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DESTAQUE

FEIRA SETECENTISTA
            DE QUELUZ

De 8 a 11 de setembro será possível viajar até ao século XVIII na Feira Setecentista de Queluz. Com entrada livre, tem  como principal objetivo a recriação histórica de 
um mercado da segunda metade do século XVIII.

Para além de diferentes mercadores estarão representados com os seus trabalhos artesãos nacionais e estrageiros. Nesta feira será igualmente possível degustar 
a irresistível doçaria conventual assim como a gastronomia de diferentes regiões do país.

A animação será realizada pela equipa da Câmara dos Ofícios, sendo recriadas diferentes situações em interação com o público, enquadrando-o na história quotidia-
na do século XVIII em Portugal. Os atores desenvolvem personagens características da época, tais como: aguadeiros, criadas do paço, carvoeiro, lavadeiras, barbeiro 
sangrador, saltimbancos e gaiteiros. A nobreza far-se-á notar pelo esplendor característico da época de setecentos - marqueses, duques e duquesas participam na 
festa com os seus trejeitos, leques e cabeleiras empoadas.

Do programa de animação consta ainda duelos de esgrima e apresentações de jogo do pau. Nas tardes de sábado e domingo haverá teatro de marionetas com 
a apresentação do Entremez – “Guerras de Manjericão e Vergamota ou o Oiteiro Noturno”. Na noite de sábado a nobreza tomará conta do recinto e presenteará o 
público com um espetáculo de canto, música e poesia barroca.

A Feira Setecentista de Queluz é organizada pela Câmara Municipal de Sintra com produção da empresa Câmara dos Ofícios e conta com o apoio das seguintes 
entidades: União de Freguesias de Queluz-Belas, União das Freguesias de Sintra, Regimento de Artilharia Antiaérea Nº 1 (RAAA1) e 
Pousada Rainha D. Maria I. 

A empresa Parques de Sintra Monte da Lua associa-se ao evento com a abertura noturna dos jardins superiores do Palácio Nacional de Queluz, entre as 19h00 e as 
24h00 mediante a aquisição de bilhete.

A feira terá o seguinte horário:
8 e 9 de Setembro das 17h00 às 24h00
10 e 11 de Setembro das 13h00 às 24h00

Informações e contactos
Câmara dos Ofícios
Carlos Coxo
Tel. 219 164 550 
feirashistoricasdesintra@gmail.com
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dia a
 DIA
 setembro

2,3e 4e9,10e11set.

21h30
Quinta da Ribafria 

ESPETÁCULO DE TEATRO EUROPA, 
EUROPA!

O espetáculo reúne várias vertentes 
da expressão artística: teatro, música 
e multimédia.

3setembro
11h00, 14h00 e 17h00

CASTELO DOS MOUROS 
ARTE DA GUERRA MEDIEVAL 
RECRIAÇÃO HISTÓRICA NO 
CASTELO DOS MOUROS

O século XIII e a temática dos 
Besteiros do Conto, desde as suas 
obrigações milicianas, aos seus 
privilégios e obrigações reais, servirá 
de enquadramento a esta recriação 
histórica, denominada “D. Dinis e 
os Besteiros do Conto”. A iniciativa 
contará com períodos de experimen-
tação do manejo da besta, por parte 
dos visitantes, sob a supervisão de um 
treinador qualificado.
Demonstrações: Entrada livre median-
te aquisição de bilhete para o 
Castelo dos Mouros
Informações e reservas: info@parques-
desintra.pt; +351 21 923 73 00

16h00 
MU.SA- Museu das Artes de Sintra 

ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO DE PINTURA E 
ESCULTURA DE SINTRA D. FERNANDO II

17h00
Quinta Nova da Assunção, Belas

VERÃO NA QUINTA NOVA DA ASSUNÇÃO
Atuação da Orquestra Ligeira da 
Sociedade Recreativa e Musical 
de Almoçageme 
Tel. 21 923 61 07 

4setembro
17h00
Quinta da Ribafria, Várzea 
de Sintra

VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA 
Atuação da Banda da Sociedade 
Filarmónica Os Aliados 
Informações: 21 923 61 07

10e11setembro
9h00 às 19h00 
Volta do Duche

“MOSTRA DE ARTESANATO” 
NA VOLTA DO DUCHE 

O Grupo de Artistas do Vale de 
Eureka, designado por GAVE, é 
uma Associação sem fins lucrativos 
constituída em 2004, a qual tem por 
objetivo estatuário o “apoio e divul-
gação de artistas e artesãos, assim 
como a organização de eventos de 
promoções da atividade artística e 
artesanal”.
Informações: 919 688 493 
pjustino@iol.ptpersonagens e cenário 
e de manipular esses elementos 
encenando uma cena curta. Cada 
participante levará o seu teatrinho
de papel para casa.

Maiores de 6 anos
Duração: 60 minutos. 3€
Informações/Reserva:
Tel.: 21 432 11 01/ 93 328 02 58 / 
96 320 73 25
Email: casadamarioneta@gmail.com

10setembro
Largo de Nª Srª da Natividade, 
Mem Martins

XXXII FESTIVAL DE FOLCLORE 
DE MEM MARTINS 

Programa:
11h30 – Concentração dos grupos
12h00 – Início do Almoço
14h30 – Desfile Etnográfico
15h30 – Início do Festival 
Rancho Folclórico “As Vendedeiras” 
Saloias de Sintra
Grupo de Folclore da Casa do Povo 

de Válega – Ovar
Rancho Etno-Popular da Ilha – Pombal
Rancho Folclórico do Penedo – 
Batalha
Rancho Folclórico de Benfica 
do Ribatejo
Informações: 92 403 75 08    

16h00
Casa da Marioneta - Jardim 
da Anta em Agualva-Cacém

TEATRO “O CÓCÓ DO CÃO”
Maiores 3 anos
Duração: 50 minutos
Preço: 3€
Informações/Reserva:
Tel.: 21 432 11 01/ 93 328 02 58 / 
96 320 73 25
Email: casadamarioneta@gmail.com
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10setembro
17h00
Quinta Nova da Assunção, Belas

VERÃO NA QUINTA NOVA 
DA ASSUNÇÃO

Atuação da Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Colares
Informações: 21 923 61 07

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

UDJAT É COMPOSTO POR SOFIA 
SOUSA CLARO (VOZ) E HUGO CLARO 
(GUITARRA PORTUGUESA). 

A sua Música transmite sonoridades 
antigas com uma abordagem atual. 
A simbiose da Voz com a Guitarra 
proporciona um caminho intenso, 
ritmado, onde os contrastes criam 
momentos de êxtase e meditação, 
conduzindo-nos no tempo através do 
lamento da saudade e da esperança 
em regressar às origens.
Classificação etária: > 6 anos
Duração aproximada: 55 minutos
Bilhetes: à venda no Centro Cultural 
Olga Cadaval e em http://ticketline.
sapo.pt/evento/UDJAT-15340
Preço: 7,00 euros

22h00 às 24h00 
Museu Anjos Teixeira

MYSTERIOUS MUSEUM
Visita dramatizada
Informações: 21 923 8827  
dcul.museu.ateixeira@cm-sintra.pt

11setembro
8h00 às 18h00
Portela de Sintra

21ª EXPOSIÇÃO MONOGRÁFICA 
DO CÃO SÃO BERNARDO 

Local: Parque Infantil Dr. João Batista 
Cambournac (Praça D. Afonso V - 
Portela de Sintra)
Informações: 21 923 61 07 

17h00 
Quinta da Ribafria, Várzea de 
Sintra

ESPETÁCULO DUO LÍRICO COM 
CARLOS GUILHERME E FILIPA LOPES

Informações: 21 923 61 07

18h30 
ARUIL

Festejos Anuais em Honra de 
Nª Srª da Luz  
Atuação do Rancho Folclórico 
“Os Saloios” de D. Maria
Informações: 91 903 82 61

11e25setembro
15h00
Palácio de Monserrate 

DOMINGOS AO PIANO
Ao segundo e quarto domingos de 
cada mês, o pianista Raúl Pinto está 
na Sala da Música do Palácio de 
Monserrate a tocar piano, entre as 
15h00 e as 17h00. Apresentado num 
formato descontraído, este evento 
pretende aliar à fruição estética do 
Palácio uma componente também 
auditiva.
Segundo o próprio pianista, pretende 
apresentar-se “uma recriação do am-
biente histórico e estético nas visitas a 
Monserrate” através da interpretação 
de obras do período Romântico, 
com autores como Chopin, Schubert, 
Brahms, ou Beethoven; Impressionista, 
com autores como Satie e Debussy; e 
Clássico com autores como Mozart ou 
Beckford (tendo este último vivido em 
Monserrate, entre 1793 e 1794).
Destinatários: todos
Duração: 2h00
Tarifário: entrada livre mediante 
aquisição de bilhete para o Parque 
de Monserrate
Informações e reservas: info@parques-
desintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

15setembro
10h00 às 18h00
Quinta da Ribafria

6.º PICNIC SÉNIOR 
Associação Coração Amarelo 
de Sintra
Tel.: 21 910 03 90

Terças e quintas
Centro Cultural Olga Cadaval 

OFENSIVA AMADA
Ofensiva Amada propõe encontros 
(in)subordinados a um tema, pessoa 
ou efeméride. Gente de latitudes 
culturais e geográficas diversas que 
se cruza no espaço público, amplian-
do-o através do diálogo artístico 
transdisciplinar. Programação atualiza-
da através da página Facebook de 
Ofensiva Amada.
Programação Musgo+Alagamares
Classificação etária: > 12 anos
Duração aproximada: 105 minutos 
(com intervalo)
Preço: 5,00 euros

17e18setembro
10h00 às 19h00
Castelo dos Mouros 

MERCADO ÁRABE
Recriação de um “souk”, mercado 
tradicional árabe, que incluirá a 
venda de produtos naturais e bioló-
gicos transacionados na época, e 
ainda hoje consumidos (fornecidos 
por produtores da região), e também 
de peças de artesanato. Durante o 
período de funcionamento do 

mercado, os visitantes poderão assistir 
à cerimónia do chá, a demonstrações 
de olaria ao vivo e a atuações de 
música tradicional islâmica. 
O “souk” do Castelo dos Mouros 
pretende demonstrar que as tradições 
medievais islâmicas perduram até aos 
dias de hoje, reunindo-se num peque-
no mercado bens tão preciosos como 
o azeite, mel e pão, entre outras 
atrações.
Entrada livre mediante aquisição de 
bilhete para o Castelo dos Mouros
Informações e reservas: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

18setembro
10h30 às 12h30
Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas Odrinhas  

OFICINA EDUCATIVA |«ARQUEOLOGIA 
NAS TUAS MÃOS»

Esta atividade tem início nas ruínas 
arqueológicas da Villa Romana de 
São Miguel de Odrinhas. Após a visita 
os jovens são convidados a participar 
na escavação arqueológica de uma 
aludida domus romana, e a encon-
trar muitos artefactos, como peças 
cerâmicas, mosaicos, estatuetas em 
bronze… promovendo, desta forma, 
o gosto pela pesquisa arqueológica 
e pela salvaguarda do património.
Preço: 4€ mediante marcação.
Tel.: 21 960 95 20 

DIA A DIA
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17setembro

10h30
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 
espécies botânicas, sentindo texturas 
e odores exóticos. 
Destinatários: direcionada para visi-
tantes cegos ou com baixa visão mas 
aberta a todos os interessados
Duração: 1h30
Tarifário pessoa com deficiência: 9€ 
(bilhete de entrada 4€ + suplemento 
de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 13€ (bilhete de 
entrada 8€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt; +351 21 923 73 00
Nota: esta atividade conta com o 
apoio da ACAPO – Associação 
dos Cegos e Amblíopes de Portugal. 
Recomenda-se uso de calçado 
confortável e indumentária adequa-
da às condições meteorológicas. A 
visita poderá ser cancelada, caso 
as condições meteorológicas sejam 
adversas, ou adaptada apenas ao 
interior do Palácio de Monserrate.

10h30
Palácio Nacional da Pena 

COMO SE FAZ UM PALÁCIO
Era uma vez um rei chamado Fer-
nando que queria construir um lindo 
Palácio. O rei procurou o melhor 
arquiteto do reino, mas este respon-
deu: “Um palácio aqui, no cimo desta 
montanha de pedras? Impossível!”. Este 
é o ponto de partida para conhecer 
a história do Palácio Nacional da 
Pena, através de uma abordagem 
contemporânea, que alia artes 
plásticas, pedagogia e música e que 
em simultâneo faz a ponte com a 
tradição dos contadores de histórias 
e marionetistas.
Com músicas criadas propositada-
mente para a peça e marionetas 
únicas construídas e pintadas à mão, 
a atividade promete trazer um momen-

to único a crianças e famílias. Além 
do espetáculo, está incluída a visita 
livre ao Parque e Palácio Nacional 
da Pena.
Destinatários: recomendado para 
famílias com crianças a partir dos 3 
anos
Duração: 45 minutos
Tarifário: adulto + 1 criança: 25€; 
Outros participantes: 15€ (inclui visita 
livre ao Parque e Palácio Nacional 
da Pena).
Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt; +351 21 923 73 00
Nota: a realização da atividade 
depende de um número mínimo de 
participantes

11h00
Parque de Monserrate 

JARDINS DE MONSERRATE 
SEM BARREIRAS

Visita direcionada para pessoas 
com mobilidade condicionada que 
poderão percorrer os jardins com au-
tonomia através de um equipamento 
que quebra a barreira da inclinação 
e facilita a mobilidade de cadeiras 
de rodas manuais. Contará com a 
exploração do Vale dos Fetos, Jardim 
do México, Roseiral, Relvado e Lagos, 
no Parque de Monserrate.
Destinatários: direcionada para visi-
tantes com mobilidade condicionada
Duração: 1h30
Tarifário pessoa com deficiência: 9€ 
(bilhete de entrada 4€ + suplemento 
de visita guiada 5€)

Tarifário regular: 13€ (bilhete de 
entrada 8€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt; +351 21 923 73 00
Nota: o visitante poderá trazer a sua 
própria cadeira de rodas ou utilizar 
a cadeira de rodas disponibilizada 
pela Parques de Sintra (sem custo 
acrescido). Aberto a acompanhantes. 
O equipamento de tração adapta-se 
à grande maioria das cadeiras de 
rodas. A visita poderá ser cancelada, 
caso as condições meteorológicas 
sejam adversas.

14h30
Parque de Monserrate 

PATRIMÓNIO EM GESTOS
Visita aos jardins e Palácio de Mon-
serrate, com interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa. 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.
Destinatários: direcionada para 
visitantes surdos, mas aberta a todos 
os interessados
Duração: 1h30
Tarifário pessoa com deficiência: 9€ 
(bilhete de entrada 4€ + suplemento 
de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 13€ (bilhete de entra-
da 8€ + suplemento de visita 

guiada 5€)
Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt; +351 21 923 73 00
Nota: esta atividade conta com o 
apoio e a participação da APS – 
Associação Portuguesa de Surdos. 
Recomenda-se uso de calçado 
confortável e indumentária adequada 
às condições meteorológicas. 
A visita poderá ser cancelada, caso 
as condições meteorológicas sejam 
adversas, ou adaptada apenas ao 
interior do Palácio de Monserrate.

16h00
Casa da Marioneta - Jardim da 
Anta em Agualva-Cacém

OFICINA DE TEATROS DE PAPEL, 
COM JOANA RITA

Esta oficina pretende introduzir o 
universo do Teatro de Papel em 
miniatura, utilizando o papel como 
material expressivo. Os participantes 
terão a oportunidade de criar os seus 
personagens e cenário e de manipu-
lar esses elementos encenando uma 
cena curta. Cada participante levará 
o seu teatrinho de papel para casa.
Maiores de 6 anos
Duração: 60 minutos
3€
Informações/Reserva:
Tel.: 21 432 11 01/ 93 328 02 58  
96 320 73 25
Email: casadamarioneta@gmail.com

DIA A DIA
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17setembro
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

RAÍZ “MUNDOS, UMA CIDADE” 
“Bruno Fonseca convida uma acor-
deonista e um contrabaixista, nesta 
viagem pelas raízes da música po-
pular portuguesa, popular argentina 
(Tango) e claro está pelo Fado.
Lisboa é uma cidade multicultural. 
A viagem que propomos a fazerem 
connosco evidencia as diferentes co-
res que existem na cidade - o Fado, a 
Morna, o Tango, a Bossa-nova, o Jazz, 
a música erudita e outras mais...
A seleção de temas originais, da 
autoria de Bruno Fonseca, bem como 
a inclusão de temas do cancioneiro 
popular surgem de forma natural, na 
medida em que a formação musical 
é conduzida por uma guitarra portu-
guesa e um acordéon.
O contrabaixo de Miguel Menezes 
define o corpo desta formação na 
composição harmónica de cada um 
dos temas.
Temas simples que vivem de pequenas 
imagens da nossa memória - o Carros-
sel, um Pássaro mágico e outras ideias 
que trazemos connosco.”
Neste concerto iremos contar com 
a presença da ilustre convidada, 
a fadista Maria Ana Bobone.
Ficha artística e técnica
Guitarra Portuguesa Bruno Fonseca | 
Acordéon Inês Vaz | Contrabaixo 
Miguel Meneses | Convidada 
especial Maria Ana Bobone
Classificação etária: > 6 anos
Duração aproximada: 80 minutos 
(sem intervalo)
Preço: 7,00 euros

22h00 
Museu Anjos Teixeira  

“NOITES NOS MUSEUS” 
Grupo Coral de São Bento 
de Massamá
Tel. 21 923 88 27

18setembro
10h00 e 11h30

CONCERTOS PARA BEBÉS
Centro Cultural Olga Cadaval
Solista convidado: Mário Laginha - 
Piano
Os bebés, como nós pessoas gran-
des, temos os amigos de todos os 
dias, e os amigos que só encontramos 
uma vez por ano, ou até mais raras 
vezes. São por isso muito especiais 
esses encontros que se esperam e 
preparam com cuidado. Assim aconte-
ce com o Mário Laginha, o pianista e 
compositor que a família Musicalmente 
recebe quando termina o Verão. De 
tantos programas musicais já experi-
mentados, voltamos em Setembro a 
ter novas melodias e novos improvisos 
com que o Mário nos surpreende. 
A cada Concerto para Bebés com 
o Mário é uma mala de surpresas 
que se abre. Presentes intensos e 
inesperados, melodias simples com 
sabor de embalo, pedras preciosas 
de contraponto, e o olhar ternurento 
que a todos nos oferece.
Mário, o único pianista que acei-
tamos nos Concertos para Bebés. 
Mááááááis
Indicado para crianças dos 3 meses 

aos 3 anos
Preços:
Adulto + bebé até 18 meses (42 
lugares em almofadas): 17,50 euros
Adulto + bebé dos 19 aos 47 meses 
(33 lugares em almofadas): 17,50 
euros
Público com mais de 47 meses (105 
lugares em cadeiras): 12,50 euros
Na compra de bilhetes para adul-
to+bebé (em almofada), para 2 mo-
mentos distintos, oferecemos 2 bilhetes 
para o público com mais 
de 47 meses (em cadeira)
Tel. 21 910 71 10

10h30 
Palácio de Monserrate 

CONCERTO PARA BEBÉS
UM DIA NA FLORESTA

“Um Dia na Floresta” recria o ambiente 
de festa que se vive na natureza. 
Trechos de música clássica, arranja-
dos especialmente para bebés, com 
palavras simples, ritmos contagiantes 
e jogos de rimas, proporcionam um 
momento de envolvente magia para 
os mais pequenos. Através de histórias 
cantadas, o concerto convida todos 
a viver a aventura imaginária de um 
“Um Dia na Floresta”, através das suas 
personagens: o dia que nasce, as flo-

res que cantam, o cuco que assobia, 
a formiga corredora, o caracol que 
põe os pauzinhos ao sol, o lagarto 
pintado, a fada desaparecida e a 
lua que chega quando o sol se põe.
Programa:
“O Dueto das Flores” (Ópera Lackmé, 
de Delibes, séc. XIX);
“Amanhecer” (Grieg, séc. XIX); 
“Canção do Cuco” (adaptado de 
Benjamim Britten, séc. XX); 
“Canção da Formiga” e a “Canção 
da Fada”, (adaptações de modinhas 
luso-brasileira do séc. XVIII);
“Paçoca” (um chorinho do séc. XX);
“Canção do Caracol”;
“Canção do Adeus”: o Adágio do 
Inverno, das Quatro Estações de 
Vivaldi.
Destinatários: recomendado para 
famílias com crianças a partir dos 
3 meses
Duração: 45 minutos
Tarifário: adulto + 1 criança até aos 
48 meses: 20€/ Adultos e crianças 
com mais de 48 meses: 15€
Requer inscrição e pagamento 
prévios:
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00
Nota: a realização da atividade 
depende de um número mínimo 
de participantes

DIA A DIA
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18setembro
12h00 às 18h00
Parque Felício Loureiro - Queluz 

MÊS DO MIGRANTE 
Atividades lúdicas e desportivas, atu-
ações de palco, mostra gastronómica, 
com degustação gratuita de receitas 
oriundas de diferentes países.

15h00
Castelo dos Mouros

UM DIA COM ARQUEOLOGIA
Os participantes são convidados a 
entrar no mundo da arqueologia 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 con-
juga uma breve visita guiada com a 
componente prática da arqueologia. 
Destinatários: recomendado para 
famílias com crianças a partir dos 6 
anos
Duração: 1h30
Tarifário: 8€/participante
Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt; +351 21 923 73 00
Nota: a realização da atividade 
depende de um número mínimo de 
participantes. A mesma poderá ser 
cancelada, caso as condições mete-
orológicas sejam adversas

16h00
Centro Cultural Olga Cadaval 

D. QUIXOTE
O Teatro Reflexo apresenta a XVI 
Produção Teatral “D. Quixote”, o es-
petáculo infanto-juvenil que assinala 
os 400 anos da morte de Cervantes.
Em plena Idade Média, em terras 
de Espanha, o velho Queijadas já 
aposentado, resolve mergulhar na 
literatura de cavalaria pela qual é 
fascinado. Entre páginas e páginas 
de aventuras, vai alimentando o 
desejo de se tornar cavaleiro, que 
um incidente inesperado acaba por 
tornar realidade, pelo menos para ele. 
Muda o seu nome para D. Quixote e 
embarca numa louca e disparatada 
aventura, distorcendo a realidade, 
sob um olhar quase infantil e uma ima-
ginação delirante. Acompanhado por 
Sancho Pança, personagem ingénua 
e simples que acredita no sonho de 

D. Quixote, parte em viagem atrás do 
Cavaleiro Negro e em busca da sua 
amada Dulcineia. 
Esta adaptação do Cavaleiro da 
Triste Figura, é uma comédia de 
enganos, marcada pela paródia 
burlesca, em que atrizes assumem as 
personagens masculinas e os atores 
as personagens femininas, criando um 
paralelo com a distorção da realida-
de de D. Quixote.
Classificação etária: > 6 anos
Duração aproximada: 50 minutos 
(sem intervalo)
Preço: 5,00 euros

19setembro
21h30
Casa da Marioneta – Jardim 
da Anta em Agualva-Cacém

TEATRO DOM ROBERTO
VALDEVINOS TEATRO DE MARIONETAS

O Barbeiro diabólico / A Tourada
Maiores de 4 anos
Duração: 30 minuto
Entrada livre
Informações/Reserva:
Tel.: 21 432 11 01 / 93 328 02 58 
96 320 73 25
casadamarioneta@gmail.com

23setembro
11H00
Praia das Maçãs 

VISITA AO SANTUÁRIO ROMANO 
CONSAGRADO AO SOL, À LUA 
E AO OCEANO NO ALTO DA VIGIA

Museu Arqueológico de 
São Miguel de Odrinhas 
Gratuito com marcação.
Tel.: 21 960 95 20 
dcul.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt

21h00
Centro Cultural Olga Cadaval 

BANDA SINFÓNICA DO EXÉRCITO
CONCERTO REALIZADO PELA BANDA 
SINFÓNICA DO EXÉRCITO, NO ÂMBI-
TO DA PASSAGEM DO 28º ANIVERSÁ-
RIO DO REGIMENTO DE ARTILHARIA 
ANTIAÉREA Nº1.

A Banda Sinfónica do Exército, herdei-
ra das mais antigas tradições musicais 
do Exército Português interpreta obras 
de compositores nacionais, bem como 
de compositores internacionais de 
maior relevo do panorama musical 
mundial.
Ficha artística e técnica:
Maestro Tenente CBMUS Artur Cardo-
so, Chefe Titular da Banda Sinfónica 
do Exército

Classificação etária: > 6 anos
Duração aproximada: 90 minutos 
(sem intervalo)
Preço: Entrada gratuita

24setembro
10h30 às 12h30
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas 

OFICINA EDUCATIVA |
«Dar vida às esculturas: redes 
cobrir as cores da Antiguidade»
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.
Preço: 4€ mediante marcação.
Tel.: 21 960 95 20 

16h00    
Museu Anjos Teixeira

CICLO DE CONFERÊNCIAS MAT
“Património artístico/cultural dos mu-
seus municipais Sintrenses” no âmbito 
das comemorações das Jornadas 
Europeias do Património
Informações: 21 923 8827
dcul.museu.ateixeira@cm-sintra.pt

16h00
Casa da Marioneta - Jardim 
da Anta em Agualva-Cacém

LEITURA ENCENADA/OFICINA
 “LEÓNIA DEVORA OS LIVROS” DE 
LAURENCE HERBERT POR CARLA DIAS

Maiores de 6 anos
Duração: 60 minutos
3€
Informações / Reserva:
Tel.: 21 432 11 01 / 93 328 02 58 
96 320 73 25
casadamarioneta@gmail.com

 21h00, às 22h00 e às 23h00
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

NOITES NO MUSEU 
Ingresso: 3,00 €; mediante reserva. 
Isenção para crianças até aos 
14 anos
Tel. 21 960 95 20

DIA A DIA
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24setembro
21h30 
Centro Cultural Olga Cadaval 

LUÍS FRANCO-BASTOS, 
“A VOZ DA RAZÃO” 

Depois do enorme sucesso da sua 
anterior digressão “Roubo de Identi-
dade”, Luís Franco-Bastos regressa à 
estrada com novo espetáculo a solo: 
“Voz da Razão”.
O novo material que Luís Franco-Bas-
tos apresenta baseia-se numa nova 
perspetiva sobre o mundo, numa nova 
fase da sua vida, agora que atingiu 
a maturidade tanto pessoal como 
artística.
Os comediantes dão a conhecer 
a pessoa que são através do seu 
material e o Luís Franco-Bastos que 
apresenta este espetáculo não é a 
mesma pessoa que apresentou os 
seus espetáculos anteriores.
Passou por novas experiências, 
chegou a novas conclusões e a sua 
visão da política, do futebol, da 
sociedade, da música ou das rela-
ções entre homens e mulheres, é mais 
complexa e crítica.
A esquizofrenia vocal e as persona-
gens que sempre o caracterizaram 
continuam presentes mas, através da 
voz dos outros, Luís Franco-Bastos 
exprime a sua própria. De todas as 
vozes que vivem na sua cabeça, 
passou a dar ouvidos principalmente 
a uma: a Voz da Razão.
Classificação etária: > 16 anos
Duração aproximada: 75 minutos 
(sem intervalo)
Preço: 
Cadeiras de orquestra: 17,50 euros
1ª Plateia e 2ª Plateia: 15,00 euros
Balcão e galerias: 12,00 euros

22h00
Museu de História Natural de Sintra

“NOITES NOS MUSEUS” 
Grupo Coral Rio de Mel
Informações: 21 923 85 63  

25setembro
15h00
Palácio Nacional de Queluz 

VIAGEM À CORTE DO SÉCULO XVIII
Pé ante pé, os participantes são 
convidados a conhecer todos os 
recantos do Palácio Nacional de 
Queluz, a ouvir a sua história, a ver 
pessoas de outra época. Vão ouvir 
cantar, tocar e dançar músicas de 
setecentos. Saber como ali se reali-
zavam grandes festas, que vestidos e 
outros trajes se usavam neste espaço 
de enorme beleza e requinte. Vão 
aprender que os príncipes e infantes 
não iam à escola mas tinham muitas 
matérias para aprender. E muito mais 
surpresas para descobrir.
Destinatários: recomendado para 
famílias com crianças a partir dos 
5 anos
Duração: 2h00
Tarifário: 9€/participante
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt ou
Tel. 21 923 73 00
Nota: a realização da atividade 
depende de um número mínimo 
de participantes

30setembro
22h00
Centro Cultural Olga Cadaval - 
Auditório Acácio Barreiros 

INSTANTÂNEOS APRESENTAM 
“IMPROVISADAMENTE” 

No seguimento de mais de 2 anos de 
apresentações regulares no Centro 
Cultural Olga Cadaval, os Instantâne-
os aumentam o elemento surpresa das 
suas apresentações na qual tudo po-
derá acontecer, desde convidados 
especiais, convidados internacionais, 
novos formatos, entre tantas outras 
possibilidades.
Classificação etária: > 16 anos
Duração aproximada: entre 70 e 120 
minutos* (sem intervalo)
Preço: 7,00 euros
Descontos de 2,00 euros para < 18 
anos e > 65 anos
* Duração aproximada, dependendo 
das características de cada sessão. A 
existência de intervalo dependerá da 
duração de cada sessão e será co-
municada ao público oportunamente.

DIA A DIA
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1a30setembro
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 
MASMO – Museu São Miguel de Odrinhas 

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA | «DIIS MANIBVS 
RITUAIS DA MORTE DURANTE A ROMANIDADE»

Visitas guiadas com marcação: 
Tel. 219 609 520
email:  dcul.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt 

Museu Anjos Teixeira 
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA “ANATOMIAS” 
ESTUDOS E ESBOCETOS

3a25setembro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra, 
Sala da Claraboia 

EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA NUNO PREGO 
Nuno Prego desde sempre que tem a pedra 
como material de eleição. Esta é escolhida 
entre os diversos mármores, calcários e o lioz de 
Negrais, permitindo-lhe o uso das diversas cores 
e tons disponíveis. À pedra o escultor une o ferro, 
o aço e o cobre, na procura constante da har-
monia e da beleza, na necessidade de sentir a 
forma, subordinando-a apenas à sua sensibilida-
de. Os objetos nascem das suas mãos, o que lhe 
permite uma grande intimidade e liberdade, muito 
para além da aparência estética.

3setembro a16outubro
MU.SA- Museu das Artes de Sintra 

EXPOSIÇÃO PINTURA E ESCULTURA DAS OBRAS 
PREMIADAS NO “PRÉMIO DE PINTURA E ESCULTURA 
DE SINTRA D. FERNANDO II 

Prémio destinado a artistas nacionais 
e estrangeiros residentes em
Portugal, com idades compreendidas entre 
os 18 e os 35 anos.

3setembro a19outubro
MU.SA Galeria Municipal

EXPOSIÇÃO DE DESENHO “VESTÍGIO E AURA”,
DE MARIA BERNARDINO 

Nos desenhos expostos aparecem gestos feitos por 
contactos: movimentos de pressão, arrastamentos, 
inscrições, gestos de um corpo que age e que 
tenta, ao mesmo tempo, transpor a cegueira desse 
processo.

3setembro a19outubro
MU.SA LabArt

EXPOSIÇÃO VIDEO “SACRIFÍCIO AO AMOR” 
DE TÂNIA FERRÃO 

Tânia Ferrão apresenta um projeto realizado a partir 
do capítulo “Sacrifício ao Amor” do livro “O Pintor 
debaixo do lava-loiças” de Afonso Cruz.
As metáforas e a grande natureza imagética, procu-
ram explorar o caráter surrealista presente no texto, 
as personagens são linhas e formas em constante 
movimento, desenhando um mundo onde tudo é 
misteriosamente ligado.

10setembro a10outubro
Galeria Municipal –Casa Mantero

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE FRANCISCO GAIA
 A plasticidade da obra de Francisco Gaia revela-
-se na cor vibrante, no gesto, no impulso criativo. 
O artista rompe com o convencional e liberta-se do 
vazio da tela, marcando-a com acordes rítmicos de 
cor e luz, propondo-nos a partilha da sua mundivi-
dência.

17setembro a23outubro
Casa da Cultura Lívio de Morais 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA “CONTRIBUIÇÃO DE ÁFRI-
CA NA HISTÓRIA – ONTEM, HOJE, AMANHÃ” DE LÍVIO 
DE MORAIS

ao longo

 do MÊS
       setembroEXPOSIÇÕES
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4setembro
9h00
Terrugem

“XCR BTT TERRUGEM”
Prova de resistência em BTT, com a duração de três 
horas, inscrita no calendário de Ciclismo para Todos 
da União Velocipédica Portuguesa/Federação 
Portuguesa de Ciclismo e da Associação de Ciclismo 
de Lisboa.
A iniciativa insere-se no Troféu XCR Intermunicipal 
e destina-se a participantes com licença da União 
Velocipédica Portuguesa/Federação Portuguesa 
de Ciclismo (Ciclismo para Todos) e a não federados.  
Além dos escalões destinados aos atletas mais velhos 
o “XCR BTT Terrugem” inclui ainda quatro escalões 
para os mais jovens, destinado a crianças com idades 
compreendidas entre os 7 e os 14 anos, com um tem-
po de prova mais reduzido e um circuito mais curto.
Regulamento e inscrições em www.apedalar.com

10setembro
17h00 
Quinta da Ribafria, Várzea de Sintra

VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA 
GINÁSIO 100% FIT

Informações: 21 923 61 07

17H00 
Quinta Nova da Assunção – Queluz

ATIVIDADE DESPORTIVA

3e4setembro
Praia do Magoito

12º CAMPEONATO DE BODYBOARD 
DA PRAIA DO MAGOITO

Iniciativa promovida pela Associação 
Plano de Evasão e que conta com 
o apoio da autarquia sintrense.
A prova está aberta aos praticantes 
da modalidade, tem um Prize Money 
de mil euros e será disputada por 
diversas categorias, designadamente, 
Open, Feminino, Sub-18, Kids, 
Dropknee e Master.
Além do Bodyboard, o evento inclui 
ainda um Torneio de Voleibol 
de Praia, Surf Adaptado, Bodysurf 
e Música.

DESPORTO
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AO LONGO DO  MÊS

Quintas, sextas e sábados 
setembro

21h30 
Parque da Liberdade - Sintra

TEATRO DE RUA “ROMEU E JULIETA”, 
GRUPO DE TEATRO BYFURCAÇÃO

Texto original de William Shakespeare, 
com a tradução e dramaturgia de 
Fernando Villas-Boas.

Todos os dias
Volta do Duche

ARTE NA VILA 
Realiza-se diariamente, com exceção 
do 2º sábado e domingo de cada 
mês.
O Artesanato na Volta do Duche 
assume-se como um inquestionável 
contributo para a divulgação e 
valorização do artesanato produzido, 
atualmente, no Concelho de Sintra, 
e para tal muito contribui a simbiose 
entre a incomparável beleza da 
envolvente do Centro Histórico, com 
a multiplicidade de formas e materiais 
que compõem as peças artesanais.
Informações: 965 753 225 

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 duração dos passeios a cavalo 
pode variar entre os 30 e os 90 min., 
ou as 3h00 e as 6h00. No programa 
mais longo existe a possibilidade de 
visitar outros polos sob gestão da 
Parques de Sintra e mesmo agendar 
um almoço em local a especificar. To-
dos os passeios são feitos mediante 
acompanhamento da tratadora dos 
cavalos, que guia os visitantes através 
do percurso. 
A pensar nas crianças, a Parques de 
Sintra dispõe também de uma ativida-
de que permite aos mais novos terem 
a sua primeira experiência a cavalo 
num pónei, treinado especialmente 
para o efeito e acompanhados 
sempre por um guia. 
Passeios a cavalo: 10€/30 min, 
25€/90 min, 50€/3h, 100€/6h 
(acresce o bilhete de entrada no 
Parque da Pena)

Passeios de pónei: 5€/15 min (acres-
ce o bilhete de entrada no Parque 
da Pena)
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/ex-
periencias-e-lazer/passeios-a-cavalo/ 

Segundos e quartos 
sábados setembro

10h00 às 18h00 
Alameda dos Combatentes 
da Grande Guerra 
(Jardim da Correnteza)

ROTA D’ARTES – ARTES, PRODUTOS 
NATURAIS & BIO – SINTRA 2016

De 15 em 15 dias poderão visitar 
o Mercado Rota d’Artes – Produtos 
Naturais & Bio.
Estes mercados, organizados pela 
Voando em Cynthia e pela Câmara 
Municipal de Sintra, tem por objetivo 
proporcionar à Comunidade, ao 
Munícipes e ao público em geral a 
divulgação e o acesso a Produtos 
Naturais e Biológicos (hortícolas e 
outros), diversas Artes (pintura, escul-
tura, cerâmica, fotografia, ilustração e 
artesanato contemporâneo de autor), 
Animação, Palestras e Oficinas sobre 
os mais variados temas.
Quando as condições Climatéricas 
não permitirem que o mercado se 
realiza na rua, será realizado em 
São Pedro de Sintra no Antigo 
Quartel dos Bombeiros na Rua Álvaro 
dos Reis.
Entrada Livre
Info & Candidaturas: 
voandocynthia@gmail.com
www.voandocynthia.blogspot.com
www.facebook.com/VoandoCynthia
voandocynthia@gmail.com
Informações: 912 321 476 

Até18setembro
10h00 às 18h00
Praia Grande e Praia das Maçãs

“BIBLIOTECA DE PRAIA” 
Espaços de leitura à beira mar que 
disponibilizam ao público livros, jogos 
e acesso wireless.
Com vista a promover o livro e a leitu-
ra, durante os meses de verão, e levar 
a Biblioteca Municipal à comunidade 
e aos locais habitualmente mais fre-
quentados nesta época do ano, será 
colocado um espaço de biblioteca, 
na Praia Grande e Praia das Maçãs, 
todos os dias.

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 enquan-
to apenas Sistema de Posicionamento 
Global - GPS) para encontrar uma 
‘geocache’ (ou simplesmente “cache”) 
colocada em qualquer local do mun-
do. Uma cache típica é uma pequena 
caixa (ou tupperware), fechada e à 
prova de água, que contém um livro 
de registo e alguns objetos, como ca-
netas, afia-lápis, moedas ou bonecos 
para troca. Esta procura permite ao 
participante descobrir e visitar novos 
monumentos, museus, jardins e outros 
locais patrimoniais de interesse, favo-
recendo o enriquecimento cultural dos 
cidadãos. 

AR LIVRE
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Todos os dias
Museu Anjos Teixeira

RETROSPETIVA FOTOGRÁFICA 
DE PEDRO ANJOS TEIXEIRA

Uma incursão pela  vida do Mestre 
através da lente de uma câmara.  
Azinhaga da Sardinha, Sintra
Tel. 21 923 88 27 
dcul.museu.ateixeira@cm-sintra.pt
Horário: terça a sexta feira das 10h00 
às 18h00; sábados e domingos das 
12h00 às 18h00. Encerra à segun-
da feira e aos dias feriados.
Preço: € 1 (com descontos)

Todos os dias
9h00 – 17h00
Palácio Nacional de Queluz

“180 ANOS DA MORTE DE D. PEDRO IV”
Projeto museológico do Quarto D. 
Quixote, no âmbito dos 180 anos 
da morte de D. Pedro d’Alcântara de 
Bragança. O objetivo deste projeto 
museológico consistiu em estudar e 

valorizar o Quarto D. Quixote e os 
espaços adjacentes, bem como a 
figura de D. Pedro IV, através de uma 
nova museografia e de vários suportes 
interpretativos, com destaque para 
os digitais. Foram reunidas peças 
do Palácio Nacional de Queluz e 
protocolados empréstimos com outras 
instituições: Museu Nacional de Arte 
Antiga, Palácio Nacional da Ajuda, 
Museu Nacional dos Coches, Museu 
Militar de Lisboa e Museu Nacional 
Soares dos Reis. Estão expostas 48 
peças, incluindo 15 pinturas e miniatu-
ras, 15 objetos pessoais de D. Pedro 
IV e 9 peças de mobiliário.
Preço: bilhete para o Palácio Nacio-
nal de Queluz
Saber mais: www.dpedroiv.parquesde-
sintra.pt 

Todos os dias
10h00 – 17h00
Palácio de Monserrate

“MELHORES IMAGENS DO BIO+SINTRA”
Exposição das imagens premiadas 
pelo júri na sessão de verão dos con-
cursos de fotografia “Captar Sintra – 
A Biodiversidade das estações”, 
promovidos no âmbito do projeto 
BIO+Sintra. No espaço Info Parques 
de Sintra é possível ver os três vence-
dores da última sessão dos concursos 
e as quatro menções honrosas atribu-
ídas pelo júri. Adicionalmente, estão 
expostas no Palácio de Monserrate 
todas as imagens vencedoras do 1º 
ano do “Captar Sintra”. 
Gratuito
Palácio de Monserrate: bilhete para o 
Parque e Palácio de Monserrate

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

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

MUSEUS DE SINTRA

AO LONGO DO MÊS
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Atividades regulares:
VISITAS À BIBLIOTECA
HORA DO CONTO
ATELIER DE ESCRITA CRIATIVA

Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia

1a9setembro
Seg. a Sex.

CONTO /ATELIÊ - ESTRANHÕES 
E BIZARROCOS

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

12a23setembro
Seg. a Sex.

CONTO /ATELIÊ – FÁBRICA 
DE PALAVRAS

Existe um país onde as pessoas 
quase não falam. É o país da grande 
fábrica das palavras. O lugar onde 
nascem as histórias.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo
Com marcação prévia

26a30setembro
Seg. a Sex.

ATELIÊ - SINTRA É UMA AVENTURA
Jogo de pistas e descobertas, que 
tem como objetivo dar a conhecer 
o património natural, cultural, arquite-
tónico e gastronómico do concelho 
de Sintra.
Destinatários: Alunos do 1º Ciclo 
e 5º e 6º ano do 2º ciclo
Com marcação prévia

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.
3ª a 6ª feira, das 11h00 às 19h00
Sábado das 11h00 às 17h00

Encerra às segundas
Domingos - Aberto quando há 
atividades
Tel. 219236198 / 939 122 533

ESPAÇO INTERNET 
O espaço Internet disponibiliza gratui-
tamente dez postos de utilização, para 
processamento de texto/impressão e 
internet.

1a30setembro
Seg. a Sex.

ATELIÊ DE ESCRITA CRIATIVA 
AVENTURA DE PALAVRAS

Pretende-se com esta oficina de leitu-
ra e escrita criativa, desenvolver jogos 
verbais e escritos, com recurso 
a pequenos textos.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo
Marcação prévia: 21 923 61 71

1a30setembro
Seg. a Sex.

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: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo
Marcação prévia: 21 923 61 71

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO MÊS
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9setembro
19h00

APRESENTAÇÃO DO LIVRO – ATÉ QUE 
O AMOR ME MATE – AS MULHERES 
DE CAMÕES, DE MARIA JOÃO LOPO 
DE CARVALHO

Esta é a história de um homem que 
em palavras, versos, estrofes consegue 
viajar no tempo para nos trazer a 
história singular de um mundo maior 
e de um amor maior.
Entrada Livre

20setembro
18h30

WORKSHOP
CONVERSA COM BARRIGUITAS

Ação de sensibilização e informação, 
para ajudar os futuros pais a preparar 
a chegada dos seus bebés.
Concelhos para o período da 
gravidez, cuidados e dicas sobre 
a maternidade.
Destinatários: Futuros Pais
Com marcação Prévia
Inscrições gratuitas em: 
www.converascombarriguinhas.pt

24setembro
16h30

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
QUANDO RUIU A PONTE SOBRE  
O TAMISA, DE ANA GIL

As certezas de um casamento seguro 
e tranquilo abaladas por uma paixão 
inesperada que a princesa não sabe 
explicar nem controlar. Reencontros, 
dúvidas, angústias e revelações na 
vila de Sintra.
Entrada Livre

30setembro
10h30

HORA DO CONTO PARA 
“AVÓS E NETOS”

Em véspera do Dia Internacional do 
Idoso, que se comemora no dia 1 de 
outubro, convidamos “Avós e Netos” 
a ouvirem uma história e a partilharem 
conversas.
Hora do conto pelo Grupo Acusa 
Teatro - Casa das Cenas
Destinatários: Pré-Escolar, 1.º Ciclo 
e Público Sénior
Marcação prévia: 21 923 61 71

BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

1a30setembro
Seg. a sex.

CONTO / ATELIÊ
VAMOS CONSTRUIR UM LIVRO

“Envia mensagens? Faz blogues? Sobe 
e desce o texto? Tem Wi-Fi? Tuíta?
Não... É um Livro.”
Uma história que nos explica as dife-
renças entre um livro e um computador.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo
Marcação prévia

BIBLIOTECA RUY BELO
PÓLO DE QUELUZ 

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

1a30setembro
Seg. a sex. 

CONTO / ATELIÊ 
MÉDICO DO MAR

O médico do mar é muito especial. 
Todos os dias ele entra no seu 
fantástico submarino e mergulha nas 
profundezas do oceano para dar 
consultas…
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo
Marcação prévia

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

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

1a30setembro
Seg. a sex. 

CONTO / ATELIÊ
MISTÉRIO DA FLORESTA

O que andam os animais da floresta 
a fazer de lá para cá e de cá para 
lá? … Que grande mistério!
Destinatários: Crianças de J.I. 
e alunos do 1º Ciclo
Marcação prévia

AO LONGO DO MÊS
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CENTRO LÚDICO 
DE RIO MOURO

Rua Gil Eanes (junto ao Mercado 
Municipal), 2635 Rio de Mouro
Tel. 21 916 69 96 
Tel./Fax. 21 916 34 14
Email: dedu.clriodemouro@cm-sintra.pt

5a9setembro
15h30

“JOGOS DE EXTERIOR” 
As férias estão a chegar ao fim, vamos 
dedicar esta semana a jogos diverti-
dos no jardim! 
Maiores de 6 anos

15a16setembro
15h30

“FAZ O TEU ESTOJO”, 
ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

As aulas estão a começar... Cria o teu 
próprio material escolar com material 
reutilizável. Aparece!
Maiores de 6 anos

Sábados em Família

3setembro

Todo o dia
“TÉNIS DE MESA” | TORNEIO

Maiores de 6 anos

10setembro
11h30 

“CONTA-ME UMA ESTÓRIA” 
Todas as idades

17setembro
15h30   

“FAZ O TEU ESTOJO” | ATELIÊ 
DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

As aulas estão a começar... Cria o teu 
próprio material escolar com material 
reutilizável. 
Maiores de 6 anos

24setembro
11h30 e 16h00 

“HORA DO CONTO” 
Maiores de 4 anos

ATIVIDADES EDUCATIVAS
Dirigidas a grupos e escolas mediante 
marcação prévia 

HORA DO CONTO “A MANTA”  
Há uma manta de retalhos, uma avó 
com boa memória e muitos netos com 
ouvido atento. À noite, ao deitar, não 
são precisos livros: basta a avó olhar 
a manta e todas as personagens e 
enredos que lá moram, para a sessão 
começar…
Para Jardim de Infância e 1º ciclo 
do ensino básico. 

“DIVIRTAM-SE EM ESTADO ZEN” 
O yoga é como a música... O ritmo do 
corpo, a melodia da mente e a har-
monia da alma criam o equilíbrio na 
vida... De uma forma divertida e lúdica, 
venham experienciar uma diversidade 
de sensações numa sessão de inicia-
ção à prática do yoga.
Para Jardim de Infância, 1º e 2º 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. 

JOGOS NUM MINUTO 
Conjunto de jogos rápidos que permi-
tem trabalhar a destreza e rapidez de 
cada um dos participantes. Para 2º 
ciclo do ensino básico. 

CENTROS LÚDICOS

AO LONGO DO MÊS
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CENTRO LÚDICO 
DE MASSAMÁ

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

Quartas-feiras
10h00

“CLUBE SERATIVO”  
O Centro Lúdico irá dispor de um 
programa 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 - 
inscrição gratuita.
Maiores de 35 anos

Todo o dia
“SPOT JOVEM”

 O Spot Jovem é um espaço à tua 
medida. Se tens mais de 11 anos este 
é o espaço ideal para estares com 
os teus amigos, podem conversar, 
dançar, ouvir música e dar asas à 
vossa imaginação. Apareçam e façam 
do Spot Jovem a vossa segunda 
casa!.
Maiores de 11 anos

5a10setembro
Durante o dia

“COOL SCHOOL” | OFICINA DE EX-
PRESSÃO PLÁSTICA

A escola vai começar e nada melhor 
do que começares cheio de estilo. 
Vem personalizar o teu horário escolar 
com fotos tuas e dos teus amigos, ima-
gens ou frases, através de aplicações 
da web. De que estás à espera!
Maiores de 6 anos

12a23setembro
15h00

“JOGOS DO MUNDO” |
Oficina de expressão plástica
Este mês, a Sala Jovem vai “viajar” 
pelo mundo. Com materiais de 
desperdício, vamos construir jogos de 
tabuleiro de vários países e descobrir 
diferentes formas de brincar. Aparece.
Maiores de 11 anos

17setembro
15h00

“A GIAGANTESCA PEQUENA COISA” 
HORA DO CONTO

“A gigantesca pequena coisa“ é um 
livro escrito e ilustrado por Beatrice 
Alemagna.
Este livro, dirige-se a pequenos 
e grandes, através de belíssimas 
ilustrações que nos revelam que a 
felicidade está ao alcance de todos 
se estivermos de olhos abertos para 
a reconhecer e disponíveis para a 
aceitar.
Todas as idades

24setembro
15h00

“A ÁRVORE GENEROSA” | HORA 
DO CONTO

Do escritor e ilustrador Shel Silverstein, 
conta a história de uma árvore e um 
menino. Com poucas palavras, Silvers-
tein fala da relação entre o homem 

e a natureza abordando questões 
como o tempo, a morte, a vida, a 
relação amorosa e de amizade, tudo 
o que nos posiciona face aos outros 
e a nós próprios. Uma história que não 
vais querer perder.
Todas as idades

30setembro
15h00

“GINCANA DE JOGOS DE CHÃO” 
JOGO

Uma atividade muito dinâmica onde 
a tua equipa terá de dar o seu 
melhor. Os jogos que pintámos no 
exterior durante o verão estão à 
vossa espera para vos pôr à prova. 
Atrevem-se a jogar!
Maiores de 6 anos

ATIVIDADES EDUCATIVAS
Disponíveis para grupos e escolas 
mediante marcação prévia 

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

“GINCANA DE JOGOS DE CHÃO” 
JOGO

 Uma manhã renhida, em que farás 
de tudo para sair vencedor!
 Maiores de 6 anos

“A ÁRVORE GENEROSA” | HORA DO 
CONTO

Do escritor e ilustrador Shel Silverstein, 
conta a história de uma árvore e um 
menino. Com poucas palavras, Silvers-
tein fala da relação entre o homem 
e a natureza abordando questões 
como o tempo, a morte, a vida, a 
relação amorosa e de amizade, tudo 
o que nos posiciona face aos outros 
e a nós próprios, uma história que não 
vais querer perder.
Maiores de 3 anos

AO LONGO DO MÊS
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Até25maio2017
Parque da Pena

EXPOSIÇÃO DE ARTE CONTEMPORÂ-
NEA “POINT OF VIEW”

Para a construção destas instalações 
artísticas, que foram estrategicamente 
criadas em diferentes pontos do 
Parque, foram utilizados sobretudo 
materiais naturais que o próprio local 
oferece. 
A exposição, com direção artística de 
Paulo Arraiano, reúne dez artistas de 
diferentes nacionalidades, reconheci-
dos internacionalmente: Alberto Car-
neiro (Portugal), Bosco Sodi (México), 
Gabriela Albergaria (Portugal), Paulo 
Arraiano (Portugal), Stuart Ian Frost 
(Reino Unido), Nils-Udo (Alemanha) 
e NeSpoon (Polónia).
Tel. 21 923 73 00
www.parquesdesintra.pt

Todos os dias 
Palácio Nacional da Pena

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

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

25setembro
16h00 
Alvarinhos

COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DA 
1.ª EXPOSIÇÃO ETNOGRÁFICA SALOIA 
DO CONCELHO DE SINTRA ORQUES-
TRA LIGEIRA DA SOCIEDADE FILARMÓ-
NICA UNIÃO ASSAFORENSE 

Informações: 96 401 80 50

MAIS ATIVIDADES
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23 a 25 de setembro
Alvarinhos
“Sintra Rural: A Comunidade de Alvarinhos e a Cultura Saloia”
Comemoração dos 60 anos da 1ª Exposição Etnográfica Saloia do concelho 
de Sintra
O 1º registo de imagens da televisão portuguesa foi feito em Alvarinhos em 1956 
durante esta exposição.

23 de setembro 
18h30
Alvarinhos aldeia em verso
21h00
 Alvarinhos dos 7 aos 87 anos

24 de setembro 
9h00, 9h30, 10h00, 15h00, 15h30 e 16h00
Itinerário Cultural: A comunidade de Alvarinhos e a cultura saloia - Aldeia Aberta 
Percurso pedestre guiado pela aldeia de Alvarinhos com visita a ... - casa saloia 
de sobrado - casa saloia de rés do chão - adega com lagar - antiga moagem - 
vinha - lavadouro - e mais alguma coisa (moinho, exposições, ...)
Inscrição prévia e limitada a 15 participantes por visita (Contactos: Henrique 
Martins - hmomartins@gmail.com ou 966 658 730)

24 e 25 de setembro 
9h00 às 19h00
Sintra Rural: a comunidade de Alvarinhos e a cultura saloia
Visita pela aldeia saloia de Alvarinhos. Visita a um moinho. Visita a uma vinha. 
Visitas às exposições Agrícola e Etnográfica SALOIA (Tendas com Vestuário, 
Fotografias, Artesanato, Utensílios, Produtos Agrícolas, Taberna Antiga, Máquinas 
Agrícolas, … e mais alguma coisa). Visita a ... 
Para visita às casas saloias e à adega é conveniente fazer Inscrição prévia.

25 de Setembro
15h00
Receção às entidades oficiais e aos convidados e descerrar de placa 
comemorativa
16h00
Animação do tempo de Sintra Rural e Saloia
Banda da S.F.U.A e Rancho Folclórico Etnográfico Saloio do MTBA

25 de Setembro
21h00
Tertúlia “À conversa com Cardim Ribeiro, Eugénio Montoito e João Rodil... sobre 
Alvarinhos e a cultura saloia”
Estes autores têm estudado a região rural (e saloia) do concelho de Sintra e 
publicado trabalhos sobre a mesma. A tertúlia servirá para estes convidados 
falarem de Alvarinhos e a cultura saloia, mas também para que o público presen-
te dê o seu contributo
Contactos: Henrique Martins: hmomartins@gmail.com ou 966 658 730
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D. FERNANDO II         
        2016 - XII edição

A atribuição do XII Prémio de Pintura e Escultura de Sintra D. Fernando II, que a 
Câmara Municipal de Sintra tem vindo a promover, tem como objetivo a difusão 
e o apoio à atividade plástica, bem como a divulgação da identidade cultural 
e artística, constituindo tais objetivos uma plataforma para a afirmação e difusão 
de valores emergentes, face às dinâmicas das novas linguagens e tendências 
estéticas.

O Prémio destina-se a artistas nacionais e estrangeiros residentes em Portugal, 
com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, sendo que cada partici-
pante teve de apresentar, para além da obra a concurso, um currículo completo 
e uma memória descritiva sobre o trabalho apresentado.

As obras rececionadas foram criteriosamente selecionadas, por um júri experiente, 
atento e exigente nomeado para o efeito:
- Representante da Câmara Municipal de Sintra
 – Jorge Batista -  Chefe da Divisão de Cultura;
- Categoria de Escultura- artista plástica Joana Vasconcelos;
- Categoria de Pintura - artista plástico Miguel Branco.

Serão premiadas as categorias de pintura, escultura e revelação e atribuída uma 
menção honrosa em Escultura, dia 3 de setembro às 16h00 no MU.SA.

Os critérios de seleção das obras basearam-se na execução de domínio técnico 
e expressivo, na inserção das obras de arte em contexto de contemporaneidade, 
bem como na inovação formal e experimentalismo na utilização de materiais.

Os trabalhos premiados ficarão expostos no MU.SA – Museu das Artes de Sintra 
de 3 setembro a 16 de outubro.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA 
Largo Doutor Virgílio Horta
2714-501 Sintra
Tel. 21 923 85 00
seg-sex 9h00-17h00
cm-sintra.pt   

CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro
2710-720 Sintra
Tel. 21 910 71 10 
Fax. 21 910 71 15
geral.ccoc@cm-sintra.pt 

CASA DA CULTURA LÍVIO DE MORAIS 
Av. 25 de Abril, Largo da Igreja,
Mira Sintra
2735-400 Mira Sintra
Tel. 21 912 82 70 
ter- sex 10h00-20h00
sáb e dom- 14h00-20h00;
Encerra às segundas e feriados
dcul.casadacultura@cm-sintra.pt 

CASA-MUSEU DE LEAL DA CÂMARA 
Calçada da Rinchoa, 67 
Rio de Mouro
2635-312 
Tel. 21 916 43 03
ter- sex 10h00 – 18h00
sáb - dom - 12h00 – 18h00
Encerra às segundas e feriados
museu.lcamara@cm-sintra.pt 

MUSEU FERREIRA DE CASTRO 
Rua Consiglieri Pedroso, 34 
2710-550 Sintra
Tel. 21 923 88 28 
ter- sex 10h00- 18h00
sáb - dom- 12h00 – 18h00
Encerra à segunda e feriados
museu.fcastro@cm-sintra.pt 

MU.SA – MUSEU DAS ARTES DE SINTRA
Avenida Heliodoro Salgado 
2710-575 Sintra
TM: 96 523 36 92
ter-sex 10h00-20h00
sáb e dom 14h00-20h00 
Encerra segunda e feriados

MUSEU ARQUEOLÓGICO
de São Miguel de Odrinhas
Av. Prof. Doutor Dom Fernando 
d’Almeida
2710 Sintra
Tel. 21 960 95 20
ter-sáb 10h00- 13h00 | 14h00-18h00 
Encerra dom, seg e feriados 
dcul.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt 

MUSEU ANJOS TEIXEIRA 
Azinhaga da Sardinha
Volta do Duche
2710-631 Sintra
Tel. 21 923 88 27 | F: 21 923 85 21 | 
dcul.museu.ateixeira@cm-sintra.pt
ter- sex 10h00- 18h00
sáb - dom- 12h00 – 18h00
Encerra à segunda e feriados
dcul.museu.ateixeira@cm-sintra.pt 

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL
de Sintra 
Rua do Paço 20
2710-602 Sintra
Tel. 21 923 85 63 | 21 923 85 25
dcul.museu.hnatural@cm-sintra.pt
ter- sex 10h00- 18h00
sáb - dom- 12h00 – 18h00
Encerra à segunda e feriados 
dcul.museu.hnatural@cm-sintra.pt 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA  
CASA MANTERO 

Rua Gomes de Amorim, 12 e 14
2710 Sintra
Tel. 21 923 6170/ 77 
Fax. 21 923 61 79
seg 14h00-20h00 | ter-sex 10h00-
20h00 | sáb 14h30-19h30 
Encerra domingo 
dcul.bms.sintra@cm-sintra.pt 

CIBERCAFÉ (ESPAÇO INTERNET)
seg 14h00-20h00 | ter-sex 10h00-
20h00 | sáb 14h30-19h30 
Encerra domingo

POLO DA TAPADA DAS MERCÊS
Av. Miguel Torga, lote 193, 3ª Cave, 
Tapada das Mercês
2725-566 Mem Martins 
Tel. 21 920 72 18/9 
seg 13h00-19h00 | ter-sex 10h00-
19h00 | sáb 13h30-19h00 
Encerra 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
seg 14h00-20h00 | ter-sex 10h00-
20h00 | sáb 14h30-20h00 
Encerra domingos e feriados 
dcul.bms.queluz@cm-sintra.pt 

POLO AGUALVA-CACÉM 
Praceta das Descobertas 20/22 A
2735 095 Cacém
Tel. 21 432 80 39
Fax. 21 432 80 41
seg 14h00-20h00 | ter-sex 10h00-
20h00 | sáb 14h30-20h00 
Encerra domingos e feriados 
dcul.bms.cacem@cm-sintra.pt 

CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ 
Rua das Rosas
2745-872 Queluz 
Tel. 21 439 20 86
seg- sáb 09h30-12h20- 14h00-
18h00 | ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados
dedu.clmassama@cm-sintra.pt

CENTRO LÚDICO
DE RIO DE MOURO 

Rua Gil Eanes
(junto ao Mercado Municipal)
2635 Rio de Mouro
Tel. 21 916 34 14 
Fax. 21 916 69 96
seg- sáb 09h30-12h20- 14h00-
18h00 | ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados
dedu.clriodemouro@cm-sintra.pt 

CENTRO LÚDICO DAS LOPAS 
Rua Carlos Charbel
2735 Agualva 
T/F : 21 431 91 54
seg- sáb 09h30-12h20- 14h00-
18h00 | ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados
cllopas@gmail.com

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

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

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

NEWS MUSEUM
Rua Visconde de Monserrate, n.º 26
2710-591 Sintra
Tel. 21 012 66 00
abril a setembro 09h30-19h00
outubro a março 09h30-18h00~
info@newsmuseum.pt 

CENTRO INTERATIVO MITOS
E LENDAS DE SINTRA

Praça da República Nº 23
2710-616 Sintra
Tel. 21 923 11 57
Todos os dias 09h30-18h00

CONTACTOS






