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DESTAQUE

A 7ª edição do Córtex – Festival de Curtas-Metragens de Sintra, regressa ao 
Centro Olga Cadaval, de 16 a 19 de fevereiro, e apresenta uma retrospetiva 
à realizadora neozelandesa Jane Campion.

O Córtex assume-se como o único festival da grande área de Lisboa que se 
dedica exclusivamente ao formato da curta-metragem. É um festival que privilegia 
e dignifica a curta metragem ao tratá-la com impacto e estruturando um espaço 
cada vez maior para a sua promoção e divulgação. Continua a fazer todo o 
sentido programar este formato, convictos de que todas obras são apreciadas 
num contexto que excede o simples hábito de visionar um filme numa sala de 
cinema.

A sétima edição do Festival Córtex começou por desenhar-se a si própria com 
algumas ideias de programação em cima da mesa. Não foi necessário debater 
muito para se chegar à conclusão de que este ano todos os caminhos estariam 
a apontar para a figura da mulher no cinema. Sem querer cair em lugares comuns 
e propagandas de movimentos feministas, rapidamente ficámos entusiasmados 
com a ideia de abrir o Festival com a primeira realizadora a receber a Palma de 
Ouro em Cannes, com um espólio de curtas metragens verdadeiramente surpre-
endentes, ainda realizadas na escola de cinema da Austrália. Jane Campion irá 
abrir o Festival Córtex, marcando também a nossa primeira homenagem a uma 
realizadora.

Em todas as edições temos a particularidade de dedicar a sessão de abertura 
às primeiras obras de um cineasta reconhecido internacionalmente. Acima de 
tudo, criamos a oportunidade de acompanhar a evolução dos seus trabalhos e 
conhecer a raíz do seu pensamento enquanto criador. Levamos a Sintra os dias 
de escola de Jane Campion e todo o espírito indomável de uma jovem de vinte 
e oito anos que arrecadou a Palma de Ouro em Cannes com a sua primeira 
curta-metragem “An Exercise in Discipline – Peel”, tornando-a na primeira mulher 
a receber este prémio. Esta será a oportunidade perfeita para se assistir pela 
primeira vez em sala às primeiras experiências cinematográficas de uma cineasta 
que se tornou pioneira, ao trazer a mulher para primeiro plano nas suas obras. 

Não foram as questões políticas ou movimentos feministas que moveram Jane 
Campion, mas antes uma sensibilidade que prestou um verdadeiro tributo à mulher 
e ao feminino divino e profano.

Filmes como “The Piano”, “The Portrait of a Lady” e “An Angel at my table”, conver-
teram-se nalguns dos mais impactantes símbolos do novo cinema feminista. 

Uma das novidades deste ano é a sessão especial “Cintra 35mm”, uma projeção 
de filmes em 35mm realizados nas décadas de 20 e 30 do século XX. Trata-se de 
um raro e precioso registo cinematográfico que dá a conhecer ao público a Sin-
tra de há 100 anos, numa sessão musicada ao vivo pelo Quarteto de Saxofones 
do Conservatório de Música de Sintra.

 7ª Edição do CÓRTEX  
 Festival de Curtas-Metragens de Sintra
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DESTAQUE

Na secção “Hemisfério” deste ano, o Córtex dá carta branca ao London Short 
Film Festival, uma das principais mostras de talentos britânicos do cinema indepen-
dente, que programou seis curtas exibidas na última edição deste festival. Philip 
Ilson, diretor artístico do London Film Festival, estará em Sintra para apresentar 
este programa.

No ano em que a organização do Córtex recebeu um número recorde de 
inscrições, foram selecionadas 16 curtas portuguesas para a competição 
nacional e outras 16 curtas para competição internacional. Estas obras foram 
todas produzidas entre 2015 e 2016 e representam o que melhor se faz no 
formato da curta-metragem.

O painel de júri desta 7ª edição é composto por Leonor Silveira, Anabela 
Moreira, Cláudia Varejão, Cíntia Gil e Vasco Viana.
A 7ª edição do Córtex realiza-se de 16 a 19 de fevereiro, com sessões no 
Centro Olga Cadaval e as atividades paralelas no MU.SA.

Organização Reflexo - Associação Cultural e Teatral | Coprodução Câmara 
Municipal de Sintra
Preço: 3,00 euros por sessão
Passes-livre trânsito: 15,00 euro
Mais informações em : www.festivalcortex.com
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dia a
 DIA
 Fevereiro

3fevereiro
18h00
Museu Ferreira de Castro
CLUBE DE LEITURA 

“O JUDEU”, DE CAMILO CASTELO 
BRANCO

Tel. 21 923 88  28 / 84 12

4fevereiro
16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA CRIANÇAS
Telm. 96 523 36 92

16h00
Casa da Marioneta 

CONTOS DE CÁ, CÁRÁ CÁ CÁ
Histórias na ponta da língua é um 
projeto de narração oral criado 
pela atriz e contadora Ângela Ribeiro. 
Com o uso da voz, do corpo, da 
interpretações dos objetos, a atriz 
dá-nos a conhecer contos e histórias 
da tradição oral e escrita.
A sessão Contos de Cá, Cárá cá cá 
leva-nos até ao mundo dos contos 
tradicionais portugueses. Mas a atriz 
não vai contar sozinha! O público vai 
ajudar...Como? Vem ouvir e descobrir. 
Para que as histórias fiquem bem 
vivas nas nossas memórias!
Maiores de 4 anos.
Telm 93 328 02 58/96 320 73 25

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE CONCERTOS 
PARA A JUVENTUDE  

Atuação de grupos de garagem: 
Projeto Viva Cidade / Dínamo / 
ESMA / ESFD 
Em parceria com a União das 
Freguesias de Agualva e Mira Sintra
Tel. 21 912 82 70

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

CORVOS “18 ANOS DEPOIS” 
Começaram como Corvos em 1998. 
Assinalaram a sua carreira discográ-
fica com o lançamento do álbum 
“Corvos Visitam Xutos” em 1999.
Depois de um longo percurso e muitas 
provas dadas quanto à versatilidade, 
dinamismo e profissionalismo do grupo, 
Corvos viajam no tempo - à luz da 
contemporaneidade e formação 
musical atual - para revistar Xutos
& Pontapés e comemorarem 18 anos 
de carreira.
Tel. 21 910 71 10

5,12e26fevereiro
16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA PÚBLICO EM GERAL 
Telm. 96 523 36 92

11fevereiro
15h30 às 17h30
Museu Anjos Teixeira
Sábados no Museu

“CARNAVAL VENEZIANO” 
Ateliê de construção de máscaras 
venezianas
Tel. 21 923 88 27

16h00 
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE MÚSICA TRADICIONAL 
Cantares Serões Saloios dos Recreios 
Desportivos do Algueirão  
Em parceria com a União das 
Freguesias de Agualva e Mira Sintra
Tel. 21 912 82 70

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

MIGUEL GIZZAS 
“O dia em que o mar voltou” é o 
novo trabalho musical de Miguel 
Gizzas, banda sonora do seu novo 
romance com o mesmo título. 
Um trabalho em que o autor se 
aproxima de estilos de música que 
lhe são mais íntimos, explorando o 
fado, blues, pop progressivo ou até 
fusões inesperadas entre o rock e a 
marcha popular. Retrata as emoções 
vividas pelos personagens do relato 
literário sobre o novo terremoto e 
tsunami que assolarão Lisboa, onde 
o amor se descobre, no coração 
de um intenso drama.
Tel. 21 910 71 10
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11fevereiro
21h30
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

NOITES NO MUSEU 
Yoga ao Luar em noite de lua cheia 
de inverno
Telm. 96 523 36 92

11e12fevereiro
9h00 às 19h00 
Volta do Duche

“MOSTRA DE ARTESANATO” 
O Grupo de Artistas do Vale de 
Eureka, designado por GAVE, é uma 
Associação sem fins lucrativos constitu-
ída em 2004, a qual tem por objetivo 
estatuário o “apoio e divulgação de 
artistas e artesãos, assim como a or-
ganização de eventos de promoções 
da atividade artística e artesanal”.
Telm. 91 968 84 93

12fevereiro
11h00
Casa da Marioneta
Valdevinos teatro de marionetas

DE QUE SÃO FEITOS OS SONHOS?
“Ema” perde-se pelo mundo encan-
tado dos sonhos onde embarca jun-
tamente com o público numa viagem 
única e fora do normal ao universo 
dos bebés.
Entre o paladar, a audição, o tato, 
o olfato e a visão, vai conhecendo 
personagens que lhe mostram que 
há muito para descobrir para além 
do que experienciamos no nosso 
dia-a-dia.
Este espetáculo foi criado para um 
público alvo entre os 6 meses e os 2 
anos, no entanto é uma viagem com 
bilhete para todas as idades.
Telm. 93 328 02 58/96 320 73 25

16h00 
Sede do Grupo Folclórico 
“Os Camponeses” D. Maria

XXIII ENCONTRO DE FOLCLORE 
INFANTIL DO GRUPO FOLCLÓRICO 
“OS CAMPONESES” D.MARIA 

Grupo Folclórico 
“Os Camponeses” D. Maria 
Rancho Folclórico 
“As Lavadeiras” do Sabugo
Rancho Folclórico “Flores da Beira” 
Porto Salvo – Oeiras
Telm. 96 753 83 15

16fevereiro
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

D.A.M.A
Para os D.A.M.A os dois últimos anos 
foram verdadeiramente imparáveis, 
tendo dado mais de 300 concertos 
de norte a sul de Portugal, participa-
do nos maiores festivais do país, como 
o MEO SW ou o Rock in Rio, e lotado 
algumas das mais emblemáticas salas 
nacionais.
Na nova tour 2017 as verdadeiras 
estrelas irão ser as canções e as suas 
histórias. Será uma forma diferente 
de partilhar com o público, com mais 
cumplicidade e envolvimento, todo 
o universo musical dos D.A.M.A.
Tel. 21 910 71 10

16e19fevereiro
Centro Cultural Olga Cadaval

CÓRTEX – 7º FESTIVAL DE CURTAS 
METRAGENS DE SINTRA

Ao longo dos quatro dias, as curta-
-metragens nacionais e internacionais 
regressam ao Centro Cultural Olga 
Cadaval para um programa com-
posto por três secções competitivas 
(competição nacional, internacional 
e Mini-Córtex), a secção Hemisfério, 
programada por uma instituição 
estrangeira, e uma homenagem ao 
trabalho de um realizador reconheci-
do internacionalmente, que tenha tido 
um percurso relevante no formato da 
curta-metragem. 
Córtex assume-se como o único festi-
val da grande área de Lisboa que se 
dedica exclusivamente ao formato da 
curta-metragem. Criámos um festival 
que privilegia e dignifica a curta-me-
tragem ao tratá-la com impacto e es-
truturando um espaço cada vez maior 
para a sua promoção e divulgação. 
Continua a fazer todo o sentido 
programar este formato, convictos de 
que todas obras são apreciadas num 
contexto
que excede o simples hábito de 
visionar um filme numa sala de cinema. 
Tel. 21 910 71 10

18fevereiro
10h00
Tapada de Monserrate

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

Programa que dá a conhecer a 
diversidade de ecossistemas do 
Parque Natural de Sintra – Cascais - 
área protegida à qual pertence 
a Tapada de Monserrate. 
Tarifário: adultos: 13€/participante | 
Jovens e seniores: 11€/participante | 
Famílias (2 adultos + 2 crianças): 45€
Requer inscrição prévia: info@par-
quesdesintra.pt; 21 923 73 00

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA GRÁVIDAS 
Telm. 96 523 36 92

16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

CONTARTE
Onde os Livros se cruzam com 
as Obras de Arte
Telm. 96 523 36 92

DIA A DIA
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19fevereiro
10h00 e 11h30
Centro Cultural Olga Cadaval

CONCERTO PARA BEBÉS
O BRASIL DE FERNANDA CABRAL 

Solista convidado: Fernanda 
Cabral – Voz e Violão
A Fernanda faz teatro para bebés, 
em Brasília e no mundo. Ela é baila-
rina, mas toca violão como ninguém. 
Tem uma voz linda de encantar e de 
embalar, e um dia navegou o Atlân-
tico até ao farol de São Pedro de 
Moel ali no berço do Pinhal de Leiria. 
Cruzaram-se os mares dos Bebês e 
dos Bebés, e nasceu a vontade de 
fazer um programa com os músicos 
que encontrou no Pinhal das Artes. 
A Fernanda Cabral traz nas suas músi-
cas o calor e a meiguice que só os 
nossos irmãos brasileiros sabem ofere-
cer, e em mês de Carnaval vamos ter 
um programa especialmente festivo.
Indicado para crianças dos 3 meses 
aos 3 anos
Tel. 21 910 71 10

15h00
Palácio Nacional de Sintra

“O TESOURO DO REI” 
Num palácio com mais de 700 
anos de história, cheio de segredos 
por descobrir, os participantes são 
convidados a seguir pistas, resolver 
enigmas e completar tarefas para sa-
berem finalmente o que é e onde está 
guardado o tesouro do rei. Trata-se 
de um jogo de pistas, através do qual 
é possível descobrir a história 
do Palácio Nacional de Sintra de 
uma maneira diferente e emocionante.
Tarifário: 9€/participante
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

CICLO DE CONFERÊNCIAS 
Os Grandes Museus de Arte: 
A Arte Africana nos Séc. XIX e XX
Palestra proferida pelo Prof. Lívio 
de Morais
Em parceria com a União das 
Freguesias de Agualva e Mira Sintra
Tel. 21 912 82 70

22fevereiro
10h30
Casa da Cultura Lívio de Morais

OFICINA PEDAGÓGICA 
Esculturas em pasta de papel, 
trabalhos em esponja, máscaras em 
gesso, com o objetivo de incentivar a 
reciclagem e reutilização de materiais. 
Sessão destinada à comunidade 
escolar da freguesia.
Ação gratuita mediante marcação.
Tel. 21 912 82 70

24fevereiro
10h30 e 14h30
Casa da Cultura Lívio de Morais

VAMOS DANÇAR 
por ocasião da Época Carnavalesca
10h30 – “Discoteca de Mascara-
dos” / Destinado às escolinhas da 
freguesia 
14h30 – “Baile de Máscaras” / Desti-
nado às associações da freguesia
Em parceria com a União das 
Freguesias de Agualva e Mira Sintra
Tel. 21 912 82 70

25fevereiro
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.
Destinatários: direcionada para 
visitantes cegos ou com baixa visão 
mas aberta a todos os interessados
Tarifário pessoa com deficiência: 
8,25€ (bilhete de entrada 3,25€ + 
suplemento de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 11,5€ (bilhete de 
entrada 6,5€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia:
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 
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. 
Tarifa pessoa com deficiência: 8,25€ 
(bilhete de entrada 3,5€ + suplemen-
to de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 11,5€ (bilhete de 
entrada 6,5€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00

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
Tarifário pessoa com deficiência: 
8,25€ (bilhete de entrada 3,25€ + 
suplemento de visita guiada 5€)
Tarifário regular: 11,5€ (bilhete de 
entrada 6,5€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00

15h00
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

V ENCONTRO DE COROS 
Nesta iniciativa o Museu associa-se 
ao Espaço Cultural Ashram Pashupati, 
cedendo para este evento a «Basí-
lica Romana» – espaço emblemático 
do Museu Arqueológico de São Mi-
guel de Odrinhas – que conferirá uma 
especial ambiência e sonoridade a 
este Encontro Coral.
Tel. 21 960 95 20

DIA A DIA
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25fevereiro
16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

YOGA PARA IDOSOS 
Telm. 96 523 36 92

16h00
Casa da Marioneta
Animateatro

JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO
João passa os dias deitado no para-
do a olhar o céu, sonha acordado...
pensando como seria bom viajar com 
as nuvens, ver o mundo lá de cima...
Mas as tarefas diárias esperam por 
ele! A sua mãe, uma pobre viúva, 
passa a vida preocupada com a 
inércia do rapaz, já sem dinheiro são 
obrigados a vender a sua única fonte 
de rendimento, Branca, a velha vaca 
leiteira.
João põe-se a caminho da Aldeia 
com Branca, encontra um viajante que 
lhe propõe um negócio: trocar a vaca 
por um punhado de feijões mágicos, 
garantindo que se os plantar nessa 
mesma noite, no dia seguinte terá um 
pé de feijão tão alto que chegará 
ao céu. João aceita sem pensar duas 
vezes, não sabendo que a sua vida 
irá mudar para sempre.
Maiores de 3 anos.
Telm. 93 328 02 58/96 320 73 25

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

“NOITE DE CARNAVAL” 
Em torno desta festa popular, 
o Museu propõe uma visita animada 
por figuras de época, integrando-a 
com os monumentos em exposição e 
com as crenças que mergulham fundo 
na Antiguidade. 
Tel. 21 960 95 20

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

OS QUATRO E MEIA 
 “ACÚSTICO COMO SEMPRE” 

O nome “Os Quatro e Meia” foi 
motivado por uma óbvia diferença 
de estaturas entre os cinco elementos 
que compunham a sua formação 
original e assim se manteve após a 
adição de mais um músico, uma vez 
que o baixinho “Meia” já não estava 
em idade de crescer.
Ao som de guitarra, contrabaixo, violi-
no, acordeão, bandolim e percussão, 
o grupo tem procurado agregar o 
mais variado manancial de música 
portuguesa de qualidade, desde o 
estilo ”Pop-Rock” até ao “Fado”, numa 
tentativa de conferir novas sonorida-
des e olhares sobre algumas das mais 
belas canções criadas no nosso país.
Tel. 21 910 71 10

26fevereiro
14h30
Quintinha de Monserrate 

“É UMA QUINTINHA SALOIA COM 
CERTEZA” – ESPECIAL CARNAVAL 

Os participantes são convidados a 
mascararem-se a rigor e a festejar o 
Carnaval em família nesta pequena 
quinta situada em plena serra de 
Sintra e descobre como se vivia anti-
gamente no espaço rural da região 
saloia. 
Na companhia dos monitores, vestidos 
à época como verdadeiros saloios 
do século XIX, aprende-se a fazer o 
pão de modo tradicional e, enquanto 
este coze no forno a lenha, auxilia-se 
os anfitriões nas tarefas do dia-a-dia. 
Recolher os ovos no galinheiro e dar 
cenouras aos animais do cercado, 
passar pelo pomar e pela horta para 
conhecer os
frutos e vegetais da época e, na 
zona das aromáticas, reconhecer as 
plantas dos chás e dos temperos com 
a ajuda do nariz, serão algumas das 
tarefas a realizar. 
Se o dia for de chuva abrevia-se o 
passeio e dentro de paredes será 
feito um ateliê de máscaras/pinturas 
faciais e será ainda contada uma 
história em que os participantes serão

convidados a intervir, usando alguns 
acessórios associados às tradições 
da região. No final saboreia-se o 
pão quentinho.
Tarifário: 8€/participante
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

WORKSHOP “SENSIBILIZAÇÃO PARA 
SINTOMAS DE ALZHEIMER E PARKIN-
SON” 

Parceria da União de Freguesias de 
Agualva e Mira Sintra e a Associação 
“Eu Consigo”
Tel. 21 912 82 70

28fevereiro
15h00
Palácio Nacional de Queluz 

“CARNAVAL NO PALÁCIO DE QUELUZ” 
ESPECIAL CARNAVAL

Num ambiente festivo e de grande 
criatividade que nos transporta para 
o século XVIII, a celebração do Car-
naval no Palácio de Queluz contará 
com um ateliê de máscaras após o 
qual os participantes, acompanhados 
por personagens de época, serão 
envolvidos ativamente num momento 
de música e dança setecentista num 
dos antigos salões de festas 
do Palácio de Queluz.
Tarifário: 9€/participante
Requer inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

DIA A DIA
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Até10fevereiro
Galeria Municipal-Casa Mantero

EXPOSIÇÃO DE DESENHO E PINTURA 
“TONS D`ARTE” DE ANTÓNIO LOBATO

António Lobato oferece-nos a possibilidade de 
assistirmos ao seu trabalho de retrato e paisagem 
“Tons d´ Arte “, em pintura e desenho a carvão.
Cada obra é construída em horas de trabalho
e observação, com uma técnica apurada e 
perfecionista focada no detalhe e no pormenor.
Tel. 21 923 61 90 

Até19fevereiro
Casa da Cultura Lívio de Morais

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
“VENTOS DE MUDANÇA” DE CARLA BELTRÃO

A arte para Carla Beltrão apresenta-se de duas 
formas distintas, no saber observar e reproduzir e 
no saber criar, sendo que criar é a essência da 
arte, pois criar é a ilusão de uma realidade. Mas, 
também, pretende que as suas obras transmitam 
uma mensagem acessível a todos aqueles que 
as observam.
No seu trabalho a artista preocupa-se com a 
expressão física e corporal, em composições 
naturalistas e realistas, ou mesmo, na procura pela 
emoção figurada, pelo ritmo e pela vibração, 
pela força e movimento.
Tel. 219 128 270

Até21fevereiro
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE PINTURA “ETERNIDADES NATURAIS” 
DE RICO SEQUEIRA

A obra de Rico Sequeira transmite uma imensa 
alegria de vida que, através da panóplia de cores 
e do seu poder comunicativo, nos leva a descobrir 
a harmonia, a musicalidade, a espontaneidade das 
formas, do gesto, a originalidade do seu estilo.
Telm. 96 523 36 92

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO “TREVUM” DE FÁBIO COLAÇO 

A exposição tem uma estrutura simples, e enganosa-
mente subtil. O artista apela aos sentidos, desafian-
do o espetador a inverter a interpretação do que 
vê e ouve, acerca da autoridade da crença 
na cultura atual.
Telm. 96 523 36 92 

25fevereiro
16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais

EXPOSIÇÃO “O PÁSSARO QUE VOA”
Abertura da Exposição “O Pássaro que voa” 
Ilustrações de Carlota Lopes sobre textos de Clau-
dio Hochman
O evento de inauguração contará com a partici-
pação especial dos alunos de teatro de Claudio 
Hochman numa performance que decorrerá entre 
as 16h00 e as 19h00.
Tel. 21 912 82 70

Até26fevereiro
Museu Anjos Teixeira
“O FEMININO – DOIS OLHARES” 

A visão de Pedro e Artur Anjos Teixeira do corpo 
feminino numa contemplação das formas.  Da gracio-
sidade das mulheres  desenhadas por Artur à solidez 
do feminino retratado por Pedro. 
Tel. 21 923 88 27 

Até28fevereiro
Museu Arqueológico de São Miguel 
de Odrinhas

DIIS MANIBVS 
Rituais da Morte durante a Romanidade

A exposição que já contou com milhares de visitan-
tes, permanece patente ao público. Se ainda não 
o fez, aproveite para visitar esta mostra que tem 
como ponto de partida as atitudes do Homem 
perante a morte e dá a conhecer um importante 
conjunto de materiais arqueológicos descobertos 
na região de Sintra, que vão desde o Alto Império 
Romano à Antiguidade Tardia.
Tel. 21 960 95 20

ao longo

 do MÊS
       fevereiroEXPOSIÇÕES
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Até30abril
Palácio Nacional da Pena

EXPOSIÇÃO “FERNANDO 
COBURGO fecit: A ATIVIDADE 
ARTÍSTICA DO REI-CONSORTE”

A mostra assinala o bicentenário do 
nascimento de D. Fernando II, criador 
do Parque e Palácio da Pena, e 
é dedicada à obra artística do 
monarca.
A exposição revela um numeroso con-
junto, nunca exposto, de desenhos, 
gravuras e documentos manuscritos 
e outros objetos com destaque para 
uma moldura com pratos em cerâmica 
pintados pelo rei. A mostra conta 
ainda com algumas doações efetua-
das por descendentes da Condessa 
d’Edla, segunda mulher do monarca, e 
com peças cedidas por particulares e 
instituições.
A atividade artística do monarca, 
que assinava as suas peças com o 
característico monograma/assinatura F 
e C sobrepostos (Fernando Coburgo) 
seguidos do f. de fecit (do latim fez), 
manteve-se uma constante até ao 
ano da sua morte, ocorrida em 1885, 
aos 69 anos de idade.
Tel. 21 923 73 00

Até25maio
Parque da Pena

POINT OF VIEW
Exposição de arte contemporânea 
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

TEATRO

Até19março
Quinta da Regaleira, Sintra 

ALADINO
Aladino é um rapaz simples e desobe-
diente, que não quer seguir a profissão 
do pai. A mãe, triste e desesperada, 
questiona-se no que errou na educação 
desta criatura. Aladino, como qualquer 
jovem tem sonhos, sonhos grandiosos. 
Um dia, através de um feiticeiro, Aladino 
encontra a lâmpada mágica. Inadvertida-
mente, Aladino tem a visita do génio da 
lâmpada que lhe concede três desejos. 
A partir daqui a sua vida transforma-se 
por completo, ele vive uma estória de 
amor, mas também provações. 
No fim tudo se resolve a bem, ou não?
Sábados, às 16h00, domingos às 11h00
Durante a semana para escolas 
(mediante marcação).
Tel. 21 910 66 50
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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 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 (acres-
ce o bilhete de entrada no Parque 
da Pena)
Passeios de pónei: 5€/15 min (acresce o 
bilhete de entrada no Parque da Pena)
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/ex-
periencias-e-lazer/passeios-a-cavalo/

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 
mundo. 

Todos os sábados 
de fevereiro

10h00, 12h00 e 15h00
Tapada de D. Fernando II 
(junto ao Convento dos Capuchos) 

AQUI HÁ BURRO! 
Pacientes, afáveis e muito calmos, os 
burros serão grandes cúmplices de 
crianças e adultos nesta aventura, 
na qual é contada a sua história ao 
longo dos séculos, explicado que são 
meigos, não dão coices nem mordem 
(quando tratados com respeito), não 
são nervosos (quando se assustam 
param, em vez de fugir), são fortes e 
espertos. Segue-se um passeio pela 
floresta: as crianças montam e os 
adultos conduzem os animais à mão. 
- Tarifário: 10€/participante 
- Inscrição prévia: 
info@parquesdesintra.pt; 
Tel. 21 923 73 00

AR LIVRE
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COM ATIVIDADES EDUCATIVAS

Terça a domingo
Casa da Cultura Lívio de Morais

- “CAÇA AO LIVRO”
Com a iniciativa pretende-se desen-
volver hábitos de leitura e despertar 
na criança diferentes formas de 
contactos com os livros

- “ESTENDAL DA LEITURA”
Vem ler na sala de leitura da Casa da 
Cultura Lívio de Morais…Podes levar 
livros para tua casa, mas não 
te esqueças de assinar o teu nome 
no estendal

- “JOGOS TRADICIONAIS”
Com esta iniciativa pretende-se 
fazer chegar às crianças de hoje os 
jogos de outrora, que foram sendo 
transmitidos de geração em gera-
ção, transportando em si um valioso 
legado que importa preservar e dar 
a conhecer
Ações gratuitas mediante marcação.
Tel. 21 912 82 70

Terça a sexta-feira
Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas

OFICINA EDUCATIVA
LITTERARUM DUCTUS

Escrever como os romanos faziam...
Após a exploração de alguns dos 
monumentos expostos no Museu, com 
inscrições latinas de índole funerária 
e religiosa, os participantes são con-
vidados a fazer uma viagem às regras 
da escrita da Antiguidade Clássica.
À maneira romana, utilizando como 
material de base a cera e com o 
auxílio de um estilete, os intervenientes 
vão fazer a sua própria inscrição 
em Latim, respeitando o modo como 
então se desenhavam as letras. 
Inscrevem o seu primeiro nome, 
a filiação, um cognome latino que 
escolhem e adoptam, seguido da 
idade.
No final todos vão compreender 
a semelhança entre o português 
e a língua mãe, o Latim; e levam 
consigo a sua «tabuinha encerada» 
como lembrança de um dia diferente 
passado no Museu.
Grupos escolares: duas sessões 
diárias, às 10h00 e 14h00
Atividades mediante marcação 
Tel. 21 960 95 20

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

Para maiores de 4 anos, 
com marcação prévia.

Campanhas de leitura

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SINTRA 

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

“CASA (DO CHÁ) 
DOS HIPOPÓMATOS” 

Um espaço dedicado ao livro e à 
leitura
No âmbito do projeto de dinamiza-
ção cultural da área do jardim da 
biblioteca este espaço pretende ser 
uma casa da leitura, onde as famílias 
se podem reunir... à volta dos livros.
A primeira livraria especializada em 
literatura infanto juvenil de Sintra. Uma 
Casa do Chá, onde a leitura é coisa 
de todos os dias para pequenos e 
grandes leitores.
Tel. 21 923 61 98 / 939 122 533

Luas de Fevereiro, Histórias 
para o Ano Inteiro

4fevereiro
11h00
Casa do Chá

HORA DO CONTO COM BRU JUNÇA
“Noite fora com lua dentro”, 
a Bru chega para nos encantar 
com histórias de outras luas.

11fevereiro
15h30 
Sala do Conto 

A GRANDE VIAGEM DO PEQUENO MI 
Apresentação do Livro e Inaugura-
ção da Exposição de Ilustrações. 
Com a presença dos autores Sandro 
William Junqueira e Rachel Caiano.

14fevereiro
18h00
Casa do Chá 
Poemamos?
Ao final da tarde, no cenário 
do nosso bosque encantado, 
celebramos o Dia dos Namorados. 

18fevereiro
16h00

HORA DO CONTO
O amor chega quando menos 
o esperas... 

25fevereiro
11h00
Casa do Chá
Hora do Conto| Oficina
Histórias para Carnavaler.

Todos os dias, 2f a 6f 
Das 17h00 às 18h00
Casa do Chá 

RODÍZIO  DE HISTÓRIAS  
Diariamente,  as  famílias e  as  crian-
ças  têm  à  disposição,  na  Casa  
do  Chá, centenas  de  livros  cujas  
histórias  podem  escolher  para  lhes  
serem contadas.  
Para escolas, com marcação. 
5f | horário previamente acordado 
com os participantes 

CLUBE DE LEITORES Adolescentes/
adultos. Encontro na Livraria.

AS ACTIVIDADES DECORREM NOS 
ESPAÇOS DA BIBLIOTECA  MUNICIPAL 
DE SINTRA

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO  MÊS
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Atividades todos 
os sábados:
- HORA DO CONTO
- WORKSHOPS
- OFICINAS DE ILUSTRAÇÃO
- ENCONTRO COM ESCRITORES
- ATIVIDADES DIVERSAS

As atividades da Casa (do chá) dos Hipopómatos, 
vão sendo atualizadas mensalmente.

SERVIÇOS DE LEITURA ESPECIAIS
Fundo documental em Braille, para consulta local e 
empréstimo domiciliário.
Equipamentos informáticos próprios para utilizadores 
com deficiência visual (cegos e amblíopes), que 
permitem a  utilização do computador para proces-
samento de texto, consulta de internet, e também 
leitura através de ampliação e conversão para 
braille ou voz através de sintetizador.
Tel. 21 923 61 90

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

1a28fevereiro

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ CORAÇÕES 
NAS PÁGINAS DOS LIVROS

Ateliê relacionado com o dia de 
S. Valentim - Dia dos namorados
Há corações escondidos dentro dos livros, vamos 
procura-los e descobrir que histórias eles têm para 
contar…
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos do 1º Ciclo, 
com marcação prévia.

25fevereiro
16h30

BAILE DE MÁSCARAS 
COM CONTOS…

Convidam-se as famílias a virem à biblioteca 
mascaradas de personagens de livros para ouvirem 
um conto e darem um “pézinho” de dança. Hora do 
conto, seguida de um baile de máscaras.
Destinatários: Maiores de 4 anos, 
com marcação prévia.

BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

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

1a28fevereiro

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ CORAÇÕES 
NAS PÁGINAS DOS LIVROS

Ateliê relacionado com o dia de S. Valentim 
- Dia dos namorados.
Há corações escondidos dentro dos livros, vamos 
procura-los e descobrir que histórias eles têm para 
contar…
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos do 1º Ciclo, 
com marcação prévia.

18fevereiro
16h30

CONTO / ATELIÊ CORAÇÕES 
NAS PÁGINAS DOS LIVROS

Ateliê relacionado com o dia de S. Valentim 
- Dia dos namorados.
Entrada livre

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 

1a28fevereiro

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ CORAÇÕES 
NAS PÁGINAS DOS LIVROS

Ateliê relacionado com o dia de S. Valentim 
- Dia dos namorados.
Há corações escondidos dentro dos livros, vamos 
procura-los e descobrir que histórias eles têm para 
contar…
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos do 1º Ciclo, 
com marcação prévia.

11fevereiro
16h30 

CONTO / ATELIÊ CORAÇÕES 
NAS PÁGINAS DOS LIVROS

Ateliê relacionado com o dia de S. Valentim 
- Dia dos namorados.
Entrada livre

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

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

1a28fevereiro

Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIÊ CORAÇÕES 
NAS PÁGINAS DOS LIVROS

Ateliê relacionado com o dia de S. Valentim 
- Dia dos namorados.
Há corações escondidos dentro dos livros, vamos 
procura-los e descobrir que histórias eles têm para 
contar…
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos do 1º Ciclo, 
com marcação prévia.
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CENTRO LÚDICO 
DE RIO MOURO

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

6a14fevereiro

Todo o dia
“ÁRVORE DO AMOR”

Vamos trocar o correio por uma 
árvore de mensagens! Vem deixar a 
tua mensagem para aqueles que mais 
amas e vem ver se na árvore encon-
tras alguma para ti! Maiores 
de 6 anos.

20a24fevereiro

Todo o dia
“MASCARILHA-TE”

Ateliê de expressão plástica
Vem participar nos nossos ateliês e 
constrói a tua máscara de Carnaval! 
Viva a folia!!! Maiores de 6 anos.

Sábados em Família

11fevereiro

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 ex-
pressão plástica livre. Todas as idades

18fevereiro
15h30

“LENDAS DE SINTRA”
Vem assistir e participar no Projeto 
Lúdico-pedagógico da Rede de 
Equipamentos Lúdicos! Passa uma 
tarde divertida a conhecer um pouco 
do nosso património Sintrense! Maiores 
de 8 anos.

25fevereiro
15h30

“BAILE DE MÁSCARAS” 
Vem comemorar o Carnaval num diver-
tido baile de máscaras e fazer pintura 
facial! Maiores de 4 anos

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

DINÂMICA DE GRUPO 
“O Dado Contador de Estórias”
Venham ao Centro, lancem o dado 
e serão vocês a decidir o rumo desta 
estória! Dinâmica de grupo, para 
fomentar a criatividade e o gosto 
pela leitura.
Para Jardim de Infância e turmas 
do 1º ano do ensino básico.

EXPRESSÃO CORPORAL 
E MOVIMENTO 

Atividade lúdica que permite desen-
volver a consciência corporal e a 
estimular a linguagem não-verbal. Para 
Jardim de Infância e turmas do 1º ano 
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 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 tem-
po livre dinâmica e saudável. Yoga, 
cinema, ginástica, passeios, caminha-
das, dança, informática, culinária e 
muito mais… Se é uma pessoa que 
gosta de partilhar bons momentos e 
conhecimentos, venha ter connosco. 
A inscrição é gratuita.

Todos os dias
“SPOT  JOVEM”

O Spot Jovem é um espaço à tua me-
dida. Se tens mais de 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!

11fevereiro
15h00

“CINEMASSAMÁ” 
Numa tarde cheia de amor… nada 
melhor que assistir a um filme todos 
juntos. Podes trazer pipocas para 
adoçar este momento. Maiores de 
6 anos.

18fevereiro
14h00

“MÁSCARAS E MASCARILHAS”
Oficina de recorte e colagem
A partir de alguns materiais e técnicas 
de recorte e colagem, vem construir a 
tua máscara para festejares o carna-
val com os teus amigos. 
Todas as idades.

25fevereiro

Todos os dias
“QUATRO EM PÉ” | ANIVERSÁRIO

Quatro anos?… O tempo passa, “ 
constrói-se” e nós “crescemos” com 
ele! Durante estes, anos partilhámos 
experiências, brincadeiras e muitas 
aventuras! Vamos aproveitar este 
dia especial recheado de ativida-
des (pintura facial, hora do conto, 
música e outras surpresas…). Todas 
as idades.

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 materiais. 
Vem criar as tuas obras de arte 
connosco!
Para jardins-de-infância e turmas 
do 1º ciclo do ensino básico

“CINEMASSAMÁ” 
Numa manhã cheia de amor… nada 
melhor que assistir a um filme todos 
juntos. Podes trazer pipocas para 
adoçar este momento.
Maiores de 6

 

“O SAPO APAIXONADO” 
 HORA DO CONTO

Uma história de amor com um sapo 
que não sabe o que está a sentir… 
será que está apaixonado? Vem as-
sistir a esta hora do conto baseada 
na obra de Max Velthuijs “O Sapo 
Apaixonado”.
Para jardins-de-infância e turmas 
do 1º ciclo do ensino básico
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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.
Telm. 96 575 32 25 

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. Pretende-se tornar pessoal e 
emocional o envolvimento do espe-
tador na salvaguarda do equilíbrio 
dos ecossistemas da Serra de Sintra. 
Legendado em inglês. Gratuito
Saber mais: www.youtube.com/user/
lifebiomaissintra 

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/

Todos os dias
10h00 – 17h00
Palácio de Monserrate

“MELHORES IMAGENS DO BIO+SINTRA” 
Exposição das imagens premiadas 
pelo júri na sessão de verão dos 
concursos de fotografia “Captar Sintra 
– A Biodiversidade das estações”, 
promovidos no âmbito do projeto 
BIO+Sintra. Gratuito. Palácio de 
Monserrate: bilhete para o Parque 
e Palácio de Monserrate

Todos os dias
9h30-19h00

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

MAIS ATIVIDADES

AO LONGO DO MÊS
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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 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




