessidade de escrever? Tem
a u t o r e s ,  p o r t u g u e s e s  o u
estrangeiros de referência?
Sempre escrevi. Aos cinco anos, fui
à cozinha copiar a minha primeira
palavra: SAL! E logo comecei a criar
outras.
Ainda adolescente, publiquei
alguns contos no Diário Popular.
Depois... Tanta coisa! Viver, apren-
der, amadurecer... E entretanto, a
escrita profissional. Trabalhos técni-
cos, publicados e divulgados tanto
em Portugal como no estrangeiro.
E num dia de Verão (em 1996), na
cidade da Horta, comecei a escrever
As Cidadãs. Foi o primeiro romance
que publiquei (Edições Cotovia,
1998). 
Escritores de referência? Admiro a

Profissional da área da documentação
técnico-científica e residente em Sintra,
Filomena Marona Beja estreou-se no
romance com As Cidadãs(1998), livro que
transporta para a Lisboa do início do
século XX e cuja reedição, em 2009,
coincidiu com as comemorações do
centenário da implantação da República.
Publicou também Betânia (2000), A Sopa
(2004) — com o qual ganhou o Grande
Prémio de Literatura DST em 2006 —, A
Duração dos Crepúsculos (2006), A Cova
do Lagarto (2007) — galardoado com o
Grande Prémio de Romance e Novela
APE/DGLB —, Bute Daí Zé (2010) e
Eléctrico 16 (2013), tendo lançado em
maio o seu último livro, Franceses,
Marinheiros e Republicanos, o que nos
levou a uma breve conversa com a autora.

ENTREVISTA

FILOMENA
MARONA BEJA

O que é ser escritor, hoje?
O que sempre terá sido: escrever!
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ENTREVISTA

maioria dos escritores lusófonos.
Direi que gosto muito de alguns.
Nomes para quê?!
Quanto a estrangeiros: Ernest
Hemingway, Jacques Prévert e...
DURAS! A extraordinária Marguerite
Duras. 

O que é ser escritor hoje? Que
diferenças encontra no leitor de
ficção de há 30 anos e no de
hoje?

O que é ser escritor, hoje? O que
sempre terá sido: escrever!
Nos anos de 1930, em Portugal
ainda se abordava a literatura
muito à maneira do século XIX.
Lá por fora já se ia no “Realismo
Social” que, por cá só chegaria
depois da Guerra de Espanha e que
a “censura” levaria a que se
chamasse “neo-realismo”. Fomos
evoluindo: anos 60-70. Mas direi
que só à beira da década de 80
fomos inovadores.

Qual a sua obra mais conse-
guida? Já se zangou por ter
escrito alguma delas?

Não sei se considero “conseguida”
alguma coisa do que publiquei.Mas
zangar, nunca me zanguei com o
que escrevi.

Pode dizer-se que o escritor
escreve sempre o mesmo livro e
toda a obra é autobiográfica?

No meu caso, não!

O período do século XX é muito
presente na sua obra. Como
c arac terizaria  o  século XX
português?

F o r a m  c e m  a n o s  d i f í c e i s .
1914-1918. A Ditadura, a Guerra
Colonial...
O que melhor nos aconteceu (a
maior das alegrias) foi o 25 de Abril
de 1974!

Fale-nos um pouco da sua última
obra, a lançar brevemente.

F r a n c e s e s ,  M a r i n h e i r o s  e
Republicanos...É a narrativa das
c o n t u r b a ç õ e s ,  e v o l u ç õ e s  e
algumas sujeições por que passá-

mos (Povo e País), desde as cam-
panhas de Napoleão ao fim da
I República.
Não se trata, porém de um discurso
contínuo. Reparte-se por quatro
novelas – género em desuso na li-
teratura portuguesa.
Nestes quatro “episódios” falo da
resistência aos soldados de Junot.

Da Patuleia. De marinheiros apare-
lhando os navios, entrando e
saindo a barra do Tejo. Dos
primeiros republicanos a chegar às
Cortes. E de Manuel Teixeira
Gomes: Presidente da República
com grande, GRANDE classe! E
escritor sem moral nenhuma, mas
com muita ética!

O que pensa que procura o leitor
quando busca uma obra lite-
rária? O leitor é generoso ou é
um ser distante e que tem de ser
conquistado?

Cada leitor fará a sua procura.
Não escrevo para nenhum em
particular mas, pelo retorno
que tenho, já terei conquistado
alguns.

Que projectos tem para o futuro
imediato? 

Continuar a escrever, enquanto
estiver lúcida. 

Como vê a cena cultural em
Sintra e o que poderá ser feito
para a dinamizar?

Sintra tem-se vindo a tornar cul-
turalmente repetitiva. E pobre.
Muito pobre!

O que se pode fazer?
Sem falar nem de Lisboa, nem do
Porto, posso aludir à Póvoa de
Varzim, Matosinhos, ilhas da
Madeira, Santa Maria, Terceira...
Lembrando-me dos esforços
que por lá se fazem... Tão aquém
que Sintra fica! Falta-nos boa
música, em salas com entrada
livre. Ou tocada nos coretos.
Nas igrejas.
Teatro na rua! Ainda me recordo de
Gil Vicente e do seu Velho da Horta,
a serem representados na escada-
ria do Palácio da Vila! 
Há esculturas na Volta do Duche,
mas não temos uma grande
exposição de pintura.
A Ciência? Há alguma, mas quase
incógnita.
E as livrarias? E a Biblioteca Municipal?
Seria assim tão difícil fazer com
déssemos por elas? Com que real-
mente existissem?
Por exemplo?
Bons livros à venda num ou noutro
quiosque, por iniciativa da Câmara.
Para emprestar, em pólos e mini-
pólos da Biblioteca. Localizá-los e
mantê-los animados em cafés,
estações da C.P., Centros de Saúde.
Sem esquecer o Parque da
Liberdade, a Correnteza, praias,
piscinas...
Vamos lá!
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DIA A DIA

1junho
10h00 ou 14h30
Quintinha de Monserrate
CELEBRAÇÃO DO DIA
MUNDIAL DA CRIANÇA

O Dia da Criança será celebrado na
Quintinha de Monserrate com
muito dinamismo, aprendizagem e
diversão. Antigos ofícios, jogos
tradicionais, enigmas e tarefas
muito divertidas conduzirão os
participantes à descoberta de todos
os recantos e encantos da
Quintinha de Monserrate. Vamos
descobrir quem vive na quinta, o
que tem para nos dar e para que
serve. Vamos meter as mãos na
terra e também na massa para
descobrir como se trabalha a terra e
como se amassa o pão à moda
antiga! Tudo enquanto respiramos
o ar puro da serra de Sintra!
Duração: 2h00
Famílias com crianças dos 5 aos 10
anos. 8€ (inscrição prévia)
T: 21 923 73 00
comercial@parquesdesintra.pt
Depende de um número mínimo
de participantes
Parques de Sintra - Monte da Lua
T: 21 923 73 00
npa@parquesdesintra.pt
www.facebook.com/parquesdesintra
www.parquesdesintra.pt

16h00
Palácio de Monserrate
CONCERTO PARA BEBÉS: 
DIA NA FLORESTA

“Um Dia na Floresta” recria o
ambiente de festa que se vive na
Natureza. Trechos de música clássi-
ca, arranjados especialmente para
bebés, com palavras simples, ritmos
contagiantes e jogos de rimas, pro-
porcionam um momento de envol-
vente magia para os mais
pequenos. Através de histórias
cantadas, o concerto convida todos
a viver uma aventura imaginária,
Duração: 45 min
Recomendado para famílias com
crianças a partir dos 3 meses
Preço: 20€/adulto + 1 criança até aos 4
anos | 15€/adultos e crianças com mais
de 4 anos
Depende de um número mínimo
de participantes
Inscrição e pagamento prévios:
T: 21 923 73 00
comercial@parquesdesintra.pt

Até 7 de junho
Casa da Cultura de Mira Sintra 
8ª MOSTRA DO BRINQUEDO
DE MONTAR DE MIRA 
SINTRA

Com a realização de Jogos
Tradicionais
Em parceria com o Sintra Raquete
Clube
Casa da Cultura de Mira Sintra
Av. 25 de Abril, Largo da Igreja, Mira
Sintra
T: 21 912 82 70
dcul.casadacultura@cm-sintra.pt
ter-sex das 10h00-20h00
sáb e dom das 14h00-20h00 
Encerra seg e feriados

16h00
Sociedade Filarmónica Os Aliados,
S. Pedro
VIII ENCONTRO DE BANDAS
FILARMÓNICAS DO
CONCELHO DE SINTRA 

A Sociedade Filarmónica Os Aliados
vai realizar, com o apoio da Câmara
Municipal de Sintra, o VIII Encontro
de Bandas Filarmónicas do
Concelho de Sintra, que terá lugar
durante o mês de junho na Sede
da coletividade, com a seguinte

programação:
16h00 - Banda da Sociedade
Filarmónica de N. Sr. ª da Fé
de Monte Abraão
17h00 - Banda da Sociedade
Filarmónica Boa União
Montelavarense
18h00 - Banda da Sociedade
Filarmónica e Recreativa de Pero
Pinheiro

16h00
Centro Cultural Olga Cadaval
Auditório Acácio Barreiros 
CINEMA DIA DA CRIANÇA

A natureza e os animais são os
temas abordados neste grupo de
filmes que incidem sobre as classes
dos animais: aves, mamíferos,
répteis, insectos. 
Os conteúdos explorados nos seis
filmes são: 
A Grande Migração
As Aventuras de Miriam:
o piquenique
As Novas Espécies
Rapaz Bolota
Fábulas Delirantes I
Big Buck Bunny
Esta sessão tem como objectivos 
pedagógicos a aproximação à 
aprendizagem cinematográfica e o

desenvolvimento da imaginação e
ampliação da cultura visual pela
experiência do cinema. Os pais e
educadores podem também traba-
lhar os temas relacionados com a
natureza e os animais e classes dos
animais.
Preço: 3€
T: 21 910 71 10

5junho
Todo o dia
Centro Lúdico das Lopas

Atividades destinadas 
à comunidade educativa

MARATONA DE ESTÓRIAS
Um Dia, Uma maratona. Vamos
correr pelas estórias, viver
aventuras, sentir emoções! De  livro
em livro percorre um caminho.
Participa nesta maratona de
estórias. 
Para grupos de crianças de jardins
de infância e escolas básicas do 1º
ciclo do Ensino Básico.
Marcações: T: 21 431 91 54
cllopas@gmail.com

AGENDA DIA A DIA
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DIA A DIA

7junho

9H30
Quintinha de Monserrate
SESSÃO DE HORTICULTURA
BIOLÓGICA

As sessões teórico-práticas
pretendem ensinar como pode ser
cultivada uma horta de frutos e
legumes diversificados. Até outubro
serão instaladas as culturas de
primavera/verão, de modo a ser
observado o seu desenvolvimento,
da sementeira à colheita, e posterior
recolha e conservação de semente.
Num total de 9, as sessões serão
divididas em módulos de 3. Na
segunda sessão - A Fertilização
Orgânica - será dado destaque à
aplicação de estrumes e composto
vegetal, aos adubos verdes e à
rotação de culturas. A terceira
sessão - A Planificação da Horta -
será dedicada a temáticas como a
orientação solar, o ensombramento,
as sebes de proteção e aromáticas,
a marcação dos talhões para a
rotação e as consociações de
culturas.

Formadora: Graça Ribeiro, especialista
em horticultura biológica
Duração: 4H30 por sessão
Público em geral
Preço: 60€/participante - módulo de 3
sessões 
Inscrição e pagamento prévios:
comercial@parquesdesintra.pt 
Parques de Sintra - Monte da Lua
T: 21 923 73 00
npa@parquesdesintra.pt
www.facebook.com/parquesdesintra
www.parquesdesintra.pt

9h00 - 19h00
Jardim da Correnteza
MERCADO BROCANTE E
DE ARTESANATO DE SINTRA

O mercado realiza-se nos 1os

e 3os sábados de cada mês na
Alameda dos Combatentes da
Grande Guerra, e nele participam
artesãos, alfarrabistas e antiquários
que comercializam variadíssimos
artigos desde artesanato, livros
usados, antiguidades, entre outros.
Regulamento disponível em:
Divisão de Cultura
T: 21 923 61 03/04/06/08 
www.cm-sintra.pt.

10h00 - 18h00
Volta do Duche, Sintra
MOSTRA DE ARTESANATO 

A Mostra de Artesanato na Volta do
Duche assume-se como um
inquestionável contributo para a
divulgação e valorização do
artesanato produzido, atualmente,
no Concelho de Sintra, e para tal
muito contribui a simbiose entre a
inquestionável beleza da
envolvente do Centro Histórico, com
a multiplicidade de formas e
materiais que compõem as peças
artesanais.
Com criações mais tradicionais ou
modernas cada artesão expressa
nas suas obras, um pouco da sua
vivência, da sua identidade cultural,
partilhando com todos quantos
visitam este local um pouco de si.
Divisão de Cultura:
T: 21 923 61 03/04/06/08 
Grupo de Artistas Vale de Eureka
T: 967 629 034 | 912 825 538 à tarde

À tarde
Centro Lúdico das Lopas 
NO EXETRIOR GINCANA 

Neste dia vamos jogar um divertido
jogo, dinamizado no espaço
exterior do Centro Lúdico. Inscreve
a tua equipa para participar na
fantástica gincana do Centro Lúdico
das Lopas.
Maiores de 6 anos

16h00
Biblioteca Municipal de Sintra - Pólo de
Agualva- Cacém 
“HOJE LANCEI MILHARES DE
FEITIÇOS, E DEI DUAS VEZES
A VOLTA AO MUNDO. DIZ-
ME TU, GATO DE OLHOS
MORTIÇOS: ONDE É QUE EU
DURMO UM SONO
PROFUNDO?”
A partir do livro “ O gato adormecido”, e
da leitura do primeiro parágrafo e visiona-
mento de imagens do conto, vamos
recontar a estória e tentar encontrar a
melhor cama na compa-nhia do gato
Mateus e sua bruxa.

Dos 7 aos 10 anos 
Entrada Livre

Todo o dia
Centro Lúdico de Rio de Mouro 
SÁBADOS EM FAMÍLIA

Exploração livre do espaço
Diverte-te com a família na área do
jogo simbólico, no espaço multimé

dia, no espaço de leitura e na área de
expressão plástica livre.
Para todas as idades
Rua Gil Eanes (junto ao Mercado
Municipal), 2635 Rio de Mouro
T: 21 916 34 14 | F:  21 916 69 96
clriodemouro95@gmail.com

7 DE JUNHO
____

21H30
Centro Cultural Olga Cadaval 
ROMEU E JULIETA
Baseado na obra escrita por William Shakespeare 
Pela Companhia Russian Classical Ballet
Romeu e Julieta, a deslumbrante obra-prima do bailado que irá
encantar o público, interpretado pela brilhante e prestigiada
Russian Classical Ballet, que apresenta um esplendoroso elenco,
liderada por Evgeniya Bespalova (na personagem de Julieta).
Bailado em três atos e um epílogo, Romeu e Julieta conta-nos uma
história de amor trágico entre dois jovens que cresceram no seio
de duas famílias rivais. Escrita por William Shakespeare, em 1579,
é considerada a obra de referência para os grandes coreógrafos
que transformaram genialmente a história escrita numa
encantadora obra-prima do bailado clássico.
Ficha Artística e Técnica 
Música Sergei Prokofiev | Libreto Sergei Prokofiev, Sergei Radlov e
Adrian Piotrovsky baseado na obra escrita por William Shakespeare |
Coreografia Leonid Lavrovsky | Cenografia Russian Classical Ballet|
Figurinos Evgeniya Bespalova | Diretora Evgeniya Bespalova
Mais info: www.rcballet.com
Duração aproximada: 115 minutos (com intervalo)
Maiores 3 anos 
Preços: 1ª Plateia: 30€  | 2ª Plateia: 27€ 
Balcão: 25€ | Galerias: 18€
Desconto de 2€ para menores de 18 anos, maiores de 65 anos e grupos
de 10 ou mais pessoas.
T: 21 910 71 10
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8junho

9h00 - 12h30
Abrunheira
TROFÉU “SINTRA A CORRER” 
I MILHA URBANA DA UNIÃO
RECREATIVA E CULTURAL DA
ABRUNHEIRA 

Organização: União Recreativa e
Cultural da Abrunheira
Apoio: Câmara Municipal de Sintra
Info: Divisão de Desporto e Juventude
T: 21 923 61 35 | www.cm-sintra.pt

10h00 às 18h00
Volta do Duche, Sintra
MOSTRA DE ARTESANATO, 

A Mostra de Artesanato na Volta do
Duche assume-se como um
inquestionável contributo para a
divulgação e valorização do
artesanato produzido, atualmente,
no Concelho de Sintra, e para tal
muito contribui a simbiose entre a
inquestionável  beleza da
envolvente do Centro Histórico, com
a multiplicidade de formas e
materiais que compõem as peças
artesanais.
Com criações mais tradicionais ou
modernas cada artesão expressa
nas suas obras, um pouco da sua
vivência, da sua identidade cultural,
partilhando com todos quantos
visitam este local um pouco de si.
Info: Divisão de Cultura
T: 21 923 61 03/04/06/08
Grupo de Artistas Vale de Eureka
T: 967 629 034 / 912 825 538

14h00 - 19h00
Rio de Mouro
TROFÉU DE SINTRA EM BTT -
2ª PROVA DO CALENDÁRIO
DE 2014  

Organização: 
Junta de Freguesia de Rio de Mouro
Apoio: 
Câmara Municipal de Sintra
Divisão de Desporto e Juventude
T: 21 923 6135 | www.cm-sintra.pt

16h00
Sociedade Filarmónica Os Aliados
VIII ENCONTRO
DE BANDAS FILARMÓNICAS
DO CONCELHO DE SINTRA

16h00
Banda da Sociedade Filarmónica
União Assaforense
17h00
Banda dos Bombeiros Voluntários
de Colares
18h00
Banda da Sociedade Recreativa e
Musical de Almoçageme

10junho
16h00
Sociedade Filarmónica Os Aliados
VIII ENCONTRO
DE BANDAS FILARMÓNICAS
DO CONCELHO DE SINTRA
16h00

Banda da União Mucifalense
17h00

Banda Filarmónica
de São Bento de Massamá -
FilarmoniÁrtes

18h00
Banda da Sociedade Filarmónica
Instrução e Recreio Familiar de
Lameiras

12junho
18h00
Penedo/Sintra
NOITE DE SANTO ANTÓNIO

Desfile de marchas populares

13junho
18h00
Penedo/Sintra
NOITE DE SANTO ANTÓNIO

Desfile de marchas populares

20h00
Adega Viúva Gomes, Almoçageme
TRIO DE MÁRIO LAGINHA 

Jantar-buffet e Concerto - Sons
e Sabores do Brasil
Pela quinta vez consecutiva, em
Almoçageme (Sintra), realiza-se
mais uma edição do “Sons e
Sabores”, desta vez dedicada ao
Brasil. 
O Trio de Mário Laginha, composto
por Mário Laginha (piano),
Alexandre Frazão (bateria) e Nelson
Cascais (contrabaixo), assim como
os convidados Rita Maria (voz) e
Ricardo Toscano (Saxofone)
convidam os presentes para uma
viagem musical pelo Brasil, que será
antecedida de um jantar de
“cozinha mineira”, confecionada
pelo chef Ailton do Restaurante
lisboeta UAI. A acompanhar a
experiência gastronómica vão ser
servidos os vinhos de João Portugal
Ramos, e para arrematar a
proposta, uma caipirinha! Os pratos
são confecionados na Escola Alda
Brandão de Vasconcelos, em
Colares, sob a supervisão do chef.
O lucro deste evento reverte na
totalidade para a Associação dos
Bombeiros Voluntários de
Almoçageme com o objetivo de
ajudar na construção da futura
farmácia.
Reserva e compra de bilhetes:
www.insider-cooking.com

8 DE JUNHO
____

17h00
Teatro - Auditório Municipal António Silva
DESCULPA Ó CAETANO 
Pelo Grupo de Teatro “Os Cintrões” do Centro de Cultura e
Desporto Sintrense.
Lisboa, início do último quartel do século vinte.
A empresa de Caetano Borges tem a sua sede num edifício da
baixa lisboeta, que também lhe serve de residência. É nesta que
se passam momentos alucinantemente cómicos, apesar de
essenciais para a sobrevivência da M.A.M.A. - Moagem Agrícola
Moinhos Associados, S.A. Envolvidos no processo, figuras,
figurinhas e figurões de negócios de sexo, romantismo e
escapadelas; dinheiro e milho!...Até ele!... Ou não se tratasse da
salvação ou queda de um império das moagens nacionais.
Uma epopeia incrivelmente cómica  que transforma o castelo
económico do industrial Borges numa verdadeira arca de
loucuras.
seg a sex 9h00 - 12h30 
14h00 - 17h30 
Rua Coração de Maria, n.º 1, Shopping Cacém, 2735-470 Cacém
T: 21 923 61 05 
T: 21 914 54 46
(bilheteira em dias de espetáculos)

 



14junho
9h30-13h00 e 14h00-17h30
Quintinha de Monserrate
PLANTAS AROMÁTICAS
E MEDICINAIS 

A pensar em todos quantos
procuram conhecimentos para ter
em casa uma pequena produção de
plantas aromáticas ou iniciarem
um projeto agrícola em Plantas
Aromáticas e Medicinais - PAM -
sugere-se a participação num
conjunto de 4 sessões teórico-
práticas, no decorrer das quais
serão dados a conhecer os passos
mais importantes no cultivo e
produção destas plantas. 
Formadores: Engenheiros
Agrónomos Carla Vinagre e Duarte
Côrte-Real
MóduIos I, II, III e IV: Plantas
Aromáticas e Medicinais;
Agricultura Biológica e as PAM;
Propagação das Plantas; e
Secagem, respetivamente
Duração: 3h30
Adultos
Preço: 20€/participante e por sessão 
Inscrição e pagamento prévios
T: 21 923 73 00
comercial@parquesdesintra.pt

16h00
Centro Cultural Olga Cadaval
VIAGEM AO CENTRO
DO TEATRO

O Centro Cultural Olga Cadaval é
bem conhecido pelos espectáculos
que, de há meia dúzia de anos, tem
vindo a acolher e a apresentar. Mas,
por trás dos palcos, existe um mundo
secreto e muito especial que poucos
conhecem... Pretende-se com esta
“Viagem ao Centro do Teatro”, partil-
har com o público a moderna oficina
que apetrecha este espaço, mostran-
do-lhe o que está para além de um
espetáculo. Das salas de produção
às régies, passando por camarins e
auditórios, sugere-se um itinerário
pedagógico pelos espaços habitual-
mente vedados ao público. E (nunca)
saberemos com que artistas se
poderão cruzar nos corredores.
Uma co-produção Musgo Produção
Cultural e Centro Cultural Olga
Cadaval
Duração aproximada: 90 minutos (sem
intervalo)
Maiores de 6 anos. Preço: 6€  
A realizar-se com um mínimo de 10
participantes.
T: 21 910 71 10

15h30
Centro Cultural de Rio de Mouro 
Yoga em família
“DIVIRTAM-SE
EM ESTADO ZEN”

O yoga é como a música! O ritmo
do corpo, a melodia da mente e a
harmonia da alma criam o
equilíbrio na vida. Aparece e
participa!
Dos 4 aos 8 anos

15h00
Castelo dos Mouros
À CONQUISTA DO CASTELO

Esta atividade permite conhecer a
história deste local milenar e os seus
protagonistas de forma lúdica.
As equipas participantes, mouros e

cristãos, são convidadas a
conquistar o castelo e o seu tesouro,
numa batalha em que o vencedor é
aquele que sabe mais. O
conhecimento é obtido por cada
equipa ao longo do percurso até às
muralhas do castelo na preparação
para a bata-lha final, momento em
que as informações aprendidas
devem ser aplicadas.
Duração: 1h30
Famílias com crianças dos 6 anos aos
12 anos
Preço: 8€/participante 
inscrição prévia:
T: 21 923 73 00
comercial@parquesdesintra.pt
Depende de um número mínimo
de participantes

14 de junho à tarde
Centro Cultural das Lopas
ATELIÊ DE CULINÁRIA
Mãos à massa e toca a cozinhar!
Regressam as tardes de culinária.
Vamos preparar um lanche
divertido e saudável com a ajuda da
equipa do Centro Lúdico das Lopas. 
Inscrição prévia no local ou através do
T: 21 431 91 54 cllopas@gmail.com 
Maiores de 6 anos.

16h00
Pólo de Queluz - Biblioteca Ruy Belo 
ATELIÊ: OBSERVA
OS DINOSSAUROS

Maiores de 4 anos
Entrada livre

15junho
10h00
Quintinha de Monserrate
WORKSHOP SOBRE O
ECOSSISTEMA ÁGUA

Neste workshop, o projeto
BIO+Sintra, convida as famílias a
conhecer melhor o meio aquático.
Aprender quais os principais
invertebrados presentes nas linhas
de água, a relacionar a sua
presença com a qualidade da água,
a analisar os seus parâmetros
físico-químicos e a saber como estes
afetam a vida animal.
Duração: 2h30
Para maiores de 6 anos
Gratuito com inscrição prévia: 
T: 21 923 73 00
comercial@parquesdesintra.pt
Saber mais: 
www.tinyurl.com/workshop

16h00
Sociedade Filarmónica Os Aliados
VIII ENCONTRO DE BANDAS
FILARMÓNICAS DO
CONCELHO DE SINTRA

16h00
Banda Filarmónica da Sociedade de
Instrução e Recreio de Janes e
Malveira
17h00
Banda da Sociedade Filarmónica
“Os Aliados” -  Encerramento 

SINTRAemAGENDA >    junho >    2014

Câmara Municipal de Sintra   ::  11

DIA A DIA

Pavilhão do M.T.B.A
MARCHAS-ARRAIAIS POPULARES 

O Grupo União Recreativo e Desportivo do M.T.B.A organiza a
“Marcha Popular MTBA” com o tema “Na Minha Aldeia”, durante o
mês de junho. A estreia é no dia 14, às 22H30 e conta com as
atuações da Marcha Popular M.T.B.A e da Marcha de Alcântara,
Lisboa. Este evento cultural promove e divulga os costumes, a
tradição, a herança e o património cultural do concelho de Sintra.

Programa:

Dia 14 - 22h30
Marcha Popular M.T.B.A e da Marcha de Alcântara, Lisboa

Dia 23 - 22h00
Marcha Popular MTBA
Marcha Popular de Cabriz

Dia 28 - 22h30
Grande noite de marchas populares 

Arraiais: 
Dias 14, 15, 21, 22, 23 e 28
Com sardinha assada, febras e outros petiscos. 
Entrada livre
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18h00
Centro Cultural Olga Cadaval 
Auditório Acácio Barreiros 
BEETHOVEN | BORODIN

O Quarteto de Cordas de Sintra
regressa ao Centro Cultural Olga
Cadaval para mais um ciclo de
recitais. Na presente temporada
apresentam algumas das obras
chave do repertório para esta
formação. Neste primeiro recital,
pode escutar-se o Quarteto em dó
menor op. 18 n.º 4 de Ludwig van
Beethoven (1770-1827), obra de
transição que revela a forte
influência clássica de Haydn
embora transpareça já o espírito do
romantismo. Por outro lado, o
Quarteto n.º 2 de Aleksandr Borodin
(1833-1887) é uma obra totalmente
inserida na linguagem romântica e
representativa da estética russa,
complexa e densa mas
simultaneamente
emotiva.
Programa 
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Quarteto de Cordas Op. 18 n.º 4
Aleksandr Borodin (1833-1887)
Quarteto de Cordas n.º 2
Ficha Artística e Técnica:
Quarteto de Cordas de Sintra: Violino
Nélson Nogueira | Violino Romeu
Madeira | Viola Eurico Cardoso |
Violoncelo Abel Gomes
Coprodução Sintra Estúdio de Ópera e
Centro Cultural Olga 
Cadaval
Apoio Câmara Municipal de Sintra
Duração aproximada: 70 minutos
Maiores 3 anos.
Preço: 7€

17junho
19h00-21h00
Centro Cultural Olga Cadaval 
Sala de Ensaio 
CLUBE DE LEITURA

A Confissão da Leoa, de Mia Couto
Liberdade. Gargalhada. Viagem.
Cor. Salto. Montanha. Segurança.
Espaço. Curiosidade. Valor. Gente.
Amor. Eu. Outro. Ouvir. Voar.
Dançar. Carisma. Música. Livros.
Romance. Poesia. Palavras.
As palavras da nossa vida estão em
livros. A convite do Centro Olga
Cadaval, a escritora e sintrense
Raquel Ochoa coordenará o novo
Clube de Leitura onde duas vezes
por mês tornamos a experiência da
leitura num momento de convívio.
Para quem quer partilhar as suas
ideias e descobrir as dos outros.
Participação e inscrições:
clubedeleitura@sintraquorum.pt
Duração aproximada: 120 minutos
Maiores 12 anos
Preços: 
6 Sessões: 12€ | 1 Sessão: 5€
T: 21 910 71 10

18junho
16h00
Centro Lúdico das Lopas 
CHÁ DE LIVROS

Recomeça o lendário chá de livros!
Vamos ler os clássicos contos
infantis de Charles Perrault.
Neste dia: “O gato das botas”
Todas as idades

19junho
14h00
Centro Lúdico das Lopas
VISIONAMENTO DE FILME

Vamos assistir a um filme! 
Traz pipocas e vem assistir!
Menores de 12 anos.

19h00
MU.SA
49º FESTIVAL DE SINTRA
CONFERÊNCIA DE ABERTURA
DO FESTIVAL DE MÚSICA
DE SINTRA 

20junho
Centro Lúdico das Lopas
CENTRO LÚDICO DO AVESSO

Aproveita o sol e diverte-te com
todas as atividades e surpresas que
temos preparadas para ti!
A praia vem ao centro lúdico!
Rua Carlos Charbel,  Agualva 
T: 21 431 91 54
cllopas@gmail.com

Todo o dia
Centro Lúdico das Lopas
TORNEIO DE PING PONG

Desafia-te e aos teus amigos
e aparece para um torneio de
ping-pong. E que vença o melhor! 
Maiores de 6 anos

21h00
Centro Cultural Olga Cadaval
49º FESTIVAL DE SINTRA
CONCERTO OSP – VIANNA
DA MOTA

Orquestra Sinfónica Portuguesa
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21junho
17h00
Centro Cultural Olga Cadaval 
DESCULPA Ó CAETANO 

Pelo Grupo de Teatro “Os Cintrões”
do Centro de Cultura e Desporto
Sintrense
Lisboa, início do último quartel do
século vinte. A empresa de Caetano
Borges tem a sua sede num edifício
da baixa lisboeta, que também lhe
serve de residência. É aqui que se
passam momentos
alucinantemente cómicos, apesar
de essenciais para a sobrevivência
da M.A.M.A. - Moagem Agrícola
Moinhos Associados S.A. Envolvidos
no processo, figuras, figurinhas e
figurões de negócios de sexo,
romantismo e escapadelas; dinheiro
e milho! 
Uma epopeia incrivelmente cómica
que transforma o castelo
económico do industrial Borges
numa verdadeira arca de loucuras.
Duração aproximada: 120 minutos 
Preço: 3€

9h00-19h00
Jardim da Correnteza
MERCADO BROCANTE E
DO ARTESANATO DE SINTRA

Este mercado realiza-se nos 1os

e 3os sábados de cada mês na
Alameda dos Combatentes da
Grande Guerra  e nele participam
artesãos, alfarrabistas e antiquários
que comercializam variadíssimos
artigos desde artesanato, livros
usados, antiguidades, entre outros.
Regulamento disponível em www.cm-
sintra.pt.
Divisão de Cultura
T: 21 923 61 03 /04/06/08

16H00
Biblioteca Municipal de Sintra - Casa Mantero
CONTO/ATELIER: SINTRA
PALACIANA

Animação do livro e da leitura, através
da dinamização de contos em
ambiente palaciano.
Dos 4 aos 10 anos
Entrada Livre

16h00
Biblioteca Municipal de Sintra
Pólo de Queluz
JOGO DO CONHECIMENTO
ANIMAIS EM VIAS DE
EXTINÇÃO EM PORTUGAL  

Maiores de 4 anos
Entrada livre

9h30
Quintinha de Monserrate
SESSÃO DE HORTICULTURA
BIOLÓGICA

As sessões teórico-práticas
pretendem ensinar como pode ser
cultivada uma horta de frutos e
legumes diversificados. Até outubro
serão instaladas as culturas de
primavera/verão, de modo a ser
observado o seu desenvolvimento,
da sementeira à colheita, e posterior
recolha e conservação de semente.
Num total de 9, as sessões serão
divididas em módulos de 3. Na
segunda sessão - A Fertilização
Orgânica - será dado destaque à
aplicação de estrumes e composto
vegetal, aos adubos verdes e à
rotação de culturas. A terceira
sessão - A Planificação da Horta -
será dedicada a temáticas como a
orientação solar, o ensombramento,
as sebes de proteção e aromáticas,
a marcação dos talhões para a
rotação e as consociações de
culturas.
Formadora: Graça Ribeiro, especialista
em horticultura biológica
Duração: 4h30 por sessão
Público em geral
Preço: 60€/participante: módulo de 
3 sessões 
Inscrição e pagamento prévios:
T: 21 923 73 00
comercial@parquesdesintra.pt

10h00
Parque de Monserrate
WORKSHOP DE ANILHAGEM
E CAIXAS-NINHO

Durante esta atividade, inserida no
âmbito do Projeto BIO+Sintra os
participantes poderão acompanhar
todo o processo de anilhagem de
aves, desde a colocação da anilha
ao registo de todas a biometrias,
recebendo explicações detalhadas
sobre cada passo. Adicionalmente,
aprenderão a distinguir as espécies

capturadas e, sempre que possível,
a determinar o sexo e idade das aves.
Na segunda parte do workshop,
os participantes vão elaborar
caixas-ninho, destinadas a
aumentar a disponibilidade de
locais de nidificação para algumas
aves da Serra de Sintra, tais com
o Chapim-real, a Trepadeira e a

Carriça. Para a construção das
caixas serão utilizadas madeiras
cortadas a partir de dois troncos de
um cedro derrubado no temporal
de Sintra, como forma de
aproveitamento da árvore.
Duração: 2h30. Maiores de 4 anos
Gratuito. Inscrição prévia: 
T: 21 923 73 00
comercial@parquesdesintra.pt
Saber mais:
www.tinyurl.com/anilhagem

15h00
Centro Lúdico de Rio de Mouro 
JOGOS SEM FRONTEIRAS

De uma forma divertida vem
aprender mais sobre a Europa! Traz
os teus familiares e amigos e forma
uma equipa! Inscreve-te! . 
Maiores de 6 anos
T: 21 916 34 14 F: 21 916 69 96
clriodemouro95@gmail.com

18h30
XXXV FESTIVAL DE
FOLCLORE ADULTO 2014
Grupo Folclórico “Os Camponeses”
e D. Maria 

18h30
Receção e entrega de lembranças
19h00
Jantar com todos os convidados
20h45
Início de pequeno desfile
21h00
Início do XXXV Festival de Folclore
Grupo Folclórico “Os Camponeses”
de D. Maria
Rancho Folclórico da Linhaceira -
Tomar - Alto Ribatejo
Rancho Folclórico Etnográfico Casa
Povo Pontével - Cartaxo
Rancho Folclórico Flores da beira -
Porto Salvo - Oeiras

Todo o dia
Centro Lúdico de Massamá 
SÁBADO PARA A FAMÍLIA

Com o intuito de preparar o verão,
as férias e as brincadeiras, as
atividades do centro saem para a
rua. Neste dia as atividades são
dinamizadas no espaço exterior
do centro lúdico. Preparados para
muita diversão?
T: 21 439 20 86/7/8
clmassama@gmail.com

16h00 
Pólo de Queluz - Biblioteca Ruy Belo 
JOGO DE CONHECIMENTO

Animais em vias de extinção em
Portugal
Maiores de 4 anos
Entrada livre
T: 21 434 03 10

21h00
Palácio Nacional de Queluz
FESTIVAL DE SINTRA

Recital de Piano
Vianna da Motta; Balada op. 16
S. Rachmaninov; Seis momentos
musicais op.16 (excerto)
Andantino
Allegretto
Andante cantabile
R. Wagner; Isolde Liebestod
R.Schumann; Carnaval op.9
Teresa Palma Pereira, Piano

16h00
Biblioteca Municipal de Sintra
Pólo de Agualva- Cacém 
HISTÓRIA SEQUENCIADA 

“PÁS! - Ouviu-se a porta a bater e
VREÁS - uma vassourada.” Após
a leitura da história são distribuídas
cartas com ilustrações para que 
através delas seja criada uma nova
versão da mesma.
Dos 4 aos 6 anos 
Entrada Livre

NOITES NO MUSEU
Duas sessões: 21h00 e 22h00
Museu Arqueológico de São Miguel de
Odrinhas

AVE AMICI!
Estamos em plena época romana. O
pater familis saúda os convidados e
exorta-os a acompanhar as
matronas da sua domus numa
visita ritual aos túmulos dos
antepassados e aos altares dos
deuses. Nas sepulturas colocam-se
grinaldas e sobre as aras ardem
incensos e derramam-se libações.
As trémulas luzes das candeias
movem misteriosas sombras.
Chamados pelos seus próprios
nomes, os antigos romanos e suas
divindades ganham uma nova vida
e tornam-se presentes. As pedras
falam!
Preço: 3€ mediante reserva. Isenção
para crianças até aos 14 anos.
Info e reservas:
T: 21 960 95 20
divulgacaomasmo@sintraquorum.pt

DIA A DIA
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22junho
9h00 - 12h30
Praia Grande
SINTRAVENTURA  -
“O LITORAL NORTE” -
PASSEIO PEDESTRE E BTT

Organização: Câmara Municipal de
Sintra
Divisão de Desporto e Juventude
T: 21 923 61 35 | www.cm-sintra.pt
Inscrições esgotadas para o
passeio pedestre

9h00 - 12h30
Manique de Cima
TROFÉU “SINTRA A CORRER” 
XIX GRANDE PRÉMIO DE
MANIQUE DE CIMA 

Organização: GDR Manique de Cima
Apoio: Câmara Municipal de Sintra
Info:
Divisão de Desporto e Juventude
T: 21 923 61 35
www.cm-sintra.pt

16h00
Quinta da Piedade
49º FESTIVAL DE SINTRA
CELLOSTATUS
QUARTETO VIOLONCELO

Ajda Zupancic, violoncelo
Emídio Coutinho, violoncelo 
Luís Clode, violoncelo
Tiago Ribeiro, violoncelo

19h00-21h00
Centro Cultural Olga Cadaval 
Sala de Ensaio 
CLUBE DE LEITURA

A Confissão da Leoa, de Mia Couto
Liberdade. Gargalhada. Viagem.
Cor. Salto. Montanha. Segurança.
Espaço. Curiosidade. Valor. Gente.
Amor. Eu. Outro. Ouvir. Voar.
Dançar. Carisma. Música. Livros.
Romance. Poesia. Palavras.
As palavras da nossa vida estão em
livros. A convite do Centro Olga
Cadaval, a escritora e sintrense
Raquel Ochoa coordenará o novo
Clube de Leitura onde duas vezes
por mês tornamos a experiência da
leitura num momento de convívio.
Para quem quer partilhar as suas
ideias e descobrir as dos outros.
Participação e sugestões de livros:
clubedeleitura@sintraquorum.pt
Duração aproximada: 120 minutos
Maiores 12 anos
Preço: 6 Sessões 12€ | 1 Sessão: 5€
T: 21 910 71 10

10h00 -11h30 
Centro Cultural Olga Cadaval 
Palco Auditório Jorge Sampaio
CONCERTOS PARA BEBÉS:
TROVADORES E BAILES
MEDIEVAIS - SOLISTAS
MUSICALMENTE

Ai flores Ay flores do verde pino...Em
Leiria, cidade onde nasceram os
“Concertos para Bebés”, temos um
castelo e um pinhal que nos leva ao
mar. Do castelo ao mar foi muitas
vezes D. Dinis, um rei que gostava
de música e de poesia. Hoje ainda
se canta e baila no castelo do Lis,
mas os bebés têm dificuldade em
subir a encosta com os seus papás!
Mas não é preciso estar num castelo
para se trovar. Por isso decidimos
fazer um concerto trovadoresco sem
ter de subir a nenhum castelo, mas
imaginando o nosso rei trovador ali
no meio dos bebés e suas famílias.
Crianças dos 3 meses aos 3 anos
Preços:
Adulto + bebé até 18 meses
(42 lugares em almofadas): 17,50€ 
Adulto + bebé dos 19 aos 47 meses
(33 lugares em almofadas): 17,50€
Público com mais de 47 meses
(105 lugares em cadeiras): 12,50€
Sem descontos.
Bebés até aos 47 meses só é
permitida a entrada com bilhetes
de almofada.
Na compra de bilhetes para
adulto+bebé (em almofada) para estes
2 concertos oferecemos 2
bilhetes para público com mais de 47
meses (em cadeira)
T: 21 910 71 10
www.ccolgacadaval.pt

15h00-19h00
Centro Cultural Olga Cadaval
MATINÉS DANÇANTES

Reeditando antigas tradições de Sintra que remontam ao
final do século XIX, as matinés dançantes do Centro Cultural
Olga Cadaval apresentam-se em homenagem
a todos aqueles que gostam de dançar, conviver e partilhar
bons momentos. A tradição do baile de domingo à tarde
alia-se ao entusiasmo e lazer dos participantes, dando
origem a um convívio animado, com a exclusividade de 
um lanche oferecido aos convivas.
O músico Francisco esta presente na Matiné do dia 22 de
junho, mantendo a habitual presença.
Uma tarde divertida ao som de grandes temas musicais
tocados ao vivo!
Preço: 4€ (lanche incluído)
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25junho

9h30
Roseiral do Parque de Monserrate
CONHECER AS AVES -
SESSÃO DE ANILHAGEM
EM MONSERRATE

Durante esta atividade, inserida no
âmbito do projeto BIO+Sintra, os
participantes poderão acompanhar
todo o processo de anilhagem das
aves, desde a colocação da anilha
ao registo de todas as biometrias,
recebendo explicações detalhadas
sobre cada passo. Adicionalmente
aprenderão a distinguir as espécies
capturadas e, sempre que possível, a
determinar o sexo e idade das aves. 
Duração: 3h00
Gratuito (mediante aquisição de
bilhete para o Parque de Monserrate)
Maiores de 4 anos
Saber mais: 
www.tinyurl.com/anilhagem-22Mai

16h00
Centro Lúdico das Lopas
CHÁ DE LIVROS 

Leitura da “Bela adormecida”
de Charles Perraut.
Todas as idades
T: 21 431 91 54

21h00
Quinta do Ramalhão
49º FESTIVAL DE SINTRA
ADN EUROPEU NA MÚSICA
ROMÂNTICA BRASILEIRA

Aleyson Scopel - Piano
Daniel Burlet - Piano

26junho
15h30
Centro Lúdico das Lopas
VISIONAMENTO DE FILME

Vamos assistir a um filme no
auditório do Centro Lúdico das
Lopas. Traz pipocas e vem assistir!
Maiores de 12 anos
T: 21 431 91 54

27junho
18h00
MU.SA
49º FESTIVAL DE SINTRA

Conferência “Sintra e o Romantismo:
uma peregrinação épica” – Dra. Teresa
Caetano

21h30
Volta do Duche 
NO ÂMBITO
DAS COMEMORAÇÕES
DO DIA DO MUNICÍPIO
DESFILE DE MARCHAS
POPULARES
DO CONCELHO

Marcha Popular de S. João
das Lampas
Marcha Popular do MTBA
Marcha Popular de Cabriz
Marcha Popular de Montelavar

21h30
Centro Lúdico das Lopas
ESTREIA DE ESPETÁCULO
DE TEATRO DO GRUPO
DE TEATRO NOSTRUM

Maiores de 10 anos

22h00
MU.SA

Projeção do filme “Vianna da Motta,
cenas portuguesas”. Documentário de
José Barahona com a duração de 47
minutos 

2.º CICLO DE CONFERÊNCIAS
COLÓQUIO SOBRE RAÚL LINO
EM SINTRA

O Colóquio Nacional sobre Raúl Lino em Sintra é uma iniciativa que
p r e t e n d e  r e l e va r  a  i n t e r ve n çã o  d o  a r q u i t e t o  R a u l  L i n o
(1879-1974) em Sintra e em Portugal.

Este colóquio, que segue o ritmo das 4 Estações em Ciclos de
Conferências, teve início na Primavera, nos dias 3 e 4 de Abril, no
Palácio de Seteais em Sintra, seguindo-se agora o 2.º Ciclo de
Conferências, prolongando-se por 2014.

Inscrições gratuitas e limitadas: coloquioraullino@iade.pt

25 de Junho

Casa dos Penedos
10h00 Sessão de abertura
10h30 Gonçalo Byrne: «Raul Lino, na intimidade da paisagem»
11h00  Maria Helena Souto:

«Em torno do conceito de síntese das artes na obra
de Raul Lino»

11h30 Lançamento das Actas do I Ciclo de Conferências (3-4 Abril)
12h00 Joaquim Domingues: «A estética existencial de Raul Lino»
12h30 Almoço livre
14h30 Luís Cabral: «A vegetação sintrense»
15h00 Bernardo d’Orey Manoel: «A Casa do Marco nas Azenhas do
Mar»
15h30 Manuel J. Gandra: «A Casa do Cipreste enquanto

mansão filosofal»
16h00 Fernando António Baptista Pereira:

«O pensamento e prática museológicos em Raul Lino»
16h30 Mário Laginha: «Improviso na Serra de Sintra»

26 de junho

CASA DOS PENEDOS
10h00 António Nunes Pereira:

«O Romantismo revisitado: Raul Lino e o Palácio da Pena»
10h30 Paulo Manta Pereira:

«A arquitectura de Raul Lino ou expressão da obra de arte total.
O caso do Cipreste e do Paço de Sintra»

11h00 Renato Epifânio:
«Do “saber das árvores”: entre Raul Lino e José Marinho»

11h30 Vítor Viçoso:
«A Paisagem sintrense nas obras de Raul Brandão, Raul Lino
e Raul Proença»

12h00 Almoço livre
14h00 Apresentação da Casa dos Penedos: Diogo Lino Pimentel
14h30 Maria do Céu Aguiar da Mota:

«Música para Raul Lino» Piano acompanhado da soprano
Helena Carvalho Pereira e do flautista Alexandre Andrade

27 de junho

CASA DO MARCO OU CASA BRANCA
18h30 Poente nas Azenhas do Mar: visita à Casa do Marco

ou Casa Branca, acompanhada por Bernardo Pimentel
e Martinho Pimentel
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28junho
9h30-13h00 e 14h00-17h30
Quintinha de Monserrate
PLANTAS AROMÁTICAS
E MEDICINAIS 

A pensar em todos quantos
procuram conhecimentos para ter
em casa uma pequena produção de
plantas aromáticas ou iniciarem um
projeto agrícola em Plantas
Aromáticas e Medicinais - PAM -
sugere-se a participação num
conjunto de 4 sessões teórico-
práticas, no decorrer das quais
serão dados a conhecer os passos
mais importantes no cultivo e
produção destas plantas. 
Formadores: Engenheiros Agrónomos
Carla Vinagre e Duarte Côrte-Real
MóduIos I, II, III e IV:
Plantas Aromáticas e Medicinais;
Agricultura Biológica e as PAM;
Propagação das Plantas; e Secagem,
respetivamente
Duração: 3H30
Adultos
20€/participante: cada sessão Inscrição
e pagamento prévios
T: 21 923 73 00
comercial@parquesdesintra.pt

15h00
ARRAIAL

Não percas este dia e diverte-te no
bailarico dos Santos populares com
muita música, festa, dança e diversão!
Para todas as idades
Pausas letivas
Começam as férias de verão!
Aqui vais-te divertir à grande!

16h00
Centro Lúdico de Rio de Mouro 
APRESENTAÇÃO
DO ESPETÁCULO
DAS STARSMOVE

O grupo das StarsMove apresenta
mais um espetáculo alusivo aos
Santos Populares. Não percas!
Para todas as idades 

15h00
Centro Lúdico de Massamá
ARRAIAL DOS SANTOS
POPULARES 

O mês de Junho é conhecido por
corresponder à época durante a qual
se festejam os santos populares. A
romaria e as sardinhas. Cor, música,
alegria - todos os ingredientes que
tornam especial este apelo à
festividade. Vamos fazer o “arraial”
e os santos festejar. Contamos com
a tua alegria.  
Maiores de 8

16h00 
Pólo de Queluz - Biblioteca Ruy Belo

Ateliê:
CADA ANIMAL NO SEU
HABITAT 
Maiores de 4 anos
Entrada livre

29 DE JUNHO
____

14h00-19h00
Alvarinhos
TROFEÚ DE SINTRA EM BTT
3ª PROVA DO CALENDÁRIO DE
2014  

Organização: Futebol Clube Alvarinhos
Apoio: Câmara Municipal de Sintra
Informações:
Divisão de Desporto e Juventude 
T: 21 923 61 35
www.cm-sintra.pt
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29junho
10h00
Paços do Concelho - Sintra
DIA DO MUNICÍPIO 

Hastear da Bandeira 
Banda da Sociedade Recreativa
e Musical de Almoçageme

Casa da Cultura  de Mira Sintra
COMEMORAÇÃO DO 6º
ANIVERSÁRIO DA CASA DA
CULTURA DE MIRA SINTRA

15h30
Inauguração da III Exposição dos
Artistas Plásticos Moradores da
União de Freguesias de Agualva e
Mira Sintra (a confirmar)
16h00
Grupo dos Sarronqueiros da ACTIS/
Universidade da  Terceira Idade de
Sintra

16h30
Grupo de Cavaquinhos da ACTIS/
Universidade da Terceira Idade
de Sintra
Ateliê de Iniciação à Pintura
Artística

15h00
Parque da Pena 
CAÇA AO TESOURO REAL

Percorrendo trilhos sinuosos por
entre a vegetação exuberante do
Parque da Pena, dão-se a conhecer
a história e as estórias deste local
único, fruto da imaginação de um
rei que também foi artista. Os
jovens são desafiados a explorar o
meio que os rodeia numa aventura
repleta de enigmas e pistas por
descobrir que desvenda o nosso
património natural e edificado.
Duração: 1h30
Famílias com crianças dos 8 anos aos
12 anos

8€/participante (requer inscrição
prévia 
T: 21 923 73 00
Depende de um número mínimo de
participantes

16h00
Hotel Quinta da Penha Longa 
49º FESTIVAL DE SINTRA
Jardim do Núncio
RECITAL PIANO A 6 MÃOS

Joana David, piano
Nuno Lopes, piano e harmónio
João Paulo Santos, piano

28 E 29 DE JUNHO
____

Quinta da Figueira - Algueirão 
XXXI FESTIVAL NACIONAL
DE FOLCLORE 2014  
Rancho Folclórico e Etnográfico
“As Mondadeiras do Algueirão”



SINTRAemAGENDA >    junho >    2014

18 ::   www.cm-sintra.pt

AO LONGO DO MÊS
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TEATRO
Até 15 de junho
sáb e dom
11h00
Quinta da Regaleira
ULISSES

No Olimpo - monte onde habitam
os deuses gregos - decorre um
concílio com o objetivo de libertar
Ulisses. A deusa Atena intercede por
Ulisses e Hermes (o mensageiro de
Zeus) é indigitado para voar até à
ilha de Ogígia, com instruções para
o libertar pois encontra-se refém da
deusa Calipso.
Ulisses constrói uma jangada com
o objetivo de seguir viagem pelo
mar Egeu e regressar a Ítaca - ilha
onde possui palácio e o esperam
a esposa (Penélope) e o seu filho
(Telémaco), e ainda o seu velho pai,
Laertes.
Durante as suas rigorosas viagens, um
dos povos que o acolhe - o Feace-
pede-lhe que descreva as aventuras
por que passou.
Será que, depois de 20 anos, Ulisses
reencontra Penélope?!
Pela Musgo – Produção Cultural,
a partir da Odisseia de Homero
Durante a semana disponível para
escolas e grupos organizados
ter a sex -  sessão de 2 horas: 10h00-
12h00 14h00-16h00
Bilhete normal 5 € escolas e grupos 
Consulta e marcação: 
T: 93 859 82 47
reservas@musgo.com.pt 

Até 27 de
Setembro
sex e sáb
22h00
Quinta da Regaleira
PEDRO E INÊS
A paixão entre Pedro e Inês é
uma das histórias de amor mais
dramáticas da nossa história
que ganha vida nas noites de
verão nos jardins da Regaleira.
A Quinta da Regaleira - lugar
mágico, misterioso e
apaixonante - é o lugar perfeito
para dar vida a este romance
que atravessou fronteiras e
conquistou públicos tão
diversos.
À noite, num cenário natural ao
ar livre… Imperdível
Pela Byfurcação Teatro
Maiores de 12 anos
Preço: 15€

Depende de um número mínimo
de 20 participantes
Info e reservas:
Quinta da Regaleira: 21 910 66 50
bYfurcação:  93 810 96 44
reservas@byfurcacao.pt
www.ticketline.pt

49.ª Edição
Festival de Sintra

Sob o lema A Universalidade do
Romantismo, o programa do 49.º
Festival de Sintra, que se realiza entre
20 de Junho e 11 de Julho de 2014,
apresenta um modelo ecléctico, tal
como o foi a essência, do próprio
Romantismo. Assim pela qual caminha
pela Europa até ao encontro da música
russa nacionalista; “navega por mares
nunca antes navegados” e aporta a
música romântica brasileira;
enredando-se nas “brumas que não se
dissipam” flui diáfana e envolvendo-se
com a evocação das influências
magrebinas que ainda hoje vivificam
Sintra. Regressando ao “Monte da Lua”,
lembra ainda o grande compositor
português Vianna da Motta, que viveu
em Colares

Esta nova edição do Festival assume-se,
pois, como um marco histórico da
tradição musical sintrense, que sob o
signo da sua sofisticação habitual,
internacionaliza-se de forma mais
acutilante e mantém a qualidade
programática, contando ainda com 
participação dos mais reputados
intérpretes nacionais e internacionais.

(ver programa na página anterior)

MÚSICA
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ATIVIDADES EDUCATIVAS*

Visita-Descoberta
O QUE AS PEÇAS CONTAM …

O ponto de partida desta atividade é
a exposição temporária «DIIS
MANIBVS – Rituais da Morte durante
a Romanidade». Vamos descobrir e
compreender o percurso que as
peças fazem desde a descoberta
arqueológica até às vitrinas do
Museu. Desde a conservação,
restauro até ao expositor.
No final vamos fazer um desenho
representativo de todos os passos
percorridos por uma peça até esta
chegar à vitrina do Museu.
Dos 6 aos 12 anos
Grupos escolares:
Gratuito, mediante marcação
ter a sex - sessão de 2 horas:
10h00-12h00 | 14h00-16h00

Oficina Educativa 
LUDUS AETATIS

Os prazeres da juventude: jogos
e brinquedos.
Nesta oficina, pensada para os mais
novos, pretende-se, através
da participação em antigas
brincadeiras, encontrar semelhanças
e diferenças entre o presente e
o passado.
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 e brincar com os mesmos
jogos: pião, ossinhos, nozes, saltar à
corda, berlinde, cabra cega.
Após as brincadeiras segue-se um
prandium (lanche) tipicamente
romano: pão com manteiga
e queijo, leite, frutos secos...

Grupos escolares:
ter a sex - sessão de 2 horas:
10h00-12h00 | 14h00-16h00
Famílias: Sáb (21 jun)
Sessão de 2 horas: 14h30 -16h30
Preço: 4€

Exposição Temporária
DIIS MANIBVS - RITUAIS
DA MORTE DURANTE
A ROMANIDADE

Devido ao elevado interesse do
público, a exposição temporária
«DIIS MANIBVS - Rituais da Morte
durante a Romanidade», que desde a
sua abertura já recebeu mais de seis
milhares de visitantes mantém-se
patente até setembro de 2014.
Se ainda não o fez, aproveite agora
para visitar esta mostra,
integralmente concebida e realizada
pela equipa do Museu, que tem
como ponto de partida as atitudes
do Homem perante a morte e dá a
conhecer um importante conjunto
de materiais arqueológicos
descobertos na região de Sintra, que
vão desde o Alto Império Romano à
Antiguidade Tardia.
Entrada gratuita
ter a sáb
10H00- 13H00 | 14H00-18H00
Visitas guiadas mediante marcação:
T: 21 960 95 20
divulgacao-masmo@sintraquorum.pt

Museu de
História Natural
de Sintra

seg a sex 
Atividades Lúdico-Didáticas
A ORIGEM DAS ESPÉCIES
NO MHNS, O QUE É UM
FÓSSIL, DINOSSAUROS
NO MHNS, O TEMPO
DA TERRA, DO 
USTRALOPITECUS
AO HOMO  SAPIENS”

ter a dom
Ateliês
DESCOBRE O MUNDO
DOS DINOSSAUROS, A
EVOLUÇÃO DO PLANETA,
O MEU FÓSSIL PREFERIDO,
JOGOS DIDÁTICOS

ter-sex 10h00-18h00
sáb e dom 12h00-18h00
Encerra seg e feriados
Marcação de visitas guiadas:
T. 21 923 85 63 | 21 910 52 49
dcul.museu.hnatural@cm-sintra.pt
entrada gratuita

Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas

* Ver também “Espaços Culturais”
página 21
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SOMOS SALOIOS

Atividade didáctica sobre as gentes,
costumes e modos de lazer locais, em
que a feira das Mercês assume grande
destaque, através da leitura, represen-
tação teatral e dança.

Alunos do 1.º e 2.º ciclos
Público sénior
Marcação prévia

A ARTE DE JOGAR NO
NÚCLEO DOS SALOIOS

A atividade inicia-se com a
realização de um mini roteiro e
termina com a exploração do
universo dos jogos tradicionais
portugueses, numa perspectiva
lúdico-pedagógica.

Alunos do 1.º e 2.º ciclos
Marcação prévia
Condicionado pelas condições
atmosféricas

Durante mês de junho
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DIGITAL
Exposição temporária de Inês
Marque

JOGO PASSO A TRAÇO 
VIDA E OBRA DE MESTRE
LEAL DA CÂMARA

De forma animada, no jogo da
glória, os participantes percorrem
cronologicamente a vida e obra
de um dos maiores caricaturistas
portugueses.
Alunos do 1.º e 2.º ciclos
Público sénior
Marcação prévia

À DESCOBERTA
DO TESOURO

Uma aventura na Casa-Museu
através de pistas e de adivinhas.
Os participantes exploram a
exposição de longa duração da
unidade, colecionam peças de um
puzzle, até conclusão da descoberta
Alunos do 1.º e 2.º ciclos
Marcação prévia

GRANDES ESPAÇOS.
GRANDES CONTOS

A mini formação teatral com
expressão vocal, expressão corporal e
representação baseia-se nos quatro
contos infantis de Ana de Castro
Osório ilustrados por Leal da
Câmara. Após a mini formação
assistem a uma pequena peça de
teatro com robertos (fantoches de
luva).
Alunos do 1.º e 2.º ciclos
Público sénior
Marcação prévia

JOGOS DE PISTAS
Através de jogos de pistas
desenvolvidos nas diversas salas de
exposição e da exploração de modo

lúdico das exposições permanentes,
estas actividades socioeducativas
têm por objetivo disponibilizar ao
público novas propostas de visita,
reinterpretação e redescoberta dos
espaços da Casa-Museu de Leal da
Câmara – Edifício Principal e Núcleo
dos Saloios
Alunos do 1.º e 2.º ciclos
Entrada gratuita
Marcação prévia

Casa Museu Leal da Câmara
T: 21 916 43 03 
dcul.museu.lcamara@cm-sintra.pt
www.cm-sintra.pt
ter-sex 10h00-18h00
sáb e dom 12h00-18h00
Encerra seg e feriados
Entrada gratuita

ATIVIDADES LÚDICO-
DIDÁTICAS:

Visitas orientadas, ateliês de
expressão plástica, ateliês de
desenho, maleta pedagógica
(oficina de escultura).
Cada atividade é antecedida de
uma visita orientada ao museu.
Para alunos do pré-escolar, 1.º
ciclo, 2.º ciclos e ensino secundário

Museu Anjos Teixeira
Azinhaga da Sardinha
Volta do Duche
T: 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 seg e feriados
Entrada gratuita

À DESCOBERTA
DA FLORESTA

Após uma visita ao Museu, os
alunos, num ateliê de
expressão plástica, abordam a
temática ambiental (água, rios,
clima, fauna, flora, …) criando
um objeto de uso prático:
portá-lápis, calendário, etc.
Para alunos do 1º e 2º ciclo
Marcação prévia

A CAIXA MÁGICA 
CAÇA AO TESOURO

A partir de uma visita ao Museu é
proposto aos alunos um jogo de
pistas que se desenvolve por todas
as salas de exposição e exterior.
Esta atividade de caça ao tesouro
termina quando o grupo encontra
a caixa mágica.
Para alunos do 1º e 2º Ciclos
Marcação prévia

Museu Ferreira de Castro
T: 21 923 88 28
dcul.museu.fcastro@cm-sintra.pt
www.cm-sintra.pt
ter-sex, 10h00-18h00
sáb-dom 12h00-18h00
Encerra à seg e feriados
Entrada gratuita

Casa Museu Leal da Câmara

Museu Anjos Teixeira Museu Ferreira de Castro
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Castelo
dos Mouros

Todos os dias
11h00*
“SINTRA CANOPY
A FLORESTA VISTA DE CIMA”

A “Sintra Canopy – A floresta vista
de cima” é uma atividade que
permite aos participantes deslizar
por entre 11 plataformas junto às
copas das árvores (em alturas
variáveis, até 30m), num percurso
de cerca
de 900 metros através de cabos
e recorrendo à técnica de slide.
Não exige esforço físico nem
destreza particular.
Maiores 10 anos

Percurso L
Cerca de 400 metros de percurso
Duração: 1 a 2 horas em função da
dimensão do grupo
Preço: 15€

12h30, 14h00, 15h30*
Percurso XL:
Cerca de 1 km de percurso
Duração: 1 a 2 horas em função
da dimensão do grupo
Preço: 29€

Bilhete Combinado Castelo dos
Mouros + Percurso XL: 30€

*Necessária reserva e pagamento
prévio durante a semana. Ao fim de
semana, a entrada faz-se no ato do
pagamento ou mediante reserva e
pagamento prévio.
Parques de Sintra - Monte da Lua
T: 21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt
www.facebook.com/parquesdesintra
npa@parquesdesintra.pt

Todos os dias 
VITRAIS E VIDROS:
UM GOSTO DE D. FERNANDO

Esquecida durante décadas, a mais
eclética coleção de vitrais do país
beneficiou de uma profunda
campanha de restauro.
Depois de meses de trabalhos de
conservação, restauro e reconstituição,
a Parques de Sintra apresenta um
notável conjunto de vitrais dos séculos
XIV a XIX, no qual se inclui o mais
antigo vitral conhecido em Portugal
A excecionalidade da ocasião motivou

ainda a reorganização da coleção de
vidros do Palácio da Pena que, por se
tratar de uma das mais representativas
coleções da história do vidro europeu
existente no nosso país, está exposta
na Sala dos Veados juntamente com os
vitrais. Esta mostra dá a conhecer ao
grande público a diversidade e
excelência de duas coleções até hoje
negligenciadas e, ao mesmo tempo,
disponibiliza-as à comunidade
científica internacional para que
possam beneficiar de futuros trabalhos
de investigação.
Foram incluídas na exposição mai
12 peças de vidro europeu de
elevadíssima qualidade, produzidas
entre os séculos XV e XVIII, que podem
agora ser novamente admiradas pelo
público, depois de muitos anos
afastados do olhar. Entre estas novas
peças, merecem particular destaque
uma taça veneziana com decoração
esmaltada do século XV, um copo de
Nuremberga do século XVII com uma
paisagem pintada a negro e dois
grandes cálices com tampa, um deles
coroado com uma imponente águia
bicéfala.

Gratuito mediante aquisição de bilhete
para o Palácio da Pena

FÉRIAS DO VERÃO
Entre 16 de junho e 18 de julho

FÉRIAS CRIATIVAS
Plano de ocupação de tempos
livres através das artes durante as
pausas letivas do verão.
Máximo de 12 participantes
Dos 6 aos 12 anos
Inscrições até 15 dias antes do
início de cada semana

seg-sex 
9h00-18h00

Valor da inscrição semanal - 90€

(almoço incluído) *
* Preços especiais no caso fazer
inscrições para mais do que duas
semanas. As crianças deverão
trazer um lanche para o período
da manhã e para o período da
tarde.
TM: 91 415 79 49 | 91 461 69 49
teatromosca.pedrosilva@gmail.com
teatromosca@gmail.com

1 a 7 de junho
8ª MOSTRA DO
BRINQUEDO
DE MONTAR DE SINTRA

Com a realização de Jogos
Tradicionais
Em parceria com o Sintra Raquete
Clube
Ateliê de Iniciação à Pintura
Artística

quin
14h00-17h00
OFICINA DE BORDADOS

Formadora Astride Oteda
Gratuito, mediante inscriç

13, 20 e 27 de junho
Sex  14h00-17h00
PÉ DE DANÇA
por ocasião dos Santos Populares

24 e 25 de junho
15h30
Ciclo de Teatro
ALICE NO PAÍS
DAS MARAVILHAS

pelo Grupo de Teatro “Os Anéis de
Saturno” da Casa Seis.
Todas as idades 

ter e quin
17h45 às 19h45
WORKSHOP
DE INFORMÁTICA

Formador Luís Filipe Neves
Gratuito, mediante inscrição

TEATRO | DANÇA
EXPRESSÃO | MUSICAL

Maiores de 6 anos
Iniciativas promovidas pelo
teatromosca
T: 91 461 69 49 | 96 340 32 55
teatromosca@gmail.com

Casa da Cultura de Mira Sintra

Palácio da Pena Palácio de Monserrate

Todos os dias 
10h00-17h00
EXPOSIÇÃO
DAS MELHORES IMAGENS
DO BIO+SINTRA

Estão em exposição as imagens
premiadas pelo júri na sessão de verão
dos concursos de fotografia “Captar
Sintra – A Biodiversidade das estações”,
promovidos no âmbito do projeto
BIO+Sintra. 
A mostra está patente no espaço Info
Parques de Sintra e mostra os três

vencedores desta sessão e as quatro
menções honrosas atribuídas pelo júri.
Adicionalmente estarão expostas no
Palácio de Monserrate todas as
imagens vencedoras do 2º ciclo do
“Captar Sintra”, constituído pelas
sessões de outono 2012, inverno 2013,
primavera 2013 e verão 2013. 
Gratuito no Espaço Info Parques de
Sintra | Gratuito mediante aquisição de
entrada no Parque de Monserrate

Saiba mais sobre o projeto BIO+Sintra:
http://biomaissintra.parquesdesintra.pt/

ESPAÇOS CULTURAIS

29 de junho a 10 de agosto
EXPOSIÇÃO “1964-2014 20 ANOS
DE PINTURA”, DE FRANCISCO MATOS

Casa da Cultura de Mira Sintra
Av. 25 de Abril, Largo da Igreja, Mira Sintra
T:21 912 82 70
dcul.casadacultura@cm-sintra.pt
ter-sex 10h00-20h00 | sáb e dom 14h00-20h00
Encerra seg e feriados
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Espaço Cultural Vila Alda Centro Ciência Viva de Sintra

Dom 11h30-13h00
OFICINAS DE CIÊNCIA
PARA FAMÍLIAS

Venham pôr as mãos na massa
e aprender a ciência por trás do
mundo que nos rodeia.
Maiores de 6 anos
Preço: Entrada família + oficina 10€

Até 16 junho
EXPOSIÇÃO INTERATIVA
NO INÍCIO ERA A SEMENTE

Comemoração do Ano
Internacional da Agricultura
Familiar com uma exposição sobre
a evolução da semente até à idade
adulta e muitas outras atividades.
A partir de 16 junho

EXPOSIÇÃO INTERATIVA
A FÍSICA DO DIA-A-DIA

Através da utilização de objetos
do quotidiano enquadrados em
cada uma das divisões de uma casa
(quarto, sala, escritório,
cozinha e jardim) explica-se
os princípios da Física Clássica.
A exposição é baseada na obra
de Rómulo de Carvalho “A Física
no dia-a-dia”, desenvolvida pelo
Pavilhão do Conhecimento e
adaptada pelo Mundo na Escola
para itinerância pelo país, está
disponível para todos no Centro
Ciência Viva de Sintra até ao final
de outubro.

ATELIÊ DE TEMPOS LIVRES
FÉRIAS VIVAS

Atividades experimentais
Dos 5 aos 12 anos
Inscrição até 2 dias úteis anteriores
Atividades  de manhã e de tarde.
Alimentação não incluída.
Descontos com inscrição em mais
de 5 actividades.
Preços: 10€/dia | 5€ /meio-dia

Todos os dias
EXPOSIÇÃO INTERATIVA
A CIÊNCIA QUE MUDA
O MUNDO

A vacinação, os antibióticos, a
higiene, a contraceção, os cuidados
de saúde e o acesso à assistência
médica reduziram a mortalidade
infantil e garantiram um aumento
da esperança média de vida para
um número crescente de pessoas
apenas no último século. Vamos
descobrir os avanços da ciência que
mudaram a nossa vida e a nossa
saúde nos últimos 100 anos.
Maiores de 6

Centro Ciência Viva de Sintra
Estrada Nacional 247
Edifícios Rodoviários, Ribeira
de Sintra
2710-540 Sintra
T: 219 247 7350 | F: 21 92477 39 
TM: 91 974 49 05
www.cienciavivasintra.pt |
www.facebook.com/CCVSintra

De 9 a 15 de junho
MOMENTOS IV

Exposição de Artes Gráficas dos
Alunos da Escola Secundária de
Santa Maria
A Escola Secundária de Santa Maria
– Agrupamento de Escolas Monte
da Lua dá a conhecer ao público os
processos criativos leccionados aos
jovens alunos dos vários níveis de
ensino (10º ao 12º ano), nas
disciplinas de  Desenho
e Oficina de Artes, numa Mostra
estruturada a partir de uma
selecção de  trabalhos
desenvolvidos ao longo do ano
lectivo 2013/2014
Esta Mostra, mais do que um
convite à comunidade escolar
sintrense, é uma proposta à
comunidade em geral no sentido
de apreenderem e usufruírem
do talento e da criatividade dos
nossos jovens na sua fase mais pura

e irreverente e qualidade criativa
quer dos alunos criadores quer dos
docentes orientadores.

16 a 29 de junho
EXPO SMAS SINTRA
CONSCIENCIALIZAR
ALERTAR | SENSIBILIZAR

O ponto de partida para uma
exposição dividida em três áreas
distintas são três ideais com o
objectivo de: Consciencializar
acerca da água e da reciclagem;
Alertar através da personagem
Margot, que nos dá a conhecer a
sua quarta aventura em livro;
Sensibilizar, pelos alunos das
turmas de artes de duas escolas do
concelho de Sintra que, através dos
seus trabalhos, nos levam a refletir
sobre a água,
o seu consumo e a sua preservação.
Ao visitar esta exposição eco-
ambiental aproveite para realizar
uma viagem de elétrico até à praia
e, assim, complete esta incursão
com as belas e classificadas
paisagens naturais e edificadas ao
longo do seu percurso.
Entrada gratuita

Espaço Cultural Vila Alda
T: 21 923 8766
seg-dom 10h00-13h00 | 14h00-18h00
Encerra aos feriados

ESPAÇO EDLA
Até 6 de junho
NA PONTA DOS DEDOS
DE JAIME LOPEZ

Textos de Alexandra malo, António
Ribeiro, Francisco Louçã, Hélder
Reis, Jorge Gabriel, Mafalda Veiga,
Maria Eugénia Saraiva, Nuno Markl,
Rita Ribeiro e Simone de Oliveira
T: 925 970 131/0 
espacoedla@gmail.com
ww.espacoedla.pt
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11 a 25 junho
todo o dia
PING PONG

Durante duas semanas, poderás
vir jogar ping-pong com os teus
amigos, a qualquer hora do dia.
Maiores de 6 anos

2 a 20 de junho
todo o dia
ATELIÊ DE EXPRESSÃO
PLÁSTICA

Vamos construir um jogo gigante
para explorares o espaço de uma
forma divertida e diferente! Ficaste
curioso? Aparece para saberes o que
de fantástico vai acontecer no
centro lúdico!
Maiores de 8 anos

CLUBE DE FUTEBOL
DAS LOPAS

Inscreve-te no nosso Clube de
Futebol das Lopas e vem participar
nos nossos treinos e nos torneios
que vamos organizar durante o
verão. Para te inscreveres, só tens
que vir falar com a nossa equipa
de animação do centro lúdico.
Os treinos são sempre ao sábado de
manhã.
Maiores de 8 anos
Gratuito

ATELIÊ DE EXPRESSÃO
PLÁSTICA

Estes ateliês são adaptados
A crianças e  jovens através da
utilização de diferentes técnicas.
Disponível para jardins de infância,
grupos e escolas do 1º ciclo ao
secundário.
Marcações:
T: 21 431 91 54 | cllopas@gmail.com

Sex 10h00
CLUBE DO BEM ESTAR

Para ocupar o tempo livre com
atividades interessantes, dinâmicas
e divertidas, continuam as
caminhadas, a ginástica, as sessões
de yoga, os jogos e os ateliês de
artes plásticas.
Maiores de 35 anos
Gratuito

Sex 14h00-16h00
OPS – ORIENTAÇÃO E
PROMOÇÃO DA SAÚDE

Para esclarecer dúvidas
relacionadas com a saúde e
participar num conjunto de
atividades interessantes é só
aparecer!
Na primeira e terceira sexta feira
de cada mês, o acompanhamento
das actividades é realizado pela
enfermeira Ana Paula, do
Agrupamento de Centros de Saúde
de Sintra.
Maiores de 12 anos

SALA XS
A Sala XS é um projeto da CMS,
Divisão de Educação em protocolo
com a ELI (Equipa Local de
Intervenção precoce Sintra
Oriental), um espaço de
acolhimento temporário, para
crianças entre os 0 e os 6 anos;
residentes no Concelho de Sintra;
referenciadas pelas equipas das
ELI´S ou outros serviços da
comunidade; crianças em risco de
atraso grave de desenvolvimento;
famílias que necessitem deixar
temporariamente as crianças num
espaço adequado e adaptado.
Inscrições a partir de Setembro

CEREAL
O CerEAL (Centro de Expressões
Artísticas das Lopas) já acolhe um
grupo de dança e um grupo de
teatro. O CerEAL foi criado para ti e
para as tuas Ideias boas como o
milho! Se procuras um espaço para
ensaiar (teatro, dança, música etc.)
ou precisas de ajuda para
desenvolver o teu projeto artístico
existe CerEAL! Envia as tuas
propostas e vamos cultivá-las
contigo! Temos a certeza que a
colheita vai ser boa! Visita  e
conhece o espaço e a equipa.
Maiores de 6 anos
Inscrições individuais ou em grupo:
T: 21 431 91 54 |cllopas@gmail.com

CLUBE DE LEITURA
DAS LOPAS

O Clube de Leitura das Lopas (CLL)
está de regresso e tem sido um
enorme sucesso. Vamos ler os livros
mais incríveis, descobrir as histórias
mais maravilhosas, criar
as nossas próprias aventuras.
A diversão é garantida!
Maiores de 8 anos
Inscrições estão abertas todo o ano.

Centro Lúdico das Lopas
Rua Carlos Charbel
2735 Agualva
T: 21 431 91 54
cllopas@gmail.com

Centro Lúdico das Lopas
Volta do Duche

Até 10 junho 
SINTRA ARTE PÚBLICA X
O TRANSCENDENTE 

A exposição de escultura ao ar
livre, na Volta do Duche, é uma
iniciativa conjunta da Câmara
de Sintra, no âmbito da marca
Sintra, Capital
do Romantismo, e do Centro
Internacional de Escultura. A
edição deste ano merece
especial destaque por tratar-se
do 10.º aniversário desta
iniciativa.
A exposição ao ar livre
apresenta 18 obras de autores
nacionais e estrangeiros, todas
dedicadas ao tema 
“O Transcendente”.
A exposição está patente em
pleno centro histórico, na Volta
do Duche, até junho do
próximo ano.

QUELUZ
Parque Urbano
Felício Loureiro

27 junho a 6 julho 
FEIRA DO LIVRO
E DAS TAQUINHAS 2014

 



Todas as sextas 10h30
YOGA PELA MANHÃ
DIVERTE-TE EM ESTADO
ZEN

O yoga é como a música…O
ritmo do corpo, a melodia da
mente e a harmonia da alma
criam o equilíbrio na vida.
Aparece e participa!
Maiores de 13 anos

De 16 a 30 Junho
todo o dia

O aniversário está a chegar
Traz as tuas ideias e vontade de
trabalhar! Todos juntos vamos
fazer uma festa em grande!
Maiores de 6 anos

CLUBE DO LIVRO E DA
LEITURA

Ao livro aliam-se as novas
tecnologias e desta forma cria-se
uma nova aventura/ estória na
qual podes ser o autor/ ilustrador.
Se gostas de ler e/ou desenhar
junta-te a este clube e partilha as
tuas ideias.
Inscrições estão abertas todo o ano.
Maiores de 8 anos
Atividades destinadas
à comunidade educativa

JOGOS DE CHÃO
DA MESA PARA O CHÃO

Os jogos de tabuleiro também se
podem jogar no chão! Vamos dar
vida a estes jogos em tamanho
XXL e os alunos são as peças
fundamentais.
Alunos do 1º e 2º ciclos
Marcação prévia.

GINCANA
Mais do que a competição
valoriza-se o trabalho em equipa.
Participem com muita energia e
realizem provas e tarefas muito
divertidas!
Crianças do JI e 1º ciclo
Marcação prévia.

ANIMAÇÃO DO LIVRO
E DA LEITURA

Para dar as boas vindas à
Primavera venham ouvir uma
estória ilustrada pelos
utilizadores do Centro Lúdico de
Rio de Mouro e descubram o que
se pode fazer com uma folha de
papel. Leitura de uma estória com
ateliê de origami.
Crianças do JI e 1º ciclo
Mediante marcação

HORA DO CONTO – O
AMOR NÃO ESCOLHE
ESTÓRIAS

Existem amores improváveis que
surgem quando menos se espera!
A partir de estórias infantis, esta
estória é criada pelos utilizadores
do Centro Lúdico de Rio de Mouro
com orientação da equipa de
animação
Crianças do JI e 1º ciclo
Mediante marcação

YOGA  – DIVIRTAM-SE
EM ESTADO ZEN

O yoga é como a música... O ritmo
do corpo, a melodia da mente e a
harmonia da alma criam o
equilíbrio na vida... De um forma
divertida e lúdica, venham
experienciar uma diversidade de
sensações numa sessão de
iniciação à prática do yoga.

Centro Lúdico de Rio de Mouro
Rua Gil Eanes
(junto ao Mercado Municipal)
2635 Rio de Mouro
T: 21 916 34 14 
F: 21 916 69 96
clriodemouro95@gmail.com
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SALA JOVEM
Se gostas de ouvir música, dançar,
cantar, ler, estudar ou conviver e
gostavas de ter um espaço para ti
no centro lúdico, vem criar a sala
jovem com a nossa equipa.
Uma sala à tua medida!
Maiores de 14 anos

LIXO DE LUXO
Se és criativo e gostas de desafios
ajuda-nos a recuperar e transformar
móveis e diversos objectos velhos
que tenhas por casa.
Vamos fazer do “lixo”,
peças de luxo!
Maiores de 12 anos

CAMPEONATO DE
ESCULTURAS EM LEGO

Até onde pode ir a nossa imagina-
ção quando se trata de construir
com legos? Será que o sonho é
alcançável? E quantas peças são
necessárias? Se queres descobrir
a resposta a estas perguntas ou
outras procura-nos e atreve-te
a construir o teu sonho.
Maiores de 6 anos

ARRAIAL
DOS SANTOS POPULARES

Vamos fazer o “arraial” e os santos
festejar. Contamos com a tua
alegria.
Maiores de 8 anos.

Todas quar 11h
CRIAR COM UNIDADE

Abordagem prática a temas
desafiantes para uma vida mais
saudável, tais como: cidadania,
família, alimentação/ horta
pedagógica, comunidade e a sua
relação, shiatsu, meditação, poesia/
tertúlias… entre outros.
Maiores de 35 anos

Todas sex 14h30

CLUBE DE LEITURA
DE MASSAMÁ

Partilhar o prazer da leitura, explora
o mundo fantástico dos contos,
experimenta  a emoção da poesia.
Vamos divertirmo-nos, brincar com
as palavras, inventar novos heróis,
imaginar enredos, criar novas
e sensacionais aventuras.
Maiores de 8 anos

Todos  sáb  9h30
OFICINA DE EXPRESSÕES
ARTÍSTICAS

A dramatização, a dança, e outras
expressões artísticas são
desenvolvidas neste espaço/oficina
em que as tuas ideias e sugestões
são o ponto de partida para
actividades
Maiores de 6 anos

Atividades destinadas
à comunidade educativa

JOGOS TRADICIONAIS
É sempre bom reviver outros
tempos. Os jogos tradicionais são
uma forma de brincar ao que
outrora foram brincadeiras dos
nossos pais e avós. Qual será a
equipa vencedora.
Maiores de 6 anos
Grupos e escolas do  1º e 2º ciclos
Marcação prévia

Centro Lúdico de Massamá
Rua das Rosas, 2745-872 Queluz
T: 21 439 20 86
clmassama@gmail.com

Centro Lúdico de MassamáCentro Lúdico de Rio de Mouro
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Biblioteca
Municipal de Sintra
Casa Mantero

Até 27 de junho 
EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE MARIA CONDEÇO 

T: 21 923 69 26/34 | dact@cm-sintra.pt
seg 14h00-18h00 | ter-sex 10h00-18h00
Encerra sáb, dom e feriados

Atividades destinadas
à comunidade educativa

ESPAÇO INTERNET - BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE SINTRA

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
SINTRA PALACIANA

Este projeto baseia-se numa
exposição fotográfica de palácios,
palacetes e casas apalaçadas do
concelho de Sintra e pretende
divulgar a riqueza dos
monumentos, valorizar o
património arquitetónico,
sensibilizar para a conservação 
estabelecer uma relação com 
o passado histórico.
São criadas ações de animação
do livro e da leitura, através da
dinamização de contos em
ambiente palaciano com recurso a
elementos alusivos à temática, tais
como: baú, cadeirão, livros, coroa,
leques, almofadões, véus, castiçais,
velas, entre outros.
Crianças do JI e  alunos do 1º e 2º
ciclos
Marcação prévia: 21 923 61 71

BRINCAR COM OS LIVROS

Como todas as crianças encaram
o livro enquanto objeto lúdico, mas
também enigmático, nada melhor
do que assinalar o seu dia/mês,
rodeando-as de palavras e frases
misteriosas e de ilustrações
deslumbrantes.
Crianças do JI alunos e do 1º e  2º
ciclos
Marcação prévia:
T: 21 923 61 71

Rua Gomes de Amorim, 12 e 14 Sintra
T: 21 923 61 90
seg 14h00-20h00
ter -sex  10h00-20h00
sáb 14h30-20h00
O espaço Internet disponibiliza
gratuitamente dez postos de
utilização, para processamento de
texto/impressão e Internet.

PÓLO DE AGUALVA-CACÉM

EU CONHEÇO ESTAS LETRAS

“Desde esse dia, todas as pessoas do
reino quiseram aprender a ler e a
escrever.” Após a leitura da história é
proposto aos alunos um exercício
com letras que os conduz a um jogo
de rimas.
Alunos do 1º ciclo
Marcação Prévia: 21 432 80 39

Pólo de Agualva-Cacém
T: 21 432 80 39
seg 13h00-19h00
ter-sex 10h00-19h00
sáb 13h30-19h00

PÓLO DE QUELUZ
BIBLIOTECA RUY BELO

Ateliê: Os DINOSSAUROS
EM 200 PERGUNTAS

Maiores de 4 anos
Entrada livre

Atividades destinadas
à Comunidade Educativa

ALEGRIA, FANTASIA,
POESIA…

“ As letras puseram-se a brincar

entre si e então aconteceu uma
coisa nunca vista: surgiu um imenso
mar de palavras no qual convivem
agora alegremente um relógio
avariado, um jacaré acrobata, uma
formiga apressada, um pente
desdentado, um rato astronauta…”
A partir da leitura do livro, “Uma
letra, mil palavras”, convidam-se as
crianças a escrever e a ilustrar um
texto numa tela.
Alunos do 1º ciclo do 2º ao 4º ano.
Marcação prévia: 
T: 21 434 03 10

Pólo de Queluz – Biblioteca Ruy Belo
T: 21 434 03 10
seg 13h00-19h00
ter-sex 10h00-19h00
sáb 13h30-19h00 

PÓLO DA TAPADA
DAS MERCÊS

Atividades destinadas
à Comunidade Educativa

Seg 13h00-19h0
ter-sex 10h00-19h00
sáb 13h30-19h00

AMIGOS ESPECIAIS

O Rato está à espera dos seus
amigos especiais, junto ao rio.
Pequenas nuvens brancas
passeiam-se pelo céu. E ao pé dos
juncos as libelinhas passam a voar.
Está um dia lindo e cheio de sol,
perfeito para esperar, mas depressa
chega ao fim.
Afinal onde estão os amigos
especiais do rato? Será que ainda
vão aparecer?
Crianças do JI
Marcação prévia
T: 21 920 72 18/9

CONTO / ATELIÊ: TRADIÇÕES
OLHA OS SANTOS
POPULARES

Reconhecimento das tradições
populares, incentivo a imaginação,
criatividade e divertimento.
Crianças do JI e do 1º ciclo
Marcação prévia: 
T: 21 920 72 18/9

Pólo da Tapada das Mercês
T: 21 920 98 51
seg 13h00-19h00
ter-sex 10h00-19h00
sáb 13h30-19h00

BIBLIOTECAS



MU.SA
Espaço Lab Arte

Até 18 de junho
INSTALAÇÃO
“ENTRENTRENTRE”
DE JORGE CERQUEIRA

A Instalação “ENTRENTRENTRE”
entre dois universos, entre realidade
e fantástico, entre o dentro e o fora,
convida a entrar no mundo de
fascínio e fantasia”, tem em linha de
conta duas vertentes que se
complementam: núcleo expositivo e
núcleo multimédia.
A abordagem expositiva é
composta pelo trabalho
desenvolvido de criação de
marionetas.
A abordagem multimédia ilustra o
universo técnico e conceptual na
criação das personagens,
recorrendo para isso à projeção de
imagens em movimento.

MU.SA 
Galeria Municipal

Até 18 de junho
EXPOSIÇÃO DE PINTURA
“BREU” DE VITOR PI

Como pintor, o percurso de Vitor Pi
revela uma impressionante
atividade artística e de pensamento
politico e social, em que a fortíssima
linguagem visual está e estará
sempre associada a uma atitude de
grande liberdade e paixão pela
Vida.

21 de junho a 23 de julho
EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE DORINDO CARVALHO

A partir de uma ideia clássica do
teatro de Shakespeare (o confronto
entre o ser e o não ser), a pintura de
Dorindo Carvalho exorta-nos à
contemplação da essência do ser,
talvez o princípio mais complexo da
história do pensamento ocidental.
A representação do ser, enquanto
entidade autónoma do espírito,
através da arte pictórica, é um dos
atributos do trabalho do autor ao
longo das últimas décadas.

MU.SA - Museu das Artes de Sintra
Avenida Heliodoro Salgado, Estefânea
2710-575 Sintra
TM: 96 523 36 92
dcul@cm-sintra.pt
Ter-sex 10h00-20h00
sáb  14h00-20h00
dom 14h00-20h00
Encerra seg

Parques de Sintra
Monte da Lua

Sáb e dom 15h30-16h30
A SINFONIA

O documentário apresenta dez
importantes valores naturais, pela
voz de biólogos especialistas,
conduzidos por João Rodil,
conhecido escritor e historiador
local. Pretende-se tornar pessoal e
emocional o envolvimento do
espectador na salvaguarda do
equilíbrio dos ecossistemas da Serra
de Sintra.

Parques de Sintra - Monte da Lua
T:  21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt
npa@parquesdesintra.pt 

BREU, O DE PI E O NOSSO

EXPOSIÇÕES
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AO LONGO DO MÊS

Eu não protesto.
Em silêncio ou no GRITO
Eu sou o protesto
Vítor Pi, 2014, in catálogo da exposição Breu

É quase uma redundância ou acto falho falar na arte como
provocação, uma vez que esse é um seu desiderato: revolver com
as nossas emoções. 

Estas palavras surgem a propósito da exposição de Vitor Pi, Breu,
onde o quase negro das obras contrasta com a amplitude das
cores claras do edifício mas, sobretudo, com a profusão cromática
da imagem institucional do MU.SA.

Será uma coincidência, é certo, que a primeira exposição
temporária do museu tenha este conceito. Mas com alguma ironia
registamos uma vez mais que a arte se eleva ao visitante também
nestes sublimes pormenores.

O contraste não amplia, no entanto, por si só, a qualidade de uma
exposição que nos apresenta um Vitor Pi maturo, onde cada obra é
também um aturado registo do saber técnico. O artista não se
coíbe – como sempre – de utilizar os mais diferentes materiais, dos
clássicos aos mais inventivos, sejam tintas ou simplesmente terra.

Falar desta exposição, onde o figurativo está presente de uma
forma absolutamente cénica, transporta-nos ainda para o trabalho
de Pi no teatro. Mas tal não é novidade num artista que faz do seu
corpo uma extensão da sua própria obra.

O que importa, no entanto, muito alem da forma ou da técnica, é
estarmos perante um trabalho repleto de revolta, complementado
de alguma forma pelas próprias palavras: “De fazer em fazer, a
BRUMA, desta obra, vem do convívio com os monstros, reais, que
nos procuram comer a dignidade”.

Nestes dias que se anseiam de sol – real e metafórico –, é
imperativo ver o breu desta exposição. Para fazermos parte do
protesto de Pi.

António Cardoso
historiador de arte

OPINIÃO | ARTE
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Ferreira de Castro morreu há 40 anos

A cerimónia de encerramento da 22ª
edição da Mostra de Teatro das
Escolas de Sintra aconteceu no pas-
sado dia 17 de maio, no auditório
Acácio Barreiros do Centro Cultural
Olga Cadaval. Organizado pelo Chão
de Oliva – Centro de Difusão
Cultural, em parceria com a Divisão
da Educação da Câmara Municipal
de Sintra, o evento serviu para
mostrar ao público em geral os tra-
balhos que mereceram menções
honrosas nesta edição.

Com uma audiência atenta e anima-
da, a cerimónia decorreu num espíri-
to saudável e de companheirismo e
serviu para partilhar as experiencias
desenvolvidas ao longo do ano nas
várias escolas do concelho de Sintra.

Foram apresentados os seguintes
trabalhos: Rota das Origens pelo

grupo Os Originais (ATL da APEE da
EB Belas 2); A Máquina do Tempo,
pelo grupo Pé de Meia (EBI de
Colares); Sweeney Todd pelo Grupo
de Teatro Torgas (Esc. Sec. Miguel
Torga); Brígida di Grazia, pelos
Lordes do Caos (Esc. Sec. Mem
Martins); e Auto da Barca do Inferno
pelo grupo Teatro Reticências (Esc.
Sec. Leal da Câmara). A 22ª edição da
Mostra de Teatro contou com a par-
ticipação de 19 instituições, entre as
quais Agrupamentos de Escolas,

Associações de Pais e outras
entidades sem fins lucrativos,
envolvendo cerca de 400
crianças e jovens. Projeto que
tem vindo a ser desenvolvido
no concelho há 22 anos inin-
terruptamente, a Mostra afir-
mou uma vez mais a sua

importância no progresso de alunos
e educadores através da expressão
dramática. Desta forma, a arte per-
formativa foi trabalhada como uma
essência motivadora para o desen-
volvimento de competências trans-
versais, promovendo o espírito de
grupo e a competição saudável nas
comunidades educativas.

Dia 10 de maio o Centro Cultural Olga Cadaval recordou musicalmente
os anos 60, com uma soberba actuação dos Diamantes Negros, no ano
em que se comemora o 50º aniversário daquele conjunto musical.

No espectáculo, os Diamantes Negros mantiveram-se como os intér-
pretes fiéis  a um eclético espírito musical, tendo interpretado além de
temas em português, daquele que foi o seu único single, gravado em
1965, música francesa, inglesa e americana. Foram evocados os
Beatles, Shadows, Bee Gees, Otis Reding e muitos outros. Durante o
concerto a Câmara Municipal de Sintra agraciou o conjunto com a
Medalha de Mérito Municipal- Grau Prata.

Diamantes Negros
celebraram o 50º aniversário com concerto

Foi a 29 de junho de 1974 que morreu no Porto
o escritor Ferreira de Castro, figura ligada a
Sintra, a quem doou o seu espólio e que lhe
dedicou um museu na vila, aberto desde 1982.

José Maria Ferreira de Castro nasceu em Ossela,
Oliveira de Azeméis, a 24 de maio de 1898, e aos
doze anos de idade emigrou para o Brasil, onde
viria a publicar em 1916 o seu primeiro romance
Criminoso por ambição. Durante quatro anos
viveu no seringal Paraíso, em plena selva
amazónica. Depois de partir do seringal Paraíso,
viveu em precárias condições, tendo de recorrer
a trabalhos como, colar cartazes, embarcadiço
em navios do Amazonas etc.

Mais tarde, em Portugal foi redactor do jornal O
Século, director do jornal O Diabo e colaborador
das revistas O Domingo ilustrado (1925-1927) e
Ilustração (iniciada em 1926).

Precursor do neo-realismo, de escrita caracteris-
ticamente identificada com a intervenção social
e ideológica, dele destacamos as obras
Emigrantes (1928) A Selva (1930) A Volta ao
Mundo (1940 e 1944) ou  A Lã e a Neve(1947).

As suas cinzas estão inumadas perto do Castelo
dos Mouros desde 1975, impossibilitado que foi
na época serem deitadas ao vento, como era sua
vontade.

Mostra de Teatro
das Escolas de Sintra

NOTÍCIAS



o novo museu dos sintrenses

Dezassete anos depois da inauguração do Centro de Arte Moderna no espaço

do antigo Casino de Sintra abriu nesse local no passado dia 17 de maio o

MU.SA, Museu das Artes de Sintra, onde se instalaram agora vários dos espólios

dispersos pela Câmara. Esta foi a forma virtuosa de homenagear artistas como

Emílio Paula Campos, de quem a Câmara possui mais de 50 quadros doados em

1973, ou Dorita Castel-Branco, e dar o devido realce a outros autores, com

destaque para aquela que pode ser a jóia da coroa do MU.SA, um Júlio Pomar

de 1942. Realce para um espaço que se pretende dinâmico e aberto à comu-

nidade, o Lab.Arte, e o relevo dado à fotografia como arte no novo MU.SA.

Numa noite memorável, mais de trezentos munícipes confluíram para o local,

onde puderam escutar o presidente Basílio Horta e percorrer as várias alas

desse espaço agora revitalizado.

NOTÍCIAS
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