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Museu das Artes de Sintra
CAPRICHOS DE GOYA

A NÃO PERDER
FEIRA SETECENTISRA DE QUELUZ

DESTAQUE
JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 
NOS MUSEUS MUNICIPAIS
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PROGRAMA:
MUSEU ANJOS TEIXEIRA

22setembro
10h00 

AS CORES E FORMAS DA NATUREZA
Propõe-se um conjunto de duas atividades que pretendem chamar a atenção 
dos mais novos para a relação da natureza com a arte e o património material 
e imaterial. 
Vamos classificar a natureza por cores e ver a tela cromática que vai nascer 
das nossas mãos. De seguida vamos emoldurar a Natureza e criar quadros com 
galhos e outros tesouros do nosso jardim.

                                                                 
15h00

VISITA ORIENTADA ÀS PROFISSÕES DOS MESTRES
Abordagem à relação simbiótica entre as comunidades, os lugares e as tradi-
ções, que resultam num sentimento identitário e de pertença mostrando como 
o património e a natureza se cruzam nas suas mais variadas formas.

23setembro
21h30

O ENIGMA – VISITA TEATRALIZADA
O que parecia ser mais um final de dia vai revelar-se no maior mistério na história 
do Museu. Conseguirá alguém descobrir o Enigma? Estaremos preparados para o 
desfecho?
Informações e reservas:
Museu Anjos Teixeira
Travessa da Sardinha- Rio do Porto, 2710-631 Sintra 
Tel: 21 923 8827

CASA MUSEU LEAL DA CÂMARA

22setembro
10h00 e 14h00

22 e 24setembro
14h00

JOGO DE ORIENTAÇÃO 
Após uma breve visita guiada pela casa, vida e obra de Mestre Leal da Câmara, 
desenrola-se um jogo, sobretudo de orientação, mas também de atenção, com 
mapas e explorando o espaço exterior da Casa-Museu de Leal da Câmara, 
mais concretamente os jardins de buxo geométricos de estilo francês. Este jogo é 
composto pela realização de várias atividades em grupo – adivinhas, perguntas, 
pequenos jogos e desafios… 
Mediante marcação prévia.
Informações e reservas:
Telm. 916 4303

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE SINTRA

22setembro
10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00

23e24setembro
12h00, 14h00, 15h00, 16h00

ENTRE A SERRA, O OCEANO E UMA RIBEIRA
 AS IMAGENS E OS SONS ESCONDIDOS

A palavra Natura, do latim, é a tradução do  grego da palavra Physis que 
significava a forma inata e espontânea como crescem as plantas e os animais.
O conceito atual de natureza como universo físico remete-nos para a história 
recente do pensamento científico e para a questão daquilo  que é natural 
e aquilo que é artificial.
Recuando no tempo vamos considerar a natureza espontânea e vamos 
descobri-la…
Informações e reservas: Tel. 21 923 8563

DESTAQUE

JORNADAS EUROPEIAS
DO PATRIMÓNIO NOS MUSEUS MUNICIPAIS                
                 22 A 24 SETEMBRO DE 2017
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DESTAQUE

MU.SA – MUSEU DAS ARTES DE SINTRA

22setembro
10h00 e 14h00

PATRIMÓNIO NA NATUREZA E NATUREZA NO PATRIMÓNIO 
NA COLEÇÃO MUNICIPAL DE ARTE

Visita guiada ao Museu com especial incidência nas obras subordinadas 
à  temática “Sintra na Arte da Paisagem”, realçando a importância de  Sintra 
enquanto Vila classificada Património Mundial. A natureza vegetativa presente na 
Serra, nos Parques, Quintas e Jardins, assim como a do património edificado -  
o Castelo, os Palácios, as Igrejas, as Fontes… 
Informações e reservas:
Tel. 21 924 3794 

MUSEU FERREIRA DE CASTRO

22setembro
10h00 e 14h00

À DESCOBERTA DA FLORESTA + ATELIÊ 
Esta  atividade inicia com uma visita guiada ao museu, seguida da atividade 
plástica onde o grupo ilustra livremente as suas preocupações acerca do tema 
proposto. Sempre relacionado com a obra “A Selva” de Ferreira de Castro pre-
tende-se abordar os temas do ambiente na obra como a água e os rios, a fauna , 
a flora, os índios no seu meio ambiente entre outros assuntosa desvendar.
Informações e reservas:
Tel. 21 923 8828

MUSEU ARQUEOLÓGICO DE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS

22 e 23 de setembro
10h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00

VISITAS GUIADAS GRATUITAS ÀS EXPOSIÇÕES (PERMANENTE E TEMPORÁRIA) 
E ÀS RUÍNAS ARQUEOLÓGICAS SITUADAS JUNTO AO MUSEU. 

22setembro
11h00

VISITA AO SANTUÁRIO CONSAGRADO AO SOL, À LUA E AO OCEANO 
NO ALTO DA VIGIA – PRAIA DAS MAÇÃS

Esta visita tem como objetivo proporcionar ao público presente o contacto 
direto com a escavação em curso. Será ainda facultada a interpretação deste 
local no que concerne às suas diferentes ocupações ao longo dos séculos.
Acesso: gratuito, mediante marcação
Local de encontro: Parque de Estacionamento da Praia Pequena, junto ao 
Hotel Quinta da Vigia.

23setembro
15h00 

VISITA À ANTA DO CARRASCAL
Esta visita visa proporcionar aos visitantes o contacto direto com um monumento 
funerário megalítico, erigido em meados do 4.º Milénio a. C. (período Neolítico).
Acesso: gratuito, mediante marcação
Local de Encontro: Agualva – Jardim da Anta, em frente ao monumento.

24setembro
10h30 

VISITA GUIADA AO MONUMENTO MEGALÍTICO DA BARREIRA
Esta visita terá início no adro do Museu, passará pela aldeia saloia do Funchal, 
onde serão destacados os sítios arqueológicos deste tão interessante local. 
Seguir-se-á a visita ao Monumento Megalítico da Barreira – único na área metro-
politana de Lisboa –, e terminará nas ruínas da antiga villa romana de São Miguel 
de Odrinhas. Proporcionar aos visitantes um contacto com o património arqueo-
lógico e cultural presente nas cercanias do Museu é o objectivo desta visita.  
Acesso: gratuito, mediante marcação;
Local de encontro: Entrada principal do Museu
Informações e reservas: Tel. 21 960 95 20
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dia a
 DIA
 setembro

1setembro
18h00
Museu Ferreira de Castro

CLUBE DE LEITURA 
«A guerra não tem rosto de mulher» 
da escritora e jornalista bielorussa, 
uma história pouco conhecida, 
contada pelas próprias personagens, 
mulheres soldado soviéticas que 
lutaram durante a Segunda Guerra 
Mundial.
Informações: Tel. 21 923 8828 

16h00
Museu Anjos Teixeira

MAQUETAS EM FOTOGRAFIA
Inauguração da exposição. 
O eternizar do momento do início 
do nascimento da obra. O registo 
das origens.
Informações: Tel. 21 923 8827
 
21h30
Parque da Liberdade

O PRINCIPEZINHO
Pela byfurcação Teatro
Num vasto universo e num pequeno 
planeta vive um pequeno rapaz. Num 
imenso planeta de pessoas grandes 
vive um homem com o desejo de ser 
um pequeno rapaz. É no encontro de 
duas almas tão parecidas, no meio 
do deserto que entendem que o 
essencial é invisível aos olhos e que 
no meio de milhares de pessoas há 
uma que o cativa e que se torna de 
âncora à vida. Com o principezinho 
nada se torna indiferente e tudo 
realmente importa.
Classificação: M/3
Duração: 1h20m aprox
Preço: € 15
Informações: Telm. 93 810 9644

21h30
Quinta Nova da Assunção - Belas

A FESTA 
A Festa é um espetáculo de teatro 
imersivo – performativo, pela by-
furcação Teatro, com uma história 
não linear em que o espectador é 
convidado a seguir o espetáculo 
e no qual pode acompanhar a 
personagem que quiser, colocando-
-se numa posição de omnisciência e 
podendo interagir com os objetos de 
cena, de forma a desvendar mais a 
estória de cada uma das suas per-
sonagens. Com a Festa pretende-se 
que o espectador viaje para um dia 
específico na vida de oito amigos: o 
dia 31 de dezembro de 1978. 
Classificação: M/16
Preço: €16
Duração: 1h20m aprox
Informações: Telm. 93 810 96 44 

1a3setembro
1 e 2 de setembro, às 20h00
3 de setembro, às 19h00
Ruas do centro histórico

MODOS DE VER SINTRA
Percurso teatral com audiowalk, 
concebido pelo teatromosca para os 
caminhos secretos da Capital do Ro-
mantismo. Os espetadores/caminhan-
tes são atores . O ponto de encontro/
bilheteira é na Casa das Cenas, na 
Rua Gil Vicente, 5, rua ao lado do 
edifício do Turismo. Os bilhetes e os 
materiais para o audiowalk deverão 
ser levantados com antecedência 
de uma hora. Lotação muito limitada. 
Recomenda-se reserva.
Informações: Telm. 91 461 6949
e 96 340 3255

2setembro
11h00, 15h00 e 17h00
Castelo dos Mouros

“ARTE DA GUERRA MEDIEVAL”
Subordinada ao tema “D. Dinis e os 
besteiros do conto- Séc. XIII”. A temá-
tica dos Besteiros do conto, desde 
as suas obrigações milicianas, aos 
seus privilégios e obrigações reais 
servirá de enquadramento a esta 
recriação histórica. Será colocado 
em campo um pequeno conto de 
besteiros, uma unidade liderada pelo 
seu anadel, devidamente equipada. 
No final de cada apresentação, o 
público poderá manusear o equipa-
mento utilizado nas demonstrações, 
sob supervisão qualificada.
Acesso: incluído no bilhete de visita 
ao Castelo dos Mouros
Nota: a atividade poderá ser cance-
lada, caso as condições meteoroló-
gicas sejam adversas.
Informações: Tel. 21 923 7300 
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16h00
Quinta da Regaleira

AS AVENTURAS DE TOM SAWYER
Pela byfurcação Teatro 
Tom Sawyer é acordado, uma vez 
mais pela sua tia Polly, atrasado que 
está para ir para a escola. Assim co-
meça o dia a dia de Tom, que acha 
realmente enfadonho, a rotina do dia 
a dia. Ele prefere estar nas margens 
do Mississipi, a pescar, ou a sonhar 
em grandes aventuras com barco de 
piratas ou com lutas entre índios e 
cowboys. O que Tom não espera é 
que o seu sonho seja realizado tão 
depressa, pois um acontecimento 
extraordinário, marcará a sua vida.
Classificação: M/6
Informações: Tel. 21 910 6650

21h30
Quinta Nova da Assunção - Belas

A FESTA
A Festa é um espetáculo de teatro 
imersivo – performativo, pela byfur-
cação Teatro, com uma história não 
linear em que o espectador é con-
vidado a seguir o espetáculo e no 
qual pode acompanhar a persona-
gem que quiser, colocando-se numa 
posição de omnisciência e podendo 
interagir com os objetos 
de cena, de forma a desvendar mais 
a estória de cada uma das suas per-
sonagens. Com a Festa pretende-se 
que o espectador viaje para um dia 
específico na vida de oito amigos: 
o dia 31 de Dezembro de 1978. 
Classificação: M/16
Preço: €16
Duração: 1h20m aprox
Informações: Tel. 93 810 96 44

3setembro
11h00 e 16h00
Quinta da Regaleira

AS AVENTURAS DE TOM SAWYER
Pela byfurcação Teatro 
Tom Sawyer é acordado, uma vez 
mais pela sua tia Polly, atrasado que 
está para ir para a escola. Assim co-
meça o dia a dia de Tom, que acha 
realmente enfadonho, a rotina do dia 
a dia. Ele prefere estar nas margens 
do Mississipi, a pescar, ou a sonhar 
em grandes aventuras com barco de 
piratas ou com lutas entre índios e 
cowboys. O que Tom não espera é 
que o seu sonho seja realizado tão 

depressa, pois um acontecimento 
extraordinário, marcará a sua vida.
Classificação: M/6
Informações: Tel. 21 910 6650

15h00
Palácio de Monserrate

DOMINGOS AO PIANO
O pianista Raúl Pinto apresenta-se 
a tocar piano. O evento, com um 
formato descontraído, recria o am-
biente histórico e estético nas visitas a 
Monserrate. Ao longo de duas horas 
serão interpretadas obras do período 
romântico, de compositores como 
Chopin, Schubert, Brahms, Beethoven 
ou Mozart.
Destinatários: todos
Duração: 2h00
Acesso: Incluído no bilhete de visita 
ao Parque de Monserrate.
Informações: Tel. 21 923 7300

20h20
Quinta da Regaleira

A FLAUTA MÁGICA
Teatralização da ópera de Mozart e 
Schikaneder pelo Grupo de Teatro do 
Fatias de Cá- A rainha da noite con-
vence o príncipe Tamino a resgatar a 
sua filha Pamina, raptada pelo malva-
do Sarastro. Para tal, Tamino contará 
com a ajuda de uma flauta mágica 
e do linguarudo Papageno. Tamino e 
Pamina encontram-se e encantam-se, 
mas Sarastro fá-los-á sujeitarem-se a 
ordálios, de forma a provarem que se 
merecem um ao outro.
A peça itinerante começa e acaba 
no portal dos Guardiões, fazendo 
percursos pelos locais mais icónicos 
da Quinta da Regaleira. No final 
haverá um bodo.
Classificação: M/12
Informações: Tel. 21 910 6650

7setembro
18h00
Quinta da Regaleira

JAZZ NA QUINTA
Alma (Portugal)
Acesso: Incluído no bilhete de visita 
à Quinta da Regaleira
Informações: Tel. 21 910 6650 

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

OFENSIVA AMADA
Ofensiva Amada propõe encontros 
bimestrais (in)subordinados a um tema, 
pessoa ou efeméride,  gente de lati-
tudes culturais e geográficas diversas 
que se cruza no espaço público, 
ampliando-o através do diálogo ar-
tístico transdisciplinar. A programação 
de cada sessão é atualizada através 
da página de facebook da Musgo 
Produção Cultural.
Classificação etária: M/6
Duração aproximada: 75 minutos (sem 
intervalo)
Preço: €5
Local: Auditório Acácio Barreiros
Informações: Tel. 21 910 7110  

DIA A DIA
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8setembro
21h30 
Parque da Liberdade

O PRINCIPEZINHO
Pela byfurcação Teatro
Num vasto universo e num pequeno 
planeta vive um pequeno rapaz. Num 
imenso planeta de pessoas grandes 
vive um homem com o desejo de ser 
um pequeno rapaz. É no encontro 
de duas almas tão parecidas, no 
meio do deserto que entendem que 
o essencial é invisível aos olhos e que 
no meio de milhares de pessoas há 
uma que o cativa e que se torna de 
âncora à vida. Com o principezinho 
nada se torna indiferente e tudo 
realmente importa.
Classificação: M/3
Duração: 1h20m aprox
Preço: € 15
Informações: Telm. 93 810 9644 

21h30
Quinta Nova da Assunção - Belas

A FESTA
Pela byfurcação Teatro  
A festa é um espetáculo de teatro 
imersivo – performativo, com uma his-
tória não linear em que o espectador 
é convidado a seguir o espetáculo 
e no qual pode acompanhar a per-
sonagem que quiser, colocando-se 
numa posição de omnisciência e 
podendo interagir com os objetos 
de cena, de forma a desvendar mais 
a estória de cada uma das suas 
personagens. Com a Festa preten-
de-se que o espectador viaje para 
um dia específico na vida de oito 
amigos: o dia 31 de Dezembro 
de 1978. 
Classificação: M/16
Preço: €16
Duração: 1h20m aprox
Informações: Telm. 93 810 96 44 

9setembro
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. Destinatários: 
recomendado para famílias com 
crianças a partir dos 5 anos
Tarifário: 9€/participante
Nota: A realização da atividade 
depende de um número mínimo 
de participantes
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt ; 
Tel. 21 923 73 00

15h00
Quinta da Regaleira

CICLO DE CONCERTOS PELO
PIANISTA RAÚL PINTO 

Cenas Portuguesas de Vianna 
da Mota
Acesso: Incluído no bilhete de visita 
à Quinta da Regaleira
Informações: Tel. 21 910 6650 

16h00
Museu das Artes de Sintra

INAUGURAÇÃO DE 3 EXPOSIÇÕES
Exposição do III Prémio de Fotogra-
fia de Sintra, na Galeria Municipal, 
Exposição da XIII Edição do Prémio 
de Pintura e Escultura D. Fernando II, 
no Espa ço Lab Arte, Exposição de 
Fotografia da Escola Profissional de 
Recuperação do Património de Sintra, 
na Sala de Fotografia.
Horário: Terça-feira a sexta-feira das 
10h00 às 20h00; sábados e domin-
gos das 14:00h às 20h00; Encerra 
à segunda-feira e aos feriados. 
Última entrada às 19h00
Informações: Tel. 21 924 379

16h00
Quinta da Regaleira

AS AVENTURAS DE TOM SAWYER
Pela byfurcação Teatro
Tom Sawyer é acordado, uma vez 
mais pela sua tia Polly, atrasado que 
está para ir para a escola. Assim co-
meça o dia a dia de Tom, que acha 

realmente enfadonho, a rotina do dia 
a dia. Ele prefere estar nas margens 
do Mississipi, a pescar, ou a sonhar 
em grandes aventuras com barco 
de piratas ou com lutas entre índios 
e cowboys. O que Tom não espera 
é que o seu sonho seja realizado tão 
depressa, pois um acontecimento 
extraordinário, marcará a sua vida.
Local: Jardim da Quinta da Regaleira 
– Patamar do Ténis.  
Classificação: M/6
Informações: Tel. 21 910 6650 

17h00
Centro Cultural Olga Cadaval

BANDA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA 
E RECREATIVA DE PÊRO PINHEIRO

A Banda da Sociedade Filarmónica 
e Recreativa de Pêro Pinheiro tem a 
sua fundação em 1919. É desde, de 
longa data, um dos esteios do patri-
mónio musical do Concelho de Sintra. 
É dirigida pelo maestro João Aires 
Moreira da Silva, clarinete solista e 
professor da Banda Sinfónica da 
Guarda Nacional Republicana.
O concerto constará de um conjunto 
de obras do reportório clássico e mo-
derno dos mais consagrados autores.
Classificação etária: M/6
Preço: €10
Local: Auditório Jorge Sampaio
Informações: Tel. 21 910 7110 

DIA A DIA
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21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

LILIANA MARTINS - «MEU TEMPO»
Com um percurso de cerca de seis 
anos de carreira profissional e dois 
discos editados, Liliana Martins co-
meça a marcar a sua identidade na 
música portuguesa.
O seu disco de estreia «Corpo-Fado» 
foi premiado pela The Akademia Mu-
sic awards como melhor álbum «world 
beat» (junho/2016).
Mais recentemente o seu novo single 
«Toma conta de mim» esteve nomea-
do no international Portuguese Music 
Awards 2017, na categoria de Fado.
As suas origens vêm do fado, tal 
como a sua maior inspiração, mas 
Liliana não é apenas fadista, é isso e 
muito mais. A sua voz e interpretação 
trazem uma nova sonoridade onde se 
junta a música tradicional, popular e 
contemporânea.
Classificação etária: M/6
Preço: €10 
Auditório: Acácio Barreiros
Informações: Tel. 21 910 7110

21h30
Quinta Nova da Assunção - Belas

A FESTA
Pela byfurcação Teatro  
A Festa é um espetáculo de teatro 
imersivo – performativo, com uma his-
tória não linear em que o espectador 
é convidado a seguir o espetáculo 
e no qual pode acompanhar a per-
sonagem que quiser, colocando-se 
numa posição de omnisciência e 
podendo interagir com os objetos 
de cena, de forma a desvendar mais 
a estória de cada uma das suas per-
sonagens. Com a Festa pretende-se 
que o espectador viaje para um dia 
específico na vida de oito amigos: 
o dia 31 de Dezembro de 1978. 
Classificação: M/16
Preço: €16
Duração: 1h20m aprox
Informações: Telm. 93 810 96 44 

10setembro
11h00 e 16h00
Quinta da Regaleira

AS AVENTURAS DE TOM SAWYER
Pela byfurcação Teatro
Tom Sawyer é acordado, uma vez 
mais pela sua tia Polly, atrasado que 
está para ir para a escola. Assim co-
meça o dia a dia de Tom, que acha 
realmente enfadonho, a rotina do dia 
a dia. Ele prefere estar nas margens 
do Mississipi, a pescar, ou a sonhar 
em grandes aventuras com barco de 
piratas ou com lutas entre índios e 
cowboys. O que Tom não espera é 
que o seu sonho seja realizado tão 
depressa, pois um acontecimento 
extraordinário, marcará a sua vida.
Local: Jardim da Quinta da Regaleira 
– Patamar do Ténis.  
Classificação: M/6
Informações: Tel. 21 910 6650 

15h00
Castelo dos Mouros

“UM DIA COM ARQUEOLOGIA”
Nesta iniciativa, recomendada para 
famílias com crianças a partir dos 6 
anos, os participantes são convida-
dos a entrar no mundo da arqueo-
logia para descobrirem o passado 
escondido no Castelo dos Mouros. 
Assim, serão conduzidos pela história 
do local para depois assumirem o 
papel dos arqueólogos que vão 
trazer à luz do dia o que ainda falta 
descobrir. Trata-se de uma atividade 
que conjuga uma breve visita guiada 
com a componente prática da arque-
ologia. 
Duração: 1h30
Tarifário: 8€/participante
Nota: A realização da atividade 
depende de um número mínimo de 
participantes. A mesma poderá ser 
cancelada, caso as condições mete-
orológicas sejam adversas
Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt ; Tel. 21 923 73 00

DIA A DIA
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20h20
Quinta da Regaleira

A FLAUTA MÁGICA
Teatralização da ópera de Mozart e 
Schikaneder pelo Grupo de Teatro do 
Fatias de Cá- A Rainha da Noite con-
vence o Príncipe Tamino a resgatar a 
sua filha Pamina, raptada pelo malva-
do Sarastro. Para tal, Tamino contará 
com a ajuda de uma flauta mágica 
e do linguarudo Papageno. Tamino e 
Pamina encontram-se e encantam-se, 
mas Sarastro fá-los-á sujeitarem-se 
a ordálios, de forma a provarem 
que se merecem um ao outro.
Local: Jardim da Quinta da Regaleira 
– itinerante. A peça começa e acaba 
no portal dos Guardiões, fazendo 
percursos pelos locais mais icónicos 
da Quinta da Regaleira. No final 
haverá um bodo.
Classificação: M/12
Informações: Tel. 21 910 6650

12a17setembro
Praia Grande

SINTRA PORTUGAL PRO – ETAPA 
DO MUNDIAL DE BODYBOARD

Entre os dias 12 e 17, a Praia Grande 
acolhe a 22ª edição do mais antigo 
evento (sem interrupções) do Circuito 
Mundial de Bodyboard, o Sintra PRO, 
trazendo a Sintra cerca de 140 atle-
tas de mais de 20 nacionalidades, 
nas categorias: Open, Feminino, Júnior 
e na variante DropKnee.
A organização estará a cargo da 
Câmara Municipal de Sintra e da 
Associação de Bodyboard e Surf 
da Costa Sintra.
Mais informações: Tel. 21 923 6121  

14setembro
18h00
Quinta da Regaleira

JAZZ NA QUINTA
Kolm (Portugal)
Acesso: Incluído no bilhete de visita 
à Quinta da Regaleira
Informações: Tel. 21 910 6650 

14a17setembro
Largo do Palácio de Queluz

FEIRA SETECENTISTA DE QUELUZ
Viajar até ao século das luzes acom-
panhado por marquesas coifadas 
com elaboradas cabeleiras, marialvas 
com os seus tricórnios emplumados e 
poder provar algumas iguarias, quer 
sejam conventuais ou não, é uma das 
propostas desta Feira Setecentista.
A animação a cargo da Câmara dos 
Ofícios recriará o ambiente do século 
XVIII, altura em que o Palácio de 
Queluz era um espaço de lazer. 
Entrada livre.
Horário: quinta e sexta-feira das 
17h00 às 24h00: sábado e domingo 
das 13h00 às 24h00.
Informações: feirashistoricasdesintra@
gmail.com

15setembro
16h00
Museu das Artes de Sintra

CONTARTE
Onde os livros se cruzam com as 
obras de arte. Oferta de uma ativi-
dade lúdico-pedagógica, de forma 
complementar e enriquecer o tempo 
de ócio passado em família.

Informações: 21 923 6101 e dcul.
servico.educativo@cm-sintra.pt
Horário: Terça-feira a sexta-feira das 
10h00 às 20h00; sábados e domin-
gos das 14:00h às 20h00; 
Encerra à segunda-feira e aos 
feriados. 
Última entrada às 19h00
Informações: Tel. 21 924 3794 

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

A ÁRVORE 
Pelo Clube Desportivo da Escola 
Secundária Miguel Torga
Uma árvore que numa pequena 
aldeia do Japão se torna num símbolo 
de união, partilha e beleza para o 
seu povo. A vida e história desta 
árvore perpetua nas 9 cenas que em 
conjunto grupos de ginastas e bailari-
nos interpretam e dramatizam através 
de magníficas coreografias 
e acrobacias. 
Em cena estarão juntos todos os 
ginastas e bailarinos das classes do 
Clube desportivo da Escola Secun-
dária Miguel Torga.
Classificação etária: M/3
Preço: €6
Informações: Tel. 21 910 7110  

21h30
Parque da Liberdade

O PRINCIPEZINHO
Pela byfurcação Teatro
Num vasto universo e num pequeno 
planeta vive um pequeno rapaz. Num 
imenso planeta de pessoas grandes 
vive um homem com o desejo de ser 
um pequeno rapaz. É no encontro de 
duas almas tão parecidas, no meio 

do deserto que entendem que o 
essencial é invisível aos olhos e que 
no meio de milhares de pessoas há 
uma que o cativa e que se torna de 
âncora à vida. Com o principezinho 
nada se torna indiferente e tudo 
realmente importa.
Classificação: M/3
Duração: 1h20m aprox
Preço: € 15
Informações: Telm. 93 810 9644 

21h30
Quinta Nova da Assunção - Belas

A FESTA 
Pela byfurcação Teatro
A Festa é um espetáculo de teatro 
imersivo – performativo, com uma his-
tória não linear em que o espectador 
é convidado a seguir o espetáculo 
e no qual pode acompanhar a 
personagem que quiser, colocando-
-se numa posição de omnisciência e 
podendo interagir com os objetos de 
cena, de forma a desvendar mais a 
estória de cada uma das suas per-
sonagens. Com a Festa pretende-se 
que o espectador viaje para um dia 
específico na vida de oito amigos: o 
dia 31 de Dezembro de 1978. 
Classificação: M/16
Preço: €16
Duração: 1h20m aprox
Informações: Telm. 93 810 96 44 

DIA A DIA
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15setembro
22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

JÚLIO PEREIRA
Júlio Pereira apresenta vários temas do 
seu novo trabalho discográfico com 
lançamento em setembro de 2017, 
onde o som do Cavaquinho, fan-
tástico instrumento, contrasta com o 
Violoncelo de Sandra Martins, com a 
Guitarra Portuguesa de Pedro Martins 
e com a Viola de Miguel Veras, numa 
criação musical de contemporânea 
mestiçagem.
Classificação etária: M/6 
Preço: €12,50
Informações: Tel. 21 910 7110 

16setembro
10h00
Quintinha de Monserrate

O MUNDO DAS ABELHAS E OUTROS 
INSETOS POLINIZADORES

Deslumbre-se, a partir do exemplo 
das abelhas e da apicultura, com 
o incrível mundo dos insetos polini-
zadores. Descubra o papel fulcral 
que desempenham na reprodução 
das plantas, na sustentabilidade das 
florestas e do planeta Terra e, no final, 
delicie-se com uma prova de mel.
Destinatários: Recomendado para 
famílias com crianças a partir dos 
8 anos
Duração: 3h00 
Tarifário por sessão: 10€/participante
Nota: A realização da atividade 
depende de um número mínimo de 
participantes. A mesma poderá ser 
cancelada, caso as condições 
meteorológicas sejam adversas
Requer inscrição e pagamento 
prévios: info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

10h00
Tapada de Monserrate
15h30
Tapada de Mafra

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

Programa conjunto de visita a Sintra 
e a Mafra, que dá a conhecer a di-
versidade de ecossistemas do Parque 
Natural de Sintra – Cascais - área 
protegida à qual pertence a Tapada 
de Monserrate - e a magnífica floresta 
antiga e autóctone que caracteriza a 

Tapada Nacional de Mafra. 
Destinatários: todos
Duração: 1h30 em Monserrate, 2h00 
em Mafra
Tarifário: adultos: 13€/participante | 
Jovens e seniores: 11€/participante | 
Famílias (2 adultos + 2 crianças): 45€
Nota: a realização da atividade 
depende de um número mínimo de 
participantes. As visitas poderão ser 
canceladas, caso as condições 
meteorológicas sejam adversas.
Requer inscrição prévia
Tel. 21 923 73 00   

16h00
Casa da Marioneta

BATUCADA DE PALAVRAS | 
CONTOS D’ÁFRICA

Batucada de palavras é uma viagem 
ao continente africano, com contos 
e lendas de alguns dos seus países. 
Vamos viajar até Moçambique, Guiné 
e Angola. E vamos deixar que o calor 
e o ritmo de África chegue até bem 
dentro de nós!
Com criação e interpretação 
de Ângela Ribeiro
Classificação: M/4
Preço: €4
Duração: 40 minutos
Informações: Tel. 214 321 101, 
933 280 258 , 963 207 325

16h00
Quinta da Regaleira

AS AVENTURAS DE TOM SAWYER
Pela byfurcação Teatro
Tom Sawyer é acordado, uma vez 
mais pela sua tia Polly, atrasado que 
está para ir para a escola. Assim co-
meça o dia a dia de Tom, que acha 
realmente enfadonho, a rotina do dia 
a dia. Ele prefere estar nas margens 
do Mississipi, a pescar, ou a sonhar 
em grandes aventuras com barco de 
piratas ou com lutas entre índios e 
cowboys. O que Tom não espera é 
que o seu sonho seja realizado tão 
depressa, pois um acontecimento 
extraordinário, marcará a sua vida.
Local: Jardim da Quinta da Regaleira 
– Patamar do Ténis.  
Classificação: M/6
Informações: Tel. 21 910 6650

DIA A DIA
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21h30
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

NOITE NO MUSEU
ContARTE “Onde os Livros se cruzam 
com as Obras de Arte”. 
Atividade lúdica-pedagógica de 
forma a complementar e enriquecer 
o tempo de ócio passado em família. 
Atividade destinada a todos e não 
requer inscrição prévia. Gratuito para 
menores de 14 anos
Informações: dcul.serviço.educativo 
@cm-sintra.pt

21H30
Quinta Nova da Assunção - Belas

A FESTA
Pela byfurcação Teatro 
A Festa é um espetáculo de teatro 
imersivo – performativo, com uma his-
tória não linear em que o espectador 
é convidado a seguir o espetáculo 
e no qual pode acompanhar a per-
sonagem que quiser, colocando-se 
numa posição de omnisciência e 
podendo interagir com os objetos de 
cena, de forma a desvendar mais a 
estória de cada uma das suas per-
sonagens. Com a Festa pretende-se 
que o espectador viaje para um dia 
específico na vida de oito amigos: 
o dia 31 de Dezembro de 1978. 
Classificação: M/16
Preço: €16
Duração: 1h20m aprox
Informações: Telm. 93 810 96 44 

21h30 às 23h30
Museu Anjos Teixeira

NOITE DE MÚSICA NO MUSEU
Grupo Coral Ardecoro numa atuação 
surpreendente.
Informações: Tel. 21 923 8827 

17setembro
10h00 e 11h30
Centro Cultural Olga Cadaval

CONCERTO PARA BEBÉS
“Piano de Gatas”- Mário Laginha 
ao piano
Houve tempos em que o Mário Lagi-
nha gostava muito de fazer ginástica. 
Corria, saltava e dava muitas camba-
lhotas. Quase se havia esquecido do 
piano que tinha lá em casa. Até que 
um dia se voltou a apaixonar pelo 
piano, tudo por causa do Jazz. E para 
nossa sorte, todos os anos o Mário 
prepara um programa musical para 

os bebés. 
Indicado para crianças dos 3 meses 
aos 3 anos.
Mais Informações: Tel. 21 910 7110  

10h30
Palácio de Monserrate

CONCERTO PARA BEBÉS
UM DIA NA FLORESTA

Recria o ambiente de festa que se 
vive na Natureza. Trechos de música 
clássica, arranjados especialmente 
para bebés, com palavras simples, 
ritmos contagiantes e jogos de rimas, 
proporcionam um momento de envol-
vente magia para os mais pequenos. 
Destinatários: Recomendado para 
famílias com crianças a partir dos 3 
meses
Duração: 45 min
Tarifário: Adulto + 1 criança até aos 
48 meses: €20,00 | Adultos e crianças 
com mais de 48 meses: €15,00
Informações: Tel. 21 923 73 00

11h00 e 16h00
Quinta da Regaleira

AS AVENTURAS DE TOM SAWYER
Pela byfurcação Teatro
Tom Sawyer é acordado, uma vez 
mais pela sua tia Polly, atrasado que 
está para ir para a escola. Assim co-
meça o dia a dia de Tom, que acha 
realmente enfadonho, a rotina do dia 
a dia. Ele prefere estar nas margens 
do Mississipi, a pescar, ou a sonhar 
em grandes aventuras com barco de 
piratas ou com lutas entre índios e 
cowboys. O que Tom não espera  é 
que o seu sonho seja realizado tão 
depressa, pois um acontecimento 
extraordinário, marcará a sua vida.
Classificação: M/6
Informações: Tel. 21 910 6650 

20h20
Quinta da Regaleira

A FLAUTA MÁGICA
Teatralização da ópera de Mozart 
e Schikaneder pelo Grupo de Teatro 
do Fatias de Cá- A rainha da noite 
convence o príncipe Tamino a resga-
tar a sua filha Pamina, raptada pelo 
malvado Sarastro. Para tal, Tamino 
contará com a ajuda de uma flauta 
mágica e do linguarudo Papageno. 
Tamino e Pamina encontram-se e 
encantam-se, mas Sarastro fá-los-á 
sujeitarem-se a ordálios, de forma 
a provarem que se merecem um ao 
outro.
Local: Jardim da Quinta da Regaleira 
– itinerante. A peça começa e acaba 
no portal dos Guardiões, fazendo 
percursos pelos locais mais icónicos 
da Quinta da Regaleira. No final 
haverá um bodo.
Classificação: M/12
Informações: Tel. 21 910 6650 
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18setembro 
19h00
Casa Privada em Cabriz

B FACHADA
3ª edição do MUSCARIUM#3 – 
Festival de Artes Performativas pelo 
Teatromosca. 
O objetivo do teatromosca enquanto 
promotor do festival, em conjunto com 
outras estruturas artísticas locais e a 
Câmara Municipal de Sintra, é de 
dotar o concelho de uma oferta de 
qualidade, diversificada e intensa, 
tentando criar um fluxo de espetado-
res locais e regionais que reconheçam 
a marca MUSCARIUM.
Duração: 1h00
Informações e reservas: 
Telm. 91 416 6949 

19setembro
15h00
Quinta da Regaleira

CICLO DE CONCERTOS 
PELO PIANISTA RAÚL PINTO 

Valsas de Chopin
Acesso: Incluído no bilhete de visita
à Quinta da Regaleira
Informações: Tel. 21 910 6650 

17h30
No comboio CP – 
Lisboa-Sintra-Cacém

HOMEM EM CATARSE 
3ª edição do MUSCARIUM#3 – 
Festival de Artes Performativas pelo 
Teatromosca. 
O objetivo do teatromosca enquanto 
promotor do festival, em conjunto com 
outras estruturas artísticas locais e a 
Câmara Municipal de Sintra, é de 
dotar o concelho de uma oferta de 
qualidade, diversificada e intensa, 
tentando criar um fluxo de espetado-
res locais e regionais que reconheçam 
a marca MUSCARIUM.
Duração: 1h00
Informações e reservas: 
Telm. 91 416 6949 

20h00
Auditório Municipal António 
Silva – Cacém

OPENHOUSE@AMAS
PETISCOS E MESA REDONDA

3ª edição do MUSCARIUM#3 – 
Festival de Artes Performativas pelo 
Teatromosca. 
O objetivo do teatromosca enquanto 
promotor do festival, em conjunto com 
outras estruturas artísticas locais e a 
Câmara Municipal de Sintra, é de 
dotar o concelho de uma oferta de 
qualidade, diversificada e intensa, 
tentando criar um fluxo de espetado-
res locais e regionais que reconhe-
çam a marca MUSCARIUM.
Classificação: M/16
Duração: 1h20
Entrada livre
Informações e reservas: 
Telm. 91 416 6949 

20setembro
20h00
Auditório Municipal António 
Silva – Cacém

OPENHOUSE@AMAS
PETISCOS E MESA REDONDA

3ª edição do MUSCARIUM#3– Festival 
de Artes Performativas pelo Teatro-
mosca. 
O objetivo do teatromosca enquanto 
promotor do festival, em conjunto com 
outras estruturas artísticas locais e a 
Câmara Municipal de Sintra, é de 
dotar o concelho de uma oferta de 
qualidade, diversificada e intensa, 
tentando criar um fluxo de espetado-
res locais e regionais que reconheçam 
a marca MUSCARIUM.
Classificação: M/16
Duração: 1h20
Entrada livre
Informações e reservas: 
Telm. 91 416 6949 

21setembro
18h00
Quinta da Regaleira

JAZZ NA QUINTA
Rui Barreto Quarteto (Portugal)
Acesso: Incluído no bilhete de 
visita à Quinta da Regaleira
Informações: Tel. 21 910 6650 

21h00
Auditório Municipal António 
Silva – Cacém

EVARISTO 
Teatro de improviso pelos Instantâneos 
3ª edição do MUSCARIUM#3 – 
Festival de Artes Performativas pelo 
Teatromosca. 
O objetivo do teatromosca enquanto 
promotor do festival, em conjunto com 
outras estruturas artísticas locais e a 
Câmara Municipal de Sintra, é de 
dotar o concelho de uma oferta de 
qualidade, diversificada e intensa, 
tentando criar um fluxo de espetado-
res locais e regionais que reconheçam 
a marca MUSCARIUM.
Classificação: M/16
Duração: 1h00 aprox
Informações e reservas: 
Telm. 91 416 6949 
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16h00
Casa da Marioneta - Agualva

TEATRO RADIOFÓNICO
 UM COLETIVO- ELVAS

3ª edição do MUSCARIUM#3 – 
Festival de Artes Performativas pelo 
Teatromosca. 
O objetivo do teatromosca enquanto 
promotor do festival, em conjunto com 
outras estruturas artísticas locais e a 
Câmara Municipal de Sintra, é de 
dotar o concelho de uma oferta de 
qualidade, diversificada e intensa, 
tentando criar um fluxo de espetado-
res locais e regionais que reconheçam 
a marca MUSCARIUM.
Classificação: M/12
Duração: 1h00 aprox
Informações e reservas: 
Telm. 91 416 6949 

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

AS CANÇÕES DE LEONARD COHEN
O dia em que Leonard Cohen com-
pletaria 83 anos serve de pretexto 
para a primeira de duas datas de 
um espetáculo de homenagem, 
que reunirá alguns dos nomes mais 
aclamados do panorama musical por-
tuguês da atualidade. David Fonseca, 
Jorge Palma, Márcia, Mazgani, Miguel 
Guedes e Samuel Úria convidam 
todos aqueles que queiram juntar-se a 
este tributo a estarem presentes neste 
dia, 21 de setembro, data do seu 
aniversário.
A estes artistas juntar-se-á um coletivo 
de músicos formados por Pedro Vidal 
(diretor musical) nas guitarras, João 
Correia na bateria, Nuno Lucas no 
baixo, Rubén Alves nas teclas, e Paulo 
Ramos e Orlanda Guilande nos coros.
Classificação etária: M/6 
Duração aproximada: 90 minutos (sem 
intervalo)
Informações: Tel. 21 910 7110

22setembro
21h00
Auditório Municipal António 
Silva – Cacém

AGORA TAMBÉM SOU ÁGUA 
Teatro - dobrar Núcleo Artístico
3ª edição do MUSCARIUM#3 – 
Festival de Artes Performativas pelo 
Teatromosca. 
O objetivo do teatromosca enquanto 
promotor do festival, em conjunto com 
outras estruturas artísticas locais e a 
Câmara Municipal de Sintra, é de 
dotar o concelho de uma oferta de 
qualidade, diversificada e intensa, 
tentando criar um fluxo de espetado-
res locais e regionais que reconhe-
çam a marca MUSCARIUM.
Classificação: M/10
Duração:45m aprox
Informações e reservas: 
Teml. 91 416 6949 

21h30
Casa de Teatro de Sintra

INIMPETUS – AFINIDADES 
A PARTIR DE JOHANN W. GOETHE

Programa de acolhimento do Chão 
de Oliva
Em cena são colocadas personagens 
que se movimentam segundo as suas 
próprias inclinações, numa vivência 
de fundo melancólico, espiritualmente 
idealizadas, prestando um culto fervo-
roso à força mítica da Natureza – 
reminiscências de uma herança pagã 
que se opõe ao seu universo social 
em desintegração, característico de 
uma franja aristocrática em declínio.
Informações: Tel. 21 923 3719 

21h30
Parque da Liberdade

O PRINCIPEZINHO
Pela byfurcação Teatro
Num vasto universo e num pequeno 
planeta vive um pequeno rapaz. Num 
imenso planeta de pessoas grandes 
vive um homem com o desejo de ser 
um pequeno rapaz. É no encontro 
de duas almas tão parecidas, no 
meio do deserto que entendem que 
o essencial é invisível aos olhos e que 
no meio de milhares de pessoas há 
uma que o cativa e que se torna de 
âncora à vida. Com o principezinho 
nada se torna indiferente e tudo 
realmente importa.
Classificação: M/3
Duração: 1h20m aprox
Preço: € 15
Informações: Telm. 93 810 9644 

21h30
Quinta Nova da Assunção - Belas

A FESTA 
Pela byfurcação Teatro
A Festa é um espetáculo de teatro 
imersivo – performativo, com uma his-
tória não linear em que o espectador 
é convidado a seguir o espetáculo 
e no qual pode acompanhar a per-
sonagem que quiser, colocando-se 
numa posição de omnisciência e 
podendo interagir com os objetos 
de cena, de forma a desvendar mais 
a estória de cada uma das suas per-
sonagens. Com a Festa pretende-se 
que o espectador viaje para um dia 
específico na vida de oito amigos: 
o dia 31 de dezembro de 1978. 
Classificação: M/16

Preço: €16
Duração: 1h20m aprox
Informações: Telm. 93 810 96 44 

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

ROGÉRIO CHARRAZ 
“NÃO TENHAS MEDO DO ESCURO”

Rogério Charraz está de volta com o 
terceiro álbum de originais composto 
por 11 canções da autoria do pró-
prio e com a participação especial 
do pianista Júlio Resende, da fadista 
Kátia Guerreiro, da guitarrista Marta 
Pereira da Costa e das novas vozes 
do Cante (Buba e Eduardo Espinho 
e António Caixeiro).
O autor volta assim a rodear-se de 
convidados de peso, depois de nos 
trabalhos anteriores já ter gravado 
com nomes como Rui Veloso, José 
Mário Branco, Fernando tordo, ou 
Rui Pragal da Cunha (Heróis do Mar). 
Classificação: M/6
Preço: €10
Informações: Tel. 21 910 7110
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23a24setembro
15h00 às 19h00
Entre o MU.SA e o centro histórico

FESTIVAL DE ESTÁTUAS VIVAS
A Câmara Municipal de Sintra irá rea-
lizar este ano a 5ª edição do Festival 
de Estátuas Vivas de Sintra. O evento 
decorre entre o MU.SA - Museu das 
Artes de Sintra e o Centro histórico 
da Vila de Sintra.
Estarão presentes 30 artistas com 
diversas personagens e quadros, 
sendo que alguns deles recriarão 
situações da história e cultura de 
Sintra.
Sendo um evento de rua, estes artistas 
têm prendido a atenção do público, 
com as suas performances, contribuin-
do para a divulgação e dignificação 
desta arte, que se tem vindo cada 
vez mais a desenvolver ao nível 
técnico e artístico.

23setembro
10h00
Parque de Monserrate

SENTIR O PATRIMÓNIO  - DESCOBRIR 
O PARQUE DE MONSERRATE ATRAVÉS 
DAS SENSAÇÕES

Por entre ruínas românticas e cascatas, 
o visitante descobrirá os Jardins de 
Monserrate através do tato, audição 
e olfato. Será possível tocar na água 
da cascata, perceber variações de 
temperatura, e conhecer várias es-
pécies botânicas, sentindo texturas e 
odores exóticos. Em redor do Palácio 
de Monserrate será possível conhecer 
todos os materiais que constituem as 
fachadas.
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€)
Nota: esta atividade conta com o 
apoio da ACAPO – Associação 
dos Cegos e Amblíopes de Portugal. 
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
Requer inscrição prévia 
(dias úteis das 9h30 às 18h30): 
info@parquesdesintra.pt ; 
Tel.  21 923 73 00

10h30
Parque de Monserrate

JARDINS DE MONSERRATE 
SEM BARREIRAS

Visita direcionada para pessoas com 
mobilidade condicionada que pode-
rão percorrer os jardins com autono-
mia 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.
Duração: 1h30
Tarifária 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€)
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
Requer inscrição prévia 
(dias úteis das 9h30 às 18h30): 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

16h00
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO ARTE SACRA DA SANTA 
CASA DA MISERICÓRDIA DE SINTRA

Horário: Terça-feira a sexta-feira das 
10h00 às 20h00; sábados e domin-
gos das 14:00h às 20h00; Encerra 
à segunda-feira e aos feriados. 
Última entrada às 19h00
Informações: Tel. 21 924 3794 



Sintra em Agenda
SET

( 17 )

16h00
Quinta da Regaleira

AS AVENTURAS DE TOM SAWYER
Pela byfurcação Teatro 
Tom Sawyer é acordado, uma vez 
mais pela sua tia Polly, atrasado que 
está para ir para a escola. Assim co-
meça o dia a dia de Tom, que acha 
realmente enfadonho, a rotina do dia 
a dia. Ele prefere estar nas margens 
do Mississipi, a pescar, ou a sonhar em 
grandes aventuras com barco 
de piratas ou com lutas entre índios 
e cowboys. O que Tom não espera  
é que o seu sonho seja realizado 
tão depressa, pois um acontecimento 
extraordinário, marcará a sua vida.
Classificação: M/6
Informações: Tel. 21 910 6650

19h00
Centro Cultural Olga Cadaval

THEM FLYING MONKEYS
Muscarium #3 - Festival de artes per-
formativas organizado pelo 
TEATROMOSCA
De Sintra para Sintra. No âmbito 
do MUSCARIUM#3, os Them Flying 
Monkeys, uma das bandas revelação 
da música portuguesa, apresentam-se 
no terraço do Centro Cultural Olga 
de Cadaval, ao pôr-do-sol, num 
concerto único e intimista em que nos 

despediremos do verão.
O espetáculo terá uma capacidade 
muito reduzida. Esteja atento para 
adquirir o seu bilhete.
Classificação: M/6
Duração aproximada: 70 minutos (sem 
intervalo)
Preço: €10
Informações: Tel. 21 910 7110 

21h30
Casa de Teatro de Sintra

INIMPETUS – AFINIDADES 
A PARTIR DE JOHANN W. GOETHE

Programa de acolhimento do Chão 
de Oliva
Em cena são colocadas personagens 
que se movimentam segundo as suas 
próprias inclinações, numa vivência 
de fundo melancólico, espiritualmente 
idealizadas, prestando um culto fer-
voroso à força mítica da Natureza – 
reminiscências de uma herança pagã 
que se opõe ao seu universo social 
em desintegração, característico de 
uma franja aristocrática em declínio.
Informações: Tel. 21 923 3719 

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

NOITE DE VISITA TEATRALIZADA 
À EXPOSIÇÃO PERMANENTE  

As pedras falam! Estamos em plena 
época romana. O pater famílias 
saúda os convidados a exorta-os 
a acompanhar as matronas da sua 
domus numa visita ritual aos túmulos 
dos antepassados e aos altares dos 
deuses. Chamados pelos próprios 
nomes, os antigos romanos e suas 
divindades ganham uma nova vida 
e tornam-se presentes. 
Informações: Tel. 21 960 9520 

21h30
Museu Anjos Teixeira

O ENIGMA
Pequenos momentos dramatizados 
lançam pistas para a resolução do 
maior mistério da história do Museu. 
(integrado nas comemorações das 
Jornadas Europeias do Património)
Informações: Tel. 21 923 8827 t

21h30
Quinta Nova da Assunção - Belas

A FESTA
Pela byfurcação Teatro
A Festa é um espetáculo de teatro 
imersivo – performativo, com uma his-
tória não linear em que o espectador 
é convidado a seguir o espetáculo 
e no qual pode acompanhar a 
personagem que quiser, colocando-
-se numa posição de omnisciência e 
podendo interagir com os objetos de 
cena, de forma a desvendar mais a 
estória de cada uma das suas per-
sonagens. Com a Festa pretende-se 
que o espectador viaje para um dia 
específico na vida de oito amigos: 
o dia 31 de dezembro de 1978. 
Classificação: M/16
Preço: €16
Duração: 1h20m aprox
Informações: Telm. 93 810 96 44 
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23setembro
22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

L’VELTRO
Muscarium#3 - Festival de artes 
performativas organizado pelo 
TEATROMOSCA
Neste espetáculo de dança a 
incerteza é um estado intrínseco 
à condição humana. 
Projeto patrocinado pela Companhia 
de Dança de Almada, no âmbito do 
apoio a coreógrafos emergentes.
Classificação: M/6
Duração aproximada: 60 minutos (sem 
intervalo)
Preço: €5
Informações: Tel. 21 910 7110 

24setembro
11h00 e às 16h00
Quinta da Regaleira

AS AVENTURAS DE TOM SAWYER
Pela byfurcação Teatro 
Tom Sawyer é acordado, uma vez 
mais pela sua tia Polly, atrasado que 
está para ir para a escola. Assim co-
meça o dia a dia de Tom, que acha 
realmente enfadonho, a rotina do dia 
a dia. Ele prefere estar nas margens 
do Mississipi, a pescar, ou a sonhar 
em grandes aventuras com barco 
de piratas ou com lutas entre índios e 
cowboys. O que Tom não espera 
é que o seu sonho seja realizado tão 
depressa, pois um acontecimento 
extraordinário, marcará a sua vida.
Classificação: M/6
Informações: Tel. 21 910 6650

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 
entrada 8€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
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.
Requer inscrição prévia 
(dias úteis das 9h30 às 18h30): 
Tel. 21 923 73 00 

15h00
Quinta da Regaleira

PROJETO UNIVERSUS ENSEMBLE
UniVersus Ensemble é um grupo musical 
criado no seguimento da edição e 
publicação do projeto UniVersus, da 
autoria de José Manuel Freire, levado 
a público em 2012, composto por 
uma obra literária e por uma obra 
musical. 
Além da unidade inerente à génese 
das duas obras, a componente musi-
cal, reveladora de várias influências 
de linguagens, encontra-se a trilhar o 
seu caminho no sentido de conquistar 
o seu espaço no panorama musical 

português.
Acesso: Incluído no bilhete de visita 
à Quinta da Regaleira
Informações: Tel. 21 910 6650 

16h00
Casa de Teatro de Sintra

INIMPETUS – AFINIDADES A PARTIR 
DE JOHANN W. GOETHE

Programa de acolhimento do Chão 
de Oliva
Em cena são colocadas personagens 
que se movimentam segundo as suas 
próprias inclinações, numa vivência 
de fundo melancólico, espiritualmente 
idealizadas, prestando um culto fer-
voroso à força mítica da Natureza – 
reminiscências de uma herança pagã 
que se opõe ao seu universo social 
em desintegração, característico de 
uma franja aristocrática em declínio.
Informações: Tel. 21 923 3719 

20h20
Quinta da Regaleira

A FLAUTA MÁGICA
Teatralização da ópera de Mozart 
e Schikaneder pelo Grupo de Teatro 
do Fatias de Cá.
A rainha da noite convence o 
príncipe Tamino a resgatar a sua 
filha Pamina, raptada pelo malvado 
Sarastro. Para tal, Tamino contará 
com a ajuda de uma flauta mágica 
e do linguarudo Papageno. Tamino e 
Pamina encontram-se e encantam-se, 
mas Sarastro fá-los-á sujeitarem-se a 
ordálios, de forma a provarem que se 
merecem um ao outro.
Local: Jardim da Quinta da Regaleira 
– itinerante. A peça começa e acaba 
no portal dos Guardiões, fazendo 
percursos pelos locais mais icónicos 

da Quinta da Regaleira. No final 
haverá um bodo.
Classificação: M/12
Informações: Tel. 21 910 6650 

25a29setembro
19h00 às 22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

WORKSHOP DE TEATRO FÍSICO
Muscarium #3 - Festival de artes 
performativas organizado pelo
TEATROMOSCA
O workshop de Teatro Físico irá 
abordar técnicas e exercícios dos 
métodos Suzuki, Viewpoints, Grotowski 
e physical devising.
Inscrições através dos contatos do 
teatromosca teatromosca@gmail.com 
e 91 461 6949
Classificação: M/16
Duração aproximada: 3 horas por 
sessão
Preço Total Formação: €25
Informações: Tel. 21 910 7110  

28setembro
18h00
Quinta da Regaleira

JAZZ NA QUINTA
Poesia levada à letra (Portugal)
Acesso: Incluído no bilhete de visita 
à Quinta da Regaleira
Informações: Tel. 21 910 6650 
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21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

ORQUESTRA SINFÓNICA 
PORTUGUESA

Criada em 1993, a orquestra 
sinfónica portuguesa (OSP) é um dos 
corpos artísticos do Teatro Nacio-
nal de São Carlos e tem vindo a 
desenvolver uma atividade sinfónica 
própria, incluindo uma programação 
regular de concertos, participações 
em festivais de música nacionais e 
internacionais.
Nesta noite de setembro, a OSP, 
com António Rosado ao piano, sob 
direção musical de Emil Tabakov e da 
maestrina titular Joana Carneiro, apre-
sentará obras de Paul Dukas – La Péri 
Fanfarre; de Claude Debussy Prélude 
à láprés-midi d’un faune; Maurice Ra-
vel Concerto para Piano em Sol maior; 
Modest Mussorgsky (orq. Maurice 
Ravel), Quadros de uma Exposição.
Classificação etária: M/6
Duração aproximada: 70 minutos 
(sem intervalo)
Informações: Tel. 21 910 7110  

29setembro
21h30
Parque da Liberdade

O PRINCIPEZINHO
Pela byfurcação Teatro
Num vasto universo e num pequeno 
planeta vive um pequeno rapaz. Num 
imenso planeta de pessoas grandes 
vive um homem com o desejo de ser 
um pequeno rapaz. É no encontro de 
duas almas tão parecidas, no meio 
do deserto que entendem que o 
essencial é invisível aos olhos e que 
no meio de milhares de pessoas há 
uma que o cativa e que se torna de 
âncora à vida. Com o principezinho 
nada se torna indiferente e tudo 
realmente importa.
Classificação: M/3
Duração: 1h20m aprox
Preço: € 15
Informações: Telm. 93 810 9644 

21h30
Quinta Nova da Assunção - Belas

A FESTA
Pela byfurcação Teatro
A Festa é um espetáculo de teatro 
imersivo – performativo, com uma his-
tória não linear em que o espectador 
é convidado a seguir o espetáculo 
e no qual pode acompanhar a per-
sonagem que quiser, colocando-se 
numa posição de omnisciência e 
podendo interagir com os objetos 
de cena, de forma a desvendar mais 
a estória de cada uma das suas per-
sonagens. Com a Festa pretende-se 
que o espectador viaje para um dia 
específico na vida de oito amigos: 
o dia 31 de dezembro de 1978. 
Classificação: M/16
Preço: €16
Duração: 1h20m aprox
Informações: Telm. 93 810 96 44 

22h00
Centro Cultural Olga de Cadaval

YOU CAN’T WIN, CHARLIE BROWN
You Can’t Win Charlie Brown nasceram 
em 2009 pela mão de Afonso Cabral, 
Salvador Menezes e Luís Costa e 
passaram rapidamente a sexteto com 
a entrada de David Santos, Tomás 
Franco de Sousa e João Gil.
Um ano depois editaram um EP 
homónimo que abriu caminho para a 
estreia em disco com “Chromatic” e 
para uma série de concertos em salas 
e festivais importantes dentro e fora 
de portas.
Quase três anos depois da edição 
de “Diffraction/Refraction”, regressaram 
com “Marrow”, o terceiro álbum de 
originais de onde foram extraídos 
“Above the Wall” e “Pro Procrastina-
tor”. Os novos temas apontam para 
uma direção musical distinta onde as 
tendências folk e as guitarras acústi-
cas passaram para segundo plano 
dando lugar a uma sonoridade mais 
elétrica e mais dançável.
Classificação: M/6
Preço: €8
Informações: Tel. 21 910 7110  

23h30
MU.SA- Museu das Artes de Sintra

BREATH AFTER COMA 
3ª edição do MUSCARIUM#3 – 
Festival de Artes Performativas pelo 
Teatromosca. 
O objetivo do teatromosca enquanto 
promotor do festival, em conjunto com 
outras estruturas artísticas locais e a 
Câmara Municipal de Sintra, é de 
dotar o concelho de uma oferta de 
qualidade, diversificada e intensa, 
tentando criar um fluxo de espetado-
res locais e regionais que reconhe-
çam a marca MUSCARIUM.
Classificação: M/106
Duração:1h00 aprox
Informações e reservas: 
91 416 694930 de setembro
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29setembro
9h30
Quintinha de Monserrate

ANILHAGEM NA QUINTINHA
Sessão de anilhagem de aves, onde 
os participantes vão aprender a 
distinguir as várias espécies de aves, 
e as suas principais características, 
observando de perto os exemplares 
capturados. 
Destinatários: Todos
Duração: 2h30
Tarifário: gratuito 
Nota: Limitado a 15 participantes. 
Recomenda-se uso de calçado con-
fortável e roupa adequada às condi-
ções climatéricas. A sessão pode ser 
cancelada na altura se as condições 
meteorológicas forem adversas.
Inscrição prévia obrigatória: 
(dias úteis das 9h30 às 18h30)
Tel. 21 923 73 00 

11h00
Quinta da Regaleira

DANÇAS COM HISTÓRIA 
NA QUINTA DA REGALEIRA

Medieval: Da Carola à Pavana
Manifestações bailatórias no universo 
do panorama cultural ibérico, com ra-
ízes arianas e celtas, judias e árabes 
e ainda danças que, com real pompa 
e majestoso aparato, celebravam 
grandes e pomposas festividades, nos 
séculos XIV e XV.
Local: Portal dos Guardiães
Acesso: Incluído no bilhete de visita 
à Quinta da Regaleira
Informações: Tel. 21 910 6650

14h30
Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas

ARQUEOLOGIA NAS TUAS MÃOS 
Após a visita às ruínas arqueológicas 
da Villa Romana de São Miguel de 
Odrinhas , os jovens são convidados 
a participar na escavação arqueoló-
gica de uma aludida domus romana e 
a encontrar diversos artefactos, peças 
cerâmicas, mosaicos, estatuetas…..

14h30
Quintinha de Monserrate

É UMA QUINTINHA SALOIA 
COM CERTEZA!

Para conhecer em família, esta pe-
quena quinta situada em plena serra 
de Sintra vai desvendar-nos como se 
vivia antigamente no espaço rural da 
região saloia. 
Na companhia dos monitores, vestidos 
à época como verdadeiros saloios 
do século XIX, aprende-se a fazer o 
pão de modo tradicional e, enquanto 
este coze no forno a lenha, auxilia-se 
os anfitriões nas tarefas do dia-a-dia.
No final saboreia-se o pão quentinho.
Destinatários: recomendado para fa-
mílias com crianças dos 4 aos 10 anos
Duração: 2h
Tarifário: 8€/participante
Nota: A realização da atividade 
depende de um número mínimo 
de participantes
Requer inscrição prévia 
(dias úteis das 9h30 às 18h30): 
Tel. 21 923 73 00 

16h00
Casa do Elétrico de Sintra

UM COPO COM HISTÓRIA
Esta penúltima prova de vinhos é 
comentada pelo produtor Vasco 
Pereira do Monte do Roseiral, de 
Bucelas, num ambiente descontraído, 
inteiramente dedicadas aos vinhos 
de Colares e Rota dos Vinhos de 
Bucelas, Carcavelos e Colares.
A entrada é livre, mas sujeita a inscri-
ção prévia até 27 de setembro.  
Informações: Tel. 21 923 8767/71 

16h00 
Quinta da Regaleira

AS AVENTURAS DE TOM SAWYER
Pela byfurcação Teatro 
Tom Sawyer é acordado, uma vez 
mais pela sua tia Polly, atrasado que 
está para ir para a escola. Assim co-
meça o dia a dia de Tom, que acha 
realmente enfadonho, a rotina do dia 
a dia. Ele prefere estar nas margens 
do Mississipi, a pescar, ou a sonhar 
em grandes aventuras com barco de 

piratas ou com lutas entre índios e 
cowboys. O que Tom não espera  
é que o seu sonho seja realizado tão 
depressa, pois um acontecimento 
extraordinário, marcará a sua vida.
Classificação: M/6
Informações: Tel. 21 910 6650 

16h00
Casa da Cultura Lívio 
de Morais – Mira Sintra

LITERATURINHA PINÓQUIO
Teatro para a infância, pelo 
Teatromosca
3ª edição do MUSCARIUM#3 – 
Festival de Artes Performativas pelo 
Teatromosca. 
O objetivo do teatromosca enquanto 
promotor do festival, em conjunto com 
outras estruturas artísticas locais e a 
Câmara Municipal de Sintra, é de 
dotar o concelho de uma oferta de 
qualidade, diversificada e intensa, 
tentando criar um fluxo de espetado-
res locais e regionais que reconheçam 
a marca MUSCARIUM.
Classificação: M/6
Duração: 35m aprox
Informações e reservas: 
Telm. 91 416 6949

21h00
Auditório Municipal António 
Silva – Cacém

2133 – WORK IN PROGRESS
3ª edição do MUSCARIUM#3 – 
Festival de Artes Performativas pelo 
Teatromosca. 
O objetivo do teatromosca enquanto 
promotor do festival, em conjunto com 
outras estruturas artísticas locais e a 
Câmara Municipal de Sintra, é de 
dotar o concelho de uma oferta de 
qualidade, diversificada e intensa, 
tentando criar um fluxo de espetado-
res locais e regionais que reconheçam 
a marca MUSCARIUM.
Classificação: M/6
Duração:1h00
Informações e reservas: 
Telm. 91 416 6949 

21h30
Quinta Nova da Assunção - Belas

A FESTA
Pela byfurcação Teatro 
A Festa é um espetáculo de teatro 
imersivo – performativo, com uma his-
tória não linear em que o espectador 
é convidado a seguir o espetáculo 
e no qual pode acompanhar a per-
sonagem que quiser, colocando-se 
numa posição de omnisciência e 
podendo interagir com os objetos de 
cena, de forma a desvendar mais a 
estória de cada uma das suas per-
sonagens. Com a Festa pretende-se 
que o espectador viaje para um dia 
específico na vida de oito amigos: 
o dia 31 de Dezembro de 1978. 
Classificação: M/16
Preço: €16
Duração: 1h20m aprox
Informações: Telm. 93 810 96 44 

21h30
Centro Cultural Olga de Cadaval

DONA ELVIRA 
“CONFISSÕES DE UM MOLEIRO”

Depois da longa tournée em 2016 
de apresentação do seu primeiro 
álbum Histórias e Segredos, os DONA 
ELVIRA regressam ao palco do centro 
Cultural Olga de Cadaval para 
apresentar o seu novo espetáculo 
“Confissões de um moleiro”
Vários temas novos do segundo 
disco serão apresentados antes da 
sua edição. Mais rock, mais volume e 
muitas emoções a relembrar o orgulho 
na língua portuguesa e nas nossas 
tradições musicais.
Classificação: M/6
Auditório: Jorge Sampaio
Informações: Tel. 21 910 7110 
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Até3setembro
Museu das Artes de Sintra

ESCRITA ÍNTIMA
Esta exposição reúne em torno da 
correspondência trocada por Maria 
Helena e Arpad Szènes, uma seleção 
de obras de ambos. São na sua 
maioria desenhos, testemunhos e 
retratos do outro e da sua intimidade, 
rastos de um enamoramento que 
passava da vida para a obra. São 
documentos com um valor biográfico 
significativo que favorecem o conhe-
cimento da personalidade de ambos 
e que ajudam à compreensão da 
produção artística apresentada.
Horário: Terça-feira a sexta-feira das 
10h00 às 20h00; sábados e domin-
gos das 14:00h às 20h00; Encerra 
à segunda-feira e aos feriados. 
Última entrada às 19h00.
Informações: Tel. 21 924 3794 

Até10setembro
Museu das Artes de Sintra

CAPRICHOS DE GOYA
Esta coleção de 80 gravuras de 
Francisco de Goya y Lucientes, pintor 
e gravador espanhol, e um dos mais 
importantes artistas plásticos do final 
do século XVIII, mostra uma censura 
aos vícios humanos e às instituições 
políticas, denunciando as injustiças 
sociais e satirizando os comporta-
mentos da sociedade da sua época, 
sobretudo as atitudes e atos da 
nobreza e clero.
Horário: Terça-feira a sexta-feira das 
10h00 às 20h00; sábados e domin-
gos das 14:00h às 20h00; Encerra 
à segunda-feira e aos feriados. 
Última entrada às 19h00
Informações: Tel. 21 924 3794

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: Telm. 965 753 225

2,3,10,17,22

23,24e30setembro
16h00
MU.SA – Museu das Artes de Aintra

YOGA 
Estas atividades consistem numa 
sequência agradável de posturas de 
Yoga (Asanas) para eliminar tensões 
e desenvolver força, flexibilidade e 
tónus muscular; exercícios de respi-
ração (Pranayama) para aumentar 
a força vital e Relaxamento guiado 
para desfrutar de tranquilidade e 
felicidade interior. 
Estas atividades são destinadas à 
comunidade geral e não requerem 
inscrição prévia.
Yoga – 3, 10, 17 e 24 de setembro| 
Yoga Crianças – 2 de setembro | 
Yoga p/ grávidas – 23 de setembro| 
Yoga p/ idosos – 30 de setembro.
Informações: Tel. 21 924 3794 

Até30setembro
Casa Museu Leal da Câmara
TRAJES DE ÉPOCAS DESENHADOS 
POR ALUNAS DE LEAL DA CÂMARA
Várias conceções estilistas de trajos 
femininos de várias épocas (séculos 
XII e XIX), que integram os fundos 
museais da Casa- Museu. 
Horário: das 10h00 e às 17h00
- Terça a sexta feira:
Realização de visitas guiadas e 
temáticas – Vida e Obra de mestre 
Leal da Câmara; Saloios; Mobiliário; 
Caricatura; Artes Decorativas; I e II 
Guerras Mundiais. Horário: às 10h00 e 
às 14h00 
Somos saloios –Os participantes 
vestem-se de saloios e ao fazerem 
uma visita ao museu  constituem pares 
e dançam o Bailarico Saloio. Horário: 
às 10h00 e às 14h00.
À Descoberta do Tesouro – Através 
de algumas pistas, procede-se à 
montagem bde dois puzzles com 
obras da autoria de Leal da Câmara. 
Horário: às 10h00 e às 14h00.
Caça ao tesouro: Leal da Câmara e 
a Caricatura e Leal da Câmara e a 
sua Casa na Rinchoa – Jogo de equi-
pa e orientação.  Horário: às 10h00 
e às 14h00.
Geocaching – É um passatempo 
e desporto de ar livre no qual se 
utiliza um recetor de navegação 
por satélite (por enquanto apenas 
Sistema de Posicionamento Global - 
GPS) para encontrar uma ‘geocache’ 
(ou simplesmente “cache”) colocada 
em qualquer local do mundo. 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 cane-
tas, 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, fa-
vorecendo o enriquecimento cultural 
dos cidadãos. Horário: das 10h00 
às 17h00.
Informações: Tel. 21 923 8842

ao longo

 do MÊS
       setembro

EXPOSIÇÕES
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Até30setembro
Museu de História Natural

VISITAS GUIADAS E TEMÁTICAS 
A dinâmica da Terra - a diversidade 
das paisagens geológicas, a tectó-
nica de placas e a teoria da deriva 
continenta 
Horário: às 10h00 e às 14h00;
A leitura da história da Terra - os 
fósseis e a reconstituição da história 
da Terra, as grandes etapas da 
vida na Terra
Horário: às 10h00 e às 14h00;
A caminhada em África – os primatas 
e a sua evolução em África – dos 
Austrolopithecus Afarensis e Aus-
trolopithecus Anamensis ao Homo 
Sapiens - Horário: às 10h00 e às 
14h00
Horário do museu: Terça-feira a 
sexta-feira das 10h00 às 18h00; 
sábados e domingos das 12:00h 
às 18h00; Encerra à segunda-feira 
e aos feriados. Última entrada às 
17h00
Informações: Tel. 21 923 8563 

10h00 e às 14h00
Museu Ferreira de Castro

O ROSTO DE FERREIRA DE CASTRO 
Após visita guiada e através da 
construção de um puzzle em que 
cada peça tem uma pergunta 
associada, pretende-se que esta 
atividade dê a conhecer, de forma 
lúdica, a vida e a obra de Ferreira 
de Castro.
Horário do museu: Terça-feira a sexta-
-feira das 10h00 às 18h00; sábados 
e domingos das 12:00h às 18h00; 
Encerra à segunda-feira e
aos feriados. Última entrada às 17h00
Informações: Tel. 21 923 8828

10h00 às 12h00 
e das 14h00 às 16h00
Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas

O MEU OBJETO FAVORITO 
Visita descoberta- após a visita ao 
museu, os participantes são convi-
dados a escolher uma peça da sua 
preferência a desenhá-la e a construir 
uma narrativa sobre ela.

- ARQUEOLOGIA NAS TUAS MÃOS 
Oficina educativa - após a visita às 
ruínas arqueológicas da Villa Romana 
de São Miguel de Odrinhas, os jovens 
são convidados a participar na esca-
vação arqueológica de uma aludida 
domus romana e a encontrar diversos 
artefatos- peças cerâmicas, mosaicos, 
estatueta…

- LUDUS AETATIS – OS PRAZERES DA 
JUVENTUDE: JOGOS E BRINQUEDOS

 Oficina educativa para aprender a 
brincar! Nesta oficina, pretende-se 
através da participação em antigas 
brincadeiras, encontrar semelhanças e 
diferenças entre o passado e o 

presente. 
Horário do museu: Terça-feira a sexta-
-feira das 10h00 às 18h00; sábados 
e domingos das 12:00h 
às 18h00; Encerra à segunda-feira e 
aos feriados. Última entrada às 17h00
Informações: Tel. 21 960 9520

Museu Anjos Teixeira
MAQUETAS EM FOTOGRAFIA 

Exposição que pretende eternizar 
o momento do início do nascimento 
da obra, o registo das origens.
Horário do museu: Terça-feira a 
sexta-feira das 10h00 às 18h00; 
sábados e domingos das 12:00h às 
18h00; Encerra à segunda-feira e aos 
feriados. Última entrada às 17h00
Informações: Tel. 21 923 8827
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Todos os dias
Parque da Pena

PASSEIOS A CAVALO E DE PÓNEI
Passeios a cavalo em que o visitante percorre, de 
uma forma diferente, os caminhos e trilhos do Parque 
da Pena. A pensar nas crianças, a Parques de Sintra 
dispõe também de uma atividade que permite aos 
mais novos terem a sua primeira experiência a cava-
lo num pónei, treinado especialmente para o efeito 
e acompanhados sempre por um guia. 
Mais informações e reservas:
info@parquesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00

PASSEIOS DE CHARRETE 
Parque da Pena
Os passeios de charrete no Parque da Pena 
proporcionam uma verdadeira viagem no tempo 
num percurso entre o Vale dos Lagos e o Chalet da 
Condessa d’Edla, passando pela Quinta da Pena e 
o Jardim da Condessa d’Edla. Este passeio pode ser 
livre ou acompanhado por um guia especializado. 

Conduz os visitantes à descoberta da História deste 
Parque e dos seus criadores, das espécies botâni-
cas e animais que surgem ao longo do percurso e 
dos edifícios históricos e recantos do jardim que se 
encontram no trajeto.
Tel. 21 923 73 00

Terça a sexta-feira
Casa Museu Leal da Câmara

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

AR LIVRE

AO LONGO DO MÊS
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Até 15 setembro  
Praia Grande e Praia da Maçãs

BIBLIOTECA DE PRAIA
Com vista a promover o livro e a 
leitura, durante os meses de verão e 
levar a Biblioteca Municipal à comu-
nidade e aos locais habitualmente 
mais frequentados nesta época do 
ano, foi colocado um espaço de 
biblioteca na Praia Grande e na 
Praia da Maçãs.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SINTRA 

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

1 a29setembro
10h30 e 14h00
Biblioteca Municipal de Sintra

A ESTRELA QUE NÃO DEIXAVA 
NINGUÉM DORMIR

Uma noite, cai uma estrela na terra. 
Um menino resolve guardá-la sem 
saber que a luz emitida pela estrela 
vai impedir toda a gente de dormir. 
É uma história sobre coragem, sobre 
superação de adversidades, sobre a 
aventura de ser criança
Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia
Horário: segunda-feira, 14h00 às 
20h00; terça a sexta-feira, 10h00 
às 20h00: 
Sábado, 14h30 às 20h00. 
Encerra aos domingos e feriados.

Todos os sábados
Biblioteca Municipal de Sintra -  
Casa (do chá) dos Hipopómatos

HORA DO CONTO | WORKSHOPS | 
OFICINAS DE ILUSTRAÇÃO | ENCON-
TRO COM ESCRITORES | ATIVIDADES 
DIVERSAS

Horário: terça a sexta-feira, das 
11h00 às 19h00; sábado das 11h00 
às 17h00. Encerra às segundasfeiras
Informações: Tel. 219236198 
939 122 533

Quartas-feiras e sábados
18h00 às 19h00
Biblioteca Municipal de Sintra

HAPPY  HOUR 
Leve e leia em casa pelo dobro do 
tempo! As Bibliotecas Municipais de 
Sintra oferecem todas as quartas-fei-
ras e sábados, em todos os emprésti-
mos domiciliários feitos entre as 18h00 
e as 19h00, o dobro do tempo de 
prazo habitual para todos os utiliza-
dores portadores de cartão de leitor.
Mais informações:Tel. 21 923 61 71

BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

Terça a sexta-feira
10h30 e 14h00
Pólo de Agualva Cacém

QUE GRANDE BALBURDIA!
Esta atividade apela ao imaginário 
das crianças e para a sua capacida-
de de improviso. 
Propõe-se que um inicie a ler um 
pequeno parágrafo de uma história, 
em seguida é lido outro parágrafo de 
outra história e assim sucessivamente. 
Outro aluno escreve todo o texto que 
é lido e no final lê-se a história que 
foi concebida, com os vários excertos 
das histórias lidas.
Destinatários: maiores de 4 anos 
Com marcação prévia
Horário: segunda a sexta-feira, 10h00 
às 18h00; sábado das 13h30 às 
19h00. Encerra sábados, domingos  e 
feriados 

Quartas-feiras e sábados
18h00 às 19h00
Pólo de Agualva Cacém

HAPPY  HOUR 
Leve e leia em casa pelo dobro do 
tempo! As Bibliotecas Municipais de 
Sintra oferecem todas as quar-
tas-feiras e sábados, em todos os 
empréstimos domiciliários feitos entre 
as 18h00 e as 19h00, o dobro do 
tempo de prazo habitual para todos 
os utilizadores portadores de cartão 
de leitor.
Mais informações: Tel.  21 923 61 71 

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO MÊS
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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

Ter. a Sex.
10h30 e 14h00
Biblioteca Ruy Belo – Pólo de Queluz

PERIGOSO!
A toupeira adora dar nomes às coisas e colar-lhes 
etiquetas. Certo dia encontra uma coisa estranha. 
Era uma coisa verde e horrorosa e com grandes 
dentes afiados. O que seria? Até descobrir vai-lhe 
colando cada vez mais etiquetas. Será algo perigo-
so? Cuidado…
Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia
Horário: segunda a sexta-feira, 10h00 às 18h00; 
sábado das 13h30 às 19h00. Encerra sábados, 
domingos  e feriados 

9setembro
16h30
Biblioteca Ruy Belo – Pólo de Queluz

PERIGOSO!
A toupeira adora dar nomes às coisas e colar-lhes 
etiquetas. Certo dia encontra uma coisa estranha. 
Era uma coisa verde e horrorosa e com grandes 
dentes afiados. O que seria? Até descobrir vai-lhe 
colando cada vez mais etiquetas. Será algo perigo-
so? Cuidado…
Destinatários: Maiores de 4 anos
Entrada livre
Horário: segunda a sexta-feira, 10h00 às 18h00; 
sábado das 13h30 às 19h00. Encerra sábados, 
domingos  e feriados 

Quartas-feiras e sábados
18h00 às 19h00
Biblioteca Ruy Belo – Pólo de Queluz

HAPPY  HOUR 
Leve e leia em casa pelo dobro do tempo! 
As Bibliotecas Municipais de Sintra oferecem todas 
as quartas-feiras e sábados, em todos os emprésti-
mos domiciliários feitos entre as 18h00 e as 19h00, 
o dobro do tempo de prazo habitual para todos 
os utilizadores portadores de cartão de leitor.
Mais informações: Tel. 21 923 61 71

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

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

Terça a sexta-feira
10h30 e 14h00
Pólo da Tapada das Mercês

SONHOS NA BIBLIOTECA
Numa noite o pequeno Carlos sonhou que tinha 
acordado numa cama que não era a sua, numa 
casa desconhecida, cheia de móveis e objetos que 
lhe eram completamente estranhos.
1,2,3, vamos contar uma história, mas presta atenção 
que algo de mágico vai acontecer na biblioteca. 
Que será?
Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia
Horário: segunda a sexta-feira, 10h00 às 18h00; 
sábado das 13h30 às 19h00. 
Encerra sábados, domingos  e feriados 

Quartas-feiras e sábados
18h00 às 19h00
Pólo da Tapada das Mercês

HAPPY  HOUR 
Leve e leia em casa pelo dobro do tempo! As 
Bibliotecas Municipais de Sintra oferecem todas as 
quartas-feiras e sábados, em todos os empréstimos 
domiciliários feitos entre as 18h00 e as 19h00, o 
dobro do tempo de prazo habitual para todos os 
utilizadores portadores de cartão de leitor.
Mais informações: Tel. 21 923 61 71
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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

1a8setembro
15h30

“O REGRESSO ÀS AULAS” | ATELIÊ DE 
EXPRESSÃO PLÁSTICA.

Vem personalizar os teus materiais es-
colares de uma forma criativa. Maiores 
de 6 anos.

11a20setembro
15h30

“CONTA-ME ESTÓRIAS” | OFICINA DE 
ESCRITA CRIATIVA

Se tens gosto pela leitura e gostas 
de contar estórias, contamos contigo 
na construção de uma estória única 
e original a apresentar no Centro 
Lúdico de Rio de Mouro. Maiores 
de 8 anos.

21a29setembro
15h30

“O REGRESSO ÀS AULAS”
ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA.

A estória continua. Vamos construir 
os adereços e cenários para lhe dar 
vida e ação. Maiores de 8 anos.

Sábados em Família

2setembro

Todo o dia
Exploração livre do espaço
Vem divertir-te com a tua família na 
área do jogo simbólico, no espaço 
multimédia, leitura e na área de 
expressão plástica livre. Todas as 
idades.

9setembro
15h30

“O REGRESSO ÀS AULAS” | ATELIÊ DE 
EXPRESSÃO PLÁSTICA.

Vem personalizar os teus materiais es-
colares de uma forma criativa. Maiores 
de 6 anos.

16setembro
15h30

“CONTA-ME ESTÓRIAS” | OFICINA DE 
ESCRITA CRIATIVA

Se gostas de contar estórias e tens 
gosto pela leitura, contamos contigo 
na construção de uma estória única 
e original a apresentar no Centro 
Lúdico de Rio de Mouro. Maiores 
de 8 anos.

23setembro
15h30

“O REGRESSO ÀS AULAS”  
ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA.

A estória continua, vamos construir 
os adereços e cenários para lhe dar 
vida e ação. Maiores de 8 anos.

30setembro

Todo o dia
EXPLORAÇÃO LIVRE DO ESPAÇO

Vem divertir-te com a tua família na 
área do jogo simbólico, no espaço 
multimédia, leitura e na área de 
expressão plástica livre. Todas as 
idades.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
 
PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 
GRUPOS E ESCOLAS 
Com marcação prévia

“FEROZES ANIMAIS SELVAGENS” | 
HORA DO CONTO

Esta é mais uma história deliciosa e 
cheia de suspense, que combate o 
preconceito em relação às pessoas e 
animais, porque as aparências iludem! 
Momentos em família, a não perder!
Para Jardim de Infância e turmas do 
1º ano do ensino básico. 

JOGOS COM ÁGUA | ATIVIDADE 
DESPORTIVA 

O jogo é uma ferramenta importante 
para o desenvolvimento motor, social 
e cognitivo de uma criança. Desta 
forma, dispomos de um leque de  
atividades ao ar livre, proporcionan-
do momentos divertidos.
Para Jardim de Infância e turmas do 1º 
ciclo do ensino básico.

 
FUTVOLEY | ATIVIDADE DESPORTIVA

O jogo é uma ferramenta importante 
para o desenvolvimento motor, social 
e cognitivo de uma criança. Desta 
forma, dispomos de uma actividade 
lúdica e recreativa, promovendo um 
estilo de vida saudável.
Para turmas do 1º e 2º ciclo do 
ensino básico. 

RECICLAR O VISUAL | OFICINA 
DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

Todo o consumidor consciente deve 
procurar, através de pequenas 
mudanças no seu quotidiano, fazer 
a sua parte para garantir uma vida 
melhor para as futuras gerações. 
Nesse sentido dispomos de uma 
atividade de reciclagem e reutiliza-
ção de roupa, fazendo de uma peça 
velha um novo artigo.
Para turmas do 1º e 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
10h30

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

Todos os dias
“SPOT  JOVEM”

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

8setembro

Todo o dia
“CIRCUITO BTT” | DESPORTO

Um dia radical pensado para os mais 
atrevidos. Se gostas de desafios e 
tens energia para dar e vender, vem 
experimentar este circuito de bicicleta. 
Estamos à tua espera. Maiores de 6 
anos.

9setembro
15h00

“CINEMASSAMÁ” | CINEMA
Se gostas de ver filmes, traz as tuas 
pipocas e vem passar a tarde 
connosco.
Todas as idades

11a16setembro

Todo o dia
“REGRESO ÀS AULAS” |EXPRESSÃO 
PLÁSTICA

Ao longo da semana, vem construir 
material escolar, para regressares à 
escola em grande. Carteiras, estojos, 
horários e muitas outras coisas cheias 
de estilo.
Maiores de 6 anos

21setembro

Todo o dia
“VERÃO…ATÉ PARA O ANO” | FESTA

Uma tarde cheia de ativiades e 
surpresas, para nos despedirmos 
do verão. Do que estás à espera?  
Juntas-te a nós? Todas as idades.

23setembro
15h00

“CAMPEONATO DE UNO” | JOGO
Se gostas de jogar Uno, inscreve-te 
na receção e vem participar neste 
torneio. Quem sairá vencedor? 
Maiores de 8 anos.

30setembro
15h00

“TU CANTAS?” | KARAOKE
Vem ouvir e cantar as tuas músicas 
favoritas, no karaoke mais animado 
de Massamá. Maiores de 6 anos.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
 
PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 
GRUPOS E ESCOLAS 
Com marcação prévia

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

“TU CANTAS?” | KARAOKE
Vem ouvir e cantar as tuas músicas 
favoritas, no karaoke mais animado 
de Massamá. 1º e 2º ciclo do ensino 
básico.

“HISTÓRIAS NA GAVETA” | HORA DO 
CONTO

O que se esconde numa gaveta 
fechada? Uma boneca? Uma caixa? 
Um livro? Vamos explorar o imaginário 
infantil e descobrir… histórias! Para 
jardins-de-infância e turmas do 1º 
ciclo do ensino básico.
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CENTRO LÚDICO 
DE LOPAS

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

Quartas-feiras
10h30

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

1setembro
15h30

“kARAOKE SONGS” 
Pode parecer uma brincadeira de 
adultos, mas as crianças divertem-se 
ainda mais do que os crescidos. É uma 
brincadeira ideal para toda a família.  
E, se nós sabemos que cantamos mal, 
porque é que, mesmo assim, continua-
mos? A resposta é simples: é divertido. 
Vem passar uma tarde musical connos-
co. Todas as idades.

7setembro
15h30 às 17h30

“VIDA DE MARIONETA- 
ESPETÁCULO E OFICINA” 

Interativo e com uma forte vertente pe-
dagógica, este espetáculo tem como 
objetivo sensibilizar o público para 
questões de preservação do ambiente. 
A oficina consiste na apresentação 
de alguns modelos de marionetas 
explicando-se as várias fases da sua 
construção. Será distribuído, por cada 
participante, o material a ser utilizado 
na construção da sua marioneta 
com recurso à utilização de diversos 
materiais que sensibilizam para a prática 
da reciclagem e da reutilização. A 
criatividade de cada participante será 
a nova marioneta. Maiores de 6 anos.

8setembro
15h00

“MOSTRA DE TALENTOS”
A Mostra é destinada aos pais, famílias 
e comunidade em geral. Visa a apre-
sentação de talentos em áreas como 
música, dança, teatro, poesia, vídeos, 
arte e literatura. Queremos valorizar 
e divulgar esses talentos que estão 
presentes na nossa comunidade. Fica o 
nosso convite para participarem. Não 
deixe o seu talento escondido em casa. 
Para todas as idades.

11a15setembro
16h00

TORNEIO DE “O GRANDE LINCE” | 
JOGO DE MESA

A velocidade dos reflexos e acuidade 
visual são as chaves para este jogo 
rápido para toda a família. O clássico 
jogo de tabuleiro, o Grande Lince 
torna-se um desafio divertido, onde as 
crianças/jovens quase sempre ganham 
aos adultos!!! Desafia-te! Todas as 
idades.

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

9setembro
16h00 

“BADMINTON” | Atividade desportiva 
Atividade organizada e dinamizada 
por um grupo de utilizadores praticantes 
da modalidade da Escola Secundária 
da Matias Aires. Inscreve-te! Maiores de 
10 anos.

23setembro
15h00

“TARDE DE CINEMA” 
Se gostas de filmes de animação, vem 
ao Centro Lúdico. Estamos 
à tua espera! 
Maiores de 6 anos.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
 
PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 
GRUPOS E ESCOLAS 
Com marcação prévia

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

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

EXPRESSÃO CORPORAL E MOVIMENTO
A Expressão Corporal desempenha um 
papel fundamental para as crianças/
jovens expressarem as suas emoções/
sentimentos. Nesta atividade desafiamos 
as crianças/jovens a explorarem o seu 
corpo de forma a promover e aumentar 
a sua auto-estima. 
Para turmas do 1º ciclo do ensino 
básico e secundário.
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A NÃO PERDER

Viajar até ao século das luzes acompanhado por marquesas de longas cabeleiras, marialvas com tricórnios emplumados e poder provar algumas iguarias, quer sejam 
conventuais ou não, é uma das propostas da Feira Setecentista, que se realiza de 14 a 17 de setembro, no largo do Palácio de Queluz.

A edição deste ano contará com a presença de 130 vendedores vindos de diferentes pontos do país e do estrangeiro que trazem consigo outros saberes e sabores 
característicos das suas regiões nesta época.

A animação recriará o ambiente do séc XVIII, altura em que o Palácio de Queluz era um espaço de lazer. Mas como estas festas atraíam sempre uma grande 
quantidade de povo, este fará a festa à sua maneira com danças, música, malabarismos e divertimentos vários. 

Poderemos assistir às diferentes formas de namorar, fazer um penteado à época, saber das últimas novidades da corte e das grandiosas festas ocorridas no interior do 
palácio, assim como aprender uma dança da época. 

Informações: feirashistoricasdesintra@gmail.com
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CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA 
Largo Doutor Virgílio Horta
2714-501 Sintra
Tel. 21 923 85 00
seg-sex 9h00-17h00
cm-sintra.pt   

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

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

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

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

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

MUSEU ARQUEOLÓGICO
DE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS

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

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

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL
DE SINTRA 

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA  
CASA MANTERO 

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

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

POLO DA TAPADA DAS MERCÊS
Av. Miguel Torga, lote 193, 3ª Cave, 
Tapada das Mercês
2725-566 Mem Martins 
Tel. 21 920 72 18/9 
Segunda-feira, das 13h00 às 19h00 
Terça a sexta-feira, das 10h00 às 19h00
Sábado, das 13h30 às 19h00
Encerra aos domingos e feriados 
dcul.bms.merces@cm-sintra.pt 

POLO DE QUELUZ
BIBLIOTECA RUY BELO
Rua Bica da Costa, 3-9, Estrada 
Nacional 117-2, Pendão 
2745 Queluz
Tel. 21 434 03 10
Segunda-feira, das 14h00 às 20h00 
Terça a sexta-feira, das 10h00 
às 20h00
Sábado, das 14h30 às 20h00
Encerra aos domingos e feriados

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

CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ 
Rua das Rosas
2745-872 Queluz 
Tel. 21 439 20 86
seg- sáb 9h30-12h20- 14h00-18h00 
| ter 14h00-18h00 
Encerra domingos e feriados
dedu.clmassama@cm-sintra.pt

CENTRO LÚDICO
DE RIO DE MOURO 

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

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

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

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

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

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

CENTRO INTERATIVO MITOS
E LENDAS DE SINTRA

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

CONTACTOS




