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A
ARTES

PERIFERIAS
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES PERFORMATIVAS DE SINTRA | 1 A 17 DE MARÇO
A Companhia de Teatro Chão de Oliva vai realizar, em parceria com a Câmara Municipal de Sintra, a 8ª Edição do Periferias – Festival Internacional de Artes
Performativas de Sintra.
Teatro, música, dança, exposição, oficinas, feira do livro, música e animação de rua. O Festival Periferias promete dezassete dias de cultura dedicados à lusofonia.
O festival Periferias pretende afirmar-se como um polo das artes performativas em língua portuguesa. Lançado em 2012, o desenho e a construção do Periferias
soube adaptar-se às circunstâncias. Adaptação, não conformismo ou repetição de fórmulas, mas conjugação criativa e dinâmica de meios, com a preocupação
de deixar abertos trilhos para, mais cedo ou mais tarde, avançar.
Os espetáculos dividem-se por diversos locais de Sintra, como é o caso do MU.SA—Museu das Artes de Sintra, Espaço Periferias, Quinta da Ribafria, Centro
Cultural Olga Cadaval e Casa de Teatro de Sintra. Pela primeira vez, o Periferias irá ainda decorrer em palcos de freguesias circundantes, entre os quais o Auditório da Junta de Freguesia de Casal de Cambra, Auditório da Igreja de Rio de Mouro, Casa da Juventude da Tapada das Mercês e Escolas do concelho de
Sintra. Haverá ainda animações pelas ruas e comboios da zona.

[

EM AGENDA

DIRETOR: Basilío Horta
EDIÇÃO/PROPRIEDADE: Câmara Municipal de Sintra
Largo Dr. Virgílio Horta, 2710-501 Sintra
Tel: (+351) 219 238 574 Email: geral@cm-sintra.pt
www.facebook.com/camaradesintra
www.cm-sintra.pt

COORDENAÇÃO/DESIGN: Câmara Municipal de Sintra
PERIOCIDADE: Mensal
EXEMPLARES: 50 000
IMPRESSÃO: Sogapal–Comércio e Indústria de Artes Gráficas, SA

]

cm.sintra.pt
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[ PROGRAMAÇÃO ]
PERIFERIAS – FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES PERFORMATIVAS DE SINTRA | 1 A 17 DE MARÇO
1 março . 21h30 | Centro Cultural Olga Cadaval
The BLKBRDS & JUKEBOX CREW - Música e Dança
O projeto consiste na junção de The BLKBRDS - uma banda com sonoridades electro-pop-funk-disco e JUKEBOX CREW - uma das mais reconhecidas crews de street-dance
nacionais.
2 março . 21h00 | Quinta da Ribafria

Ah! Minha Dinamene!

Teatro Estúdio Fontenova (Setúbal) - Teatro
Sobre mulheres, aquelas que não podiam fugir às inevitabilidades da sobrevivência,
abandonadas e obrigadas a escolher entre a fé e a prostituição.
3 março . 16h00 | Auditório da Junta de Freguesia de Casal de Cambra

Menos Um

Fladu Fla (Cabo Verde) | Teatro
Menos Um é uma adaptação da Obra Literária – Contra Mar e Vento de Teixeira
de Sousa. A peça suporta no género drama que retrata a forma como o povo cabo-verdiano lida com a falta da chuva.
3 março . 17h30 | Junta de Freguesia de Casal de Cambra

Batucadeiras

Cabo Verde - Música e Dança
Durante a colonização portuguesa, o batuque foi considerado «nocivo aos bons
costumes», sendo chamado pelos termos de «música de cafres» e «música de africano».
7 março . 10h00 | Centro Cultural Olga Cadaval

Dois narizes num mar de plástico

Teatro da Rainha (Caldas da Rainha) - Teatro
8 março . 10h00 | Centro Cultural Olga Cadaval

King Kong

Alma d’Arame (Montemor-o-Novo) - Marionetas
8 março . 21h30 | Casa de Teatro de Sintra

No tempo de Alma d’Arame (Montemor-o-Novo) - Performance

Trata-se de uma criação coletiva a partir de uma leitura de textos de Andrei Tarkovski
e Matsuo Bashô.
9 março . 21h30 | Palácio Nacional de Queluz

A floresta mágica

Pedro Teixeira da Silva (Lisboa) - Música Clássica
Sintra foi uma das inspirações da Sonata A Floresta Mágica, com o seu misticismo
o qual se reflete nas paisagens sonoras idealizadas pelo compositor.
10 março . 16h00 | Auditório da Igreja de Rio de Mouro

Epifania

Os Onironautas (Brasil) - Teatro
Clarice e Macabéa dialogam sobre a esperança e a morte, as inquietações e o
reflexo da autora na personagem.
10 março . 21h30 | Casa de Teatro de Sintra

Armazenados

Art’Imagem (Maia - Porto) - Teatro
Este texto, apesar de uma aparente singileza, coloca-nos perante algumas questões
essenciais, quer por sugestão, quer por identificação.

“Reportório Osório” é uma coleção de canções, aliando a escrita sagaz de Luís
Fernandes à magistral música de Luís Cardoso. Um desfiar de histórias pessoais no
masculino, quase sempre íntimas, do dilema ao dilúvio em poucas estrofes.
15 março . 21h30 | Casa de Teatro de Sintra

Terceira via

Rogério Nuno Costa - Ballet Contemporâneo do Norte (Stª Mª da Feira)
TERCEIRA VIA™ é uma conferência-performance construída a partir de uma síntese
textual que aglomera todos os textos performativos que Rogério Nuno Costa tem
vindo a escrever.
16 março . 16h00 | Centro da Juventude da Tapada das Mercês

Uno Sonic

UNO (Guiné + PT) - Música, vídeo e dança
O grupo UNO é um constante diálogo entre ritmos e melodias da Guiné-Bissau
e variados timbres da música eletrónica ocidental.
16 março . 21h30 | Casa de Teatro de Sintra

Migrações

Artes e Engenhos (Moçambique + Angola + PT) - Teatro
Propomos migrações no espaço, no tempo e na mente, sendo as mais acentuadas
verificadas no plano da mente e da oralidade.
17 março . 16h00 | Casa Teatro Sintra

Circo Quotidiano

Marionetas da Feira (Stª Mª da Feira) - Marionetas e objetos
Dois amigos encontram-se numa arrumação onde foram guardadas memórias e objetos.
Decidem então descobrir em vez de arrumar. Um deles transforma simples objetos
num circo.
OUTRAS ATIVIDADES
28 fevereiro a 17 março | MU.SA- Museu das Artes de Sintra

Exposição “As Batucadeiras de Cabo Verde”

A exposição serve como pretexto para divulgar algumas temáticas ligadas às artes
performativas, quer nos temas mais populares, técnicos ou eruditos.
De 1 a 3, de 6 a 10, e de 13 a 17 março | Espaço Periferias - Estefânea (Sintra)

Feira do Livro de Artes Performativas

Feira do Livro única no país onde só se encontram livros sobre as várias Artes Performativas
e terá nesta edição mais de seis centenas de títulos que vão desde o teatro, à dança,
passando pelas marionetas, a música ou a performance.
1 a 17 março . 10h30 e 14h00 | Escolas do concelho

Horas do Conto

Contar histórias é revelar segredos, é descobrir, é viajar e sonhar.
Animações de Rua + nos Comboios Linha de Sintra
Tânia Safaneta (Clown) - Ruas Estefânea e Centro Histórico
O Festival Periferias também se estende às ruas e à linha de Sintra.
11 a 15 março . 10h00 e 14h30 | MU.SA- Museu das Artes de Sintra

Oficinas Inclusivas para Escolas 1º Ciclo

Uma oficina para turmas inclusivas do Ensino Público, onde a dança e o desenho
são a base desta experiência.

13 março . 15h00 | Centro Cultural Olga Cadaval

Reportório do Osório

D’Orfeu (Águeda) - Música

Informações: www.chaodeoliva.com/periferias
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[ MUSEUS ]

COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE NADIR AFONSO

“O ESPAÇO ILIMITADO DA PINTURA”

OBRAS DA COLEÇÃO NADIR AFONSO
9 DE MARÇO 2019 A 5 DE JANEIRO 2020

HORÁRIO
ter. a sex. 10h às 18h
sáb. e dom. 12h às 18h
encerra à seg. e feriados

cm.sintra.pt

[ DESPORTO | OUTRAS ATIVIDADES ]

DESPORTO

OUTRAS ATIVIDADES

2 março . 14h30
Parque Urbano de Fitares
TROFÉU SINTRA A CORRER
Rio de Mouro Cross Run - 5º Prémio Carlos Correia

1 março . 21h00
BAILE da RAINHA 2019 (CARACOLINO)
Sede da Sociedade Filarmónica Os Aliados – S. Pedro
de Penaferrim - Sintra
Tel. 96 807 23 27

13 março . 14h30
Pista do Complexo Desportivo do Real Sport Clube –
Monte Abraão
DESPORTO ESCOLAR
Apuramento para o Campeonato Nacional de Mega
Sprinter

CARNAVAL MTBA 2019
O Grupo União Recreativo e Desportivo MTBA organiza
o tradicional carnaval, entre 2 e 5 de março, na sede
da coletividade e pelas ruas das aldeias envolvidas na
organização – Magoito, Tojeira, Bolembre e Arneiro
dos Marinheiros. Tradição, música, bailes e desfiles são
algumas das animações que compõem o corso carnavalesco.
2 março. 21h30
Pavilhão do MTBA - Magoito
-Atuação do Grupo de Concertinas “Tocata das Mercês”
-Coroação dos Reis do Carnaval MTBA 2019
-Atuação da Marcha Carnaval e Aldeias

16 março . 14h30
Avenida do Brasil - Junto à Escola Básica de São
Marcos
TROFÉU SINTRA A CORRER
12ª Milha Urbana de São Marcos
16 março . 14h30
Piscina do Complexo Desportivo Municipal João
Carlos Cifuentes – Monte Abraão
DESPORTO ESCOLAR
4º Encontro de Natação
31 março . 9h30
São Mamede - Janas
TROFÉU SINTRA A CORRER
1º Corrida Saloia – Sintra - Janas
CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SINTRA
SENIORES/VETERANOS
A Câmara Municipal de Sintra, com o objetivo de incentivar a prática regular da atividade física junto da população adulta, promove mais uma edição do Campeonato de Futebol Sintra Seniores/Veteranos.
3 março . 15h00
1ª Jornada
Campos de Futebol do MTBA e do AC Cacém
17 março . 15h00
2ª Jornada
Campos de Futebol do Mem Martins SC
e do Arsenal 72
31 março . 15h00
3ª Jornada
Campos de Futebol do MTBA e do FC “O Despertar”

3 março . 15h30
Rua da Aldeia dos Macacos (Perto do Parque de
Merendas Magoito)
Corso de Carnaval com a participação dos Cabeçudos da Sociedade Filarmónica União Assaforense
e Motards do Ocidente
4 março. 21h30
Pavilhão do MTBA - Magoito
Baile de Carnaval com o grupo TOP 2 Musical
5 março . 15h00
Arneiro dos Marinheiros, Bolembre, Tojeira, Magoito

SINTRA
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Corso de Carnaval pelas quatro Aldeias com a participação dos Cabeçudos da Sociedade Filarmónica
União Assaforense, Motards do Ocidente, Farra Fanfarra
e Grupo de Bombos das Mercês
Tel. 21 961 03 46
3 e 5 março . 15h00
CARNAVAL DE PERO PINHEIRO E MONTELAVAR
Ruas de Pêro Pinheiro e Montelavar (Início junto ao
Edifício Multiusos em Pêro Pinheiro)
Grandioso Desfile de Carnaval
Tel. 21 962 81 60/8
23 março . 17h00
Comemorações do 45º Aniversário do Conservatório
de Música de Sintra e 25º Aniversário do Coro Leal
da Câmara
Igreja Paroquial de Colares
Grupo Coral Encontro de Queluz
Tel. 21 916 26 28
23 março . 20h30
“FESTA DA PRIMAVERA”
Sociedade Recreativa “Os Progressistas de Cabrela” Cabrela
Orquestra Ligeira da Sociedade Filarmónica Instrução
e Recreio Familiar de Lameiras
Tel. 96 646 13 29
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[ MUSEUS E ESPAÇOS CULTURAIS ]

MU.SA – MUSEU DAS ARTES DE SINTRA
Até 17 março

EXPOSIÇÃO “AS BATUCADEIRAS DE CABO VERDE”

Desde a sua primeira edição que o Periferias abre com uma
exposição que tem por objetivos divulgar algumas temáticas
ligadas às artes performativas, quer nos temas mais populares,
técnicos ou eruditos. A edição deste ano tem como tema Batucadeiras de Cabo Verde dando a conhecer uma arte popular
que mostra uma tradição viva no mundo da lusofonia.
Presentemente o batuque é um dos géneros mais representativos do património musical da ilha de Santiago (Ilhas de Sotavento), expressão musical que remonta ao período colonial
do sec. XVIII. Tanto na sua vertente tida como tradicional como
nas suas versões reelaboradas, o batuque é uma expressão
viva e pujante, exemplo de resistência e adaptação aos novos
tempos.

O Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas irá organizar
uma surpreendente visita noturna! 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.
Aceite o nosso convite e participe!!!

“Foi a abordagem da última fase da obra de Nadir que me pareceu
dever centrar, nesta nova retrospetiva, o sentido da abordagem geral que — sem esquecer jamais a importância das anteriores, muito
mais conhecidas, e evidenciando, através de múltiplos trabalhos,
quer em gouache quer em tela, o seu desenvolvimento — propiciasse aos espectadores e admiradores do Artista um conhecimento
mais pleno deste sentido novo que Nadir entendeu dar ao seu trabalho a partir de meados da década de setenta.
Aquele que, em meu entender, foi levando até às últimas consequências as premissas conceptuais do que iniciara, no final da década de
cinquenta, com a invenção da máquina óptica Espacillimité e com a
série do mesmo nome.
Na verdade, e como ficará demonstrado, essa invenção permitiu ao
artista preparar o salto formal que, a partir de meados da década
de setenta do século XX, o levaria a abandonar a estrita disciplina
abstrativa anterior, para agora abraçar, de modo extremamente original, as consequências visuais da sua invenção, aplicando-as um
novo e riquíssimo programa plástico. Série nova, de que guardou
uma significativa parte na coleção que hoje pertence à Fundação, e
que, pela primeira vez de modo sistemático é agora mostrada nesta
retrospetiva, evidenciando o que era até agora menos conhecido”.
Prof. Doutor Bernardo Pinto de Almeida

Após a visita à exposição temporária «Agricultores e Pastores da Pré-História – Testemunhos da Região de Sintra» os participantes vão ser
desafiados a criar uma peça de cerâmica tendo como inspiração os
objetos arqueológicos que se encontram nesta mostra. O desafio será
transformar “argila” informe em pequenos vasos cerâmicos, utilizando
técnicas Pré-Histórias. Depois chegará a vez de decorá-los com a ajuda de conchas e pauzinhos.
Grupos escolares: No mês de março: de terça-feira a sexta-feira, às
10h00 e 14h00. Famílias: Dia 30 de março, sessão única às 14h30.

EXPOSIÇÃO “AGRICULTORES E PASTORES DA PRÉ-HISTÓRIA - TESTEMUNHOS DA REGIÃO DE SINTRA”

9 março 2019 a 5 janeiro 2020

“O ESPAÇO ILIMITADO DA PINTURA”
– OBRAS DA COLEÇÃO NADIR AFONSO

OFICINA EDUCATIVA – SER OLEIRO NO NEOLÍTICO

23 março . 10h00 - 18h00

ROTEIRO PATRIMONIAL «AQVAE SACRVM»

O Museu de Odrinhas realiza, no âmbito do Dia Mundial da Água,
um roteiro patrimonial intitulado «AQVAE SACRVM».
Este evento, dirigido ao público em geral, tem como objetivo a valorização e divulgação dos monumentos e sítios arqueológicos do
concelho de Sintra que, de alguma forma, se relacionam com a
temática da água, nas suas múltiplas vertentes: religiosa, utilitária,
paisagística, etc.. Para este passeio escolhemos cinco importantes
sítios arqueológicos, todos de época romana: a Barragem das
Águas Livres, a Fonte de Armês, a Villa de São Miguel de Odrinhas,
Ponte Romana da Catribana e – a terminar – o Santuário consagrado
ao Sol, à Lua e ao Oceano.

Reúnem-se mais de 500 objetos que testemunham a densa ocupação humana de Sintra durante a Pré-história recente, ou seja, desde
meados do 6.º milénio (Neolítico antigo) até finais do 3.º milénio A.C.
(Calcolítico final). Parte destes materiais encontraram-se associados
a vestígios de faunas domésticas e de sementes cultivadas, cujas
cronologias – obtidas por métodos laboratoriais – nos comprovam
estarmos perante as mais antigas evidências de comunidades
plenamente agro-pastoris até hoje documentadas na fachada
atlântica ocidental da Península Ibérica.
Alguns dos mais significativos conjuntos são agora apresentados a
público pela primeira vez.
Todo o mês
Visitas guiadas especializadas
Tel. 21 960 95 20

CASA DA CULTURA DE LÍVIO DE MORAIS
1 março

“VAMOS DANÇAR”

10h30 – Discoteca de Mascarados, direcionado à comunidade escolar
14h30 – Baile de Máscaras, direcionado às associações de idosos
Aliando-se à tradição popular dos festejos carnavalescos, a Casa
da Cultura , promove a iniciativa “Vamos Dançar”, revivendo, assim
a alegria das saudosas matinas e matinés.

8 março

CAÇA AO LIVRO - LEITURA DE CONTO

Ateliês para escolas

Descabelados, Artistas Pop Art, Hiper Retrato, Aguarelando por aí,
Relevos Insubordinados, Esculturando, Caçador de Sonhos, Pinta o
Pintas, Esculturas Saltitantes.

A ação desenrola-se nos vários espaços da Casa da Cultura onde
os mais pequenos, de um modo interativo e divertido, são levados
a seguir várias pistas até chegarem à sala de leitura e encontrarem o livro procurado. No final da sessão será lida uma história e solicitado aos alunos que façam um desenho sobre a sua experiência
pela participação na atividade Caça ao Livro.
Faixa etária: 4 a 8 anos, ação gratuita mediante marcação.

23 março . 16h00

9 março . 16h00

A Arte é uma Mentira – Vítor Pi

Orquestra Ligeira da Sociedade Filarmónica Boa União Montelavarense
Com o intuito de promover e incentivar a atividade cultural no
concelho, a Casa da Cultura Lívio de Morais, continua a ser palco
de vários espetáculos para o público em geral.

ENCONTROS ARTÍSTICOS

Todo o mês
Visitas Guiadas Especializadas
Tel. 21 923 61 06

MASMO – MUSEU ARQUEOLÓGICO
dE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS
2 março . 21h00, 22h00 e 23h00

NOITE DE CARNAVAL!!

CICLO DE ORQUESTRAS LIGEIRAS

30 março . 21h30

NOITES DE ORFEU

Recital de Violino, por Nelson Nogueira
Numa produção do Sintra Estúdio de Ópera, o violinista Nelson
Nogueira irá apresentar clássicos do repertório de Bach e de Sergei
Prokofiev. A sala temática «Basílica Romana» – espaço emblemático
do Museu – conferirá, certamente, uma especial sonoridade a este
espetáculo. Um Serão num ambiente único. Aceite o nosso convite e
participe!

15 março . 21h30

NO ÂMBITO DO FESTIVAL PERIFERIAS

“Terceira Via” é uma conferência-performance construída a partir
de uma síntese textual (na forma de um programa de ação partidária)
que aglomera todos os textos performativos que Rogério Nuno
Costa tem vindo a escrever e a apresentar desde 2008.

cm.sintra.pt
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17 março . 14h00

CMLC – CASA MUSEU LEAL DA CÂMaRA

MHNS – MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE SINTRA

Grupo Coral Rio de Mel de Belas e Grupo Coral do GB 22 de maio
da Idanha

Até 30 de abril

VISITAS GUIADAS

ENCONTRO DE GRUPOS CORAIS

30 março . 16h00
Por ocasião do Dia Mundial do Teatro

“REALIDADE VIRTUAL”

Criação coletiva do Teatro Duas Senas/ Projeto teatral tutorado
pelo Teatromosca em parceria com o CECD de Mira Sintra
Cinco quadros diferentes; cinco estilos de vida; cinco histórias que
são nossas mas que poderiam ser tuas; dos teus filhos, dos teus amigos,
dos teus vizinhos. Cinco histórias, contadas e recontadas por diferentes perspetivas. É certo e sabido que quem conta um conto,
acrescenta um ponto. Realidade Virtual reflete a preocupação dos
seus atores e criadores em relação a temas como o Racismo e Discriminação, o Bullying nas Escolas, a Violência Doméstica, a Toxicodependência e a Gravidez na Adolescência.

31 março . 16h00

“REFLEXÕES SOBRE O PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE”

Conferência proferida por Lívio de Morais sobre alguns locais classificados pela UNESCO em África – ÁFRICA ORIENTAL
Conjunto de reflexões, com periodicidade mensal, que visam sobretudo estimular e partilhar o conhecimento com a comunidade e
a sociedade em geral de memórias e contribuições na defesa do
Património Mundial da Humanidade.

Até 31 março

EXPOSIÇÃO DE PINTURA “O EQUILÍBRIO” DE ALONSO
FERNANDES

A obra de Alonso Fernandes espelha um cunho muito pessoal,
impregnado de poesia, sensibilidade e dedicação, de quem na
pintura encontrou um caminho que percorre a Vida. Esta exposição
vai mostrar novos temas e um novo estilo pictórico do artista com
óleos sobre tela espatulados.

Ateliês de Iniciação à Pintura – Aguarelas
Quartas-feiras, das 14h00 às 18h00

Ateliês de Iniciação à Pintura Artística
Quintas-feiras, das 14h00 às 18h00

Oficina de Bordados

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
OS SALOIOS E AS SUAS GENTES
Com esta exposição temporária pretende-se mostrar ao visitante,
no geral, e à população escolar (discente e docente), em particular, parte de uma significativa coleção já inventariada e tratada museologicamente na Casa-Museu de Leal da Câmara – cuja
grandiosidade e importância justificou um legítimo e há muito
aguardado destaque – tendo-se optado por expor, a par de obras
conhecidas, outras peças praticamente nunca vistas, entre aguarelas e guaches, desenhos feitos a lápis e a tinta-da-china, ou, ainda,
executadas em cerâmica sobre projetos seus.

Todo o mês

Visitas Guiadas.
Atividades todo o mês mediante marcação prévia: À Descoberta
do Tesouro, Caça ao Tesouro: ‘Leal da Câmara e a Caricatura’ e
‘Leal da Câmara e a sua Casa na Rinchoa’.

9 março . 15h30

SÁBADOS NO MUSEU

A mais antiga comunidade de leitores de Sintra comemora 11 anos
de existência.

Todo o mês

Visitas Guiadas Especializadas.
Tel. 21 923 88 28

GALERIA MUNICIPAL – CASA MANTERO

Este mês daremos destaque à peça “Maqueta para Monumento
aos Soldados Mortos na 1ª Guerra Mundial”. Uma perspetiva da
1ª Grande Guerra por quem a viveu.

23 março . 21h30

NOITE DOS MUSEUS

2 Estátuas, 2 Escritores
Leituras encenadas a partir das obras de Luís Vaz de Camões e de
excertos referentes ao Rei Salomão.
No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Poesia.

PASSEIO DOS MESTRES

Até 5 de maio

EXPOSIÇÃO “VIDA E OBRA DE ARTUR ANJOS TEIXEIRA”

Elogio da Infertilidade, de Victória F.

Ateliês de Expressão Livre sobre as temáticas do Museu:
O Espaço | A Terra | O Mar | O Homem | Os Dinossauros

PEÇA DO MÊS

Visita guiada num percurso pelas ruas de Sintra para conhecer as
esculturas dos dois Mestres.
No âmbito da comemoração do Dia Mundial dos Centros Históricos.

CLUBE DE LEITURA

•A Caminhada em África, os primatas e a sua evolução em África. Dos
Austrolopithecus Afarensis e Austrolopithecus Anamensis ao Homo Sapiens;
Para além destas visitas focadas no programa curricular de Ciências Naturais do 7ºano de escolaridade incluímos também a visita
que abrange toda a matéria curricular e extra curricular do mesmo
ano de escolaridade bem como do Ensino Secundário.

9 março . 16h00

“Caça ao Livro”
“Estendal da Leitura”
“Jogos Tradicionais”

1 março . 18h00

•A Leitura da História da Terra, os fósseis e a reconstituição da
história da Terra, as grandes etapas da vida na Terra;

P de PAI
Com o Dia do Pai a chegar uma surpresa iremos preparar. Contamos
contigo.

28 março . 10h30 e 15h00

MFC – MUSEU FERREIRA DE CASTRO

•A dinâmica da Terra, a diversidade das paisagens geológicas,
a tectónica de placas e a teoria da deriva continental;

MAT – MUSEU ANJOS TEIXEIRA

Quartas-feiras, das 10h00 às 13h00

Terça a sexta – Ações gratuitas mediante inscrição

Terça a sexta-feira, 10h00 às 18h00
Sábados e domingos, 12h00 às 18h00

Um pouco da vida e obra de um grande Mestre com recurso a fotografias, desenhos e maquetas de peças.
Todo o mês
Visitas guiadas especializadas

2 março a 4 maio

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE ANDRÉ KANO
André Kano nasceu em S. Paulo, Brasil. Filho de japoneses começou desde cedo a demonstrar talento para o desenho.
No Brasil, trabalhou como ilustrador e designer gráfico, atividades que continuou quando decidiu mudar para Portugal, em 1989.
Apesar da sua carreira como ilustrador, o artista nunca se desligou
da sua verdadeira paixão, a pintura. Tal como um poeta, é na tela
que mostra o seu lado mais emotivo: rima com as cores e texturas,
molda com a luz muito mais do que os sentidos podem captar.
Sintra e arredores é o mote desta exposição. Capta os momentos
fugidios da realidade de forma instantânea, através de pinceladas
dinâmicas e cores esbatidas.
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curo como breu. Calçou-lhes meias quentinhas E
na cama as deitou. Pôs-lhes gorros nas cabecinhas
e depois as aconchegou. Mas, de repente, alguém
bateu à porta... TRUZ TRUZ TRUZ Seria mais uma
ovelha? Gaspar vai precisar da tua ajuda para
contar todas as suas ovelhas.
Destinatários: Maiores de 4 anos, com marcação
prévia. Tel. 21 923 61 71/90

4 a 29 março
Terça a sexta-feira . 10h30 e 14h30

POESIA À SOLTA

No mês em que se assinala o dia mundial da poesia,
vamos abrir os livros e soltar os poemas. Os
poemas serão espalhados pelos vários espaços
da Biblioteca, à espera de quem os leve consigo.
Tel. 21 923 61 71/90
Atividades todos os sábados:
•Hora do Conto
•Workshops
•Oficinas de ilustração
•Encontro com escritores
•Atividades diversas

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA

16 março . 15h00

À CONVERSA COM GONÇALO M. TAVARES

Tema 3 – “Racionalidade e Loucura”
Inscrições para 21 923 61 10 ou dcul@cm-sintra.pt

16 março . 16h00

LEITURAS EM FAMÍLIA – PAI 365 DIAS

Neste workshop, os mais pequenos irão participar numa atividade, onde podem criar uma prenda original e criativa, para oferecer ao Pai.
Destinatários: Para famílias com crianças maiores
de 4 anos, com marcação prévia. Tel. 21 923 61
71/90

infanto juvenil de Sintra. Uma Casa do Chá, onde
a leitura é coisa de todos os dias para pequenos e
grandes leitores.
Informações: 21 923 61 98
Atividades todos os sábados:
•Hora do Conto
•Workshops
•Oficinas de ilustração
•Encontro com escritores
•Atividades diversa

BIBLIOTECA POLO
DE AGUALVA- CACÉM
1 a 29 março
Terça a sexta-feira . 10h30 e 14h30

ATELIÊ – PALAVRAS ESQUISITAS

Estimulando o uso do dicionário de Língua
Portuguesa, com o objetivo de incentivar a
criação de novas palavras, vamos construir um
“novo” dicionário.
Destinatários: Maiores de 7 anos, com marcação
prévia.
Tel. 21 432 80 39

9 março . 16h00

ATELIÊ – HÁ EXPERIÊNCIAS NA BIBLIOTECA
Explorando os livros de ciências existentes na
Biblioteca, irão ser realizadas pequenas experiências.
Destinatários: Maiores de 4 anos, com entrada livre.
Tel. 21 432 80 39

23 março . 17h00

COMUNIDADE DE LEITORES

Com o objetivo de promover o livro e a leitura
junto da comunidade, a Biblioteca Municipal de
Agualva Cacém desenvolve mais uma sessão
do projeto “Comunidade de Leitores”. Com este
projeto pretende-se reunir um grupo de leitores e
promover a partilha de conversas e conhecimentos à volta dos livros, géneros literários, autores,
personagens, histórias e leituras, num ambiente
intimista e de conversa informal.
Estes “encontros” realizam-se mensalmente, no
4.º sábado de cada mês.
Destinatários: Público adulto
Tel. 21 432 80 39

Atividades regulares:
•Visitas à Biblioteca
•Hora do conto
•Ateliê de escrita criativa
Para maiores de 4 anos, com marcação prévia

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 processamento de texto,
consulta de internet, e também leitura através de
ampliação e conversão para braille ou voz através de sintetizador.
Tel. 21 923 61 90

ESPAÇO INTERNET

Temporariamente encerrado, por motivo de obras

1 a 29 março
Terça a sexta-feira . 10h30 e 14h30

CONTO / ATELIÊ – VAMOS CONTAR
OVELHAS?

Numa noite de tempestade Gaspar as ovelhas
recolheu. É que ventava de verdade. E estava es-

BIBLIOTECA DA TAPADA
DAS MERCÊS
2 a 9 novembro
Terça a sexta-feira . 10h30 e 14h30

CONTO / ATELIÊ – LER É DIVERTIDO

Ler é divertido porque…Podes imaginar que és
um dinossauro assustador. E podes fazê-lo em
qualquer lugar! Lê livros e diverte-te!
Destinatários: Maiores de 4 anos
Com marcação prévia
Tel. 21 923 68 80

2 fevereiro . 16h00

ATELIÊ – O AMOR ESTÁ NO AR!

Execução de corações onde se pode desenhar
ou enviar mensagens de amor e carinho.
Destinatários: Maiores de 4 anos
Entrada Livre
Tel. 21 923 68 80

CENTROS LÚDICOS
CENTRO LÚDICO DAS LOPAS
PROJETO DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS
DAS LOPAS

Se procuras um espaço para ensaiar (Teatro,
Dança, Música etc.) ou precisas de ajuda para
desenvolver o teu projeto artístico, apresenta-nos
as tuas propostas.

Quartas-feiras . 10h30

CLUBE DO BEM ESTAR

Continuam as caminhadas, a ginástica, 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.

SALA XS

A Sala XS é um espaço de acolhimento temporário,
para crianças entre os 0 e os 6 anos; residentes
no Concelho de Sintra; referenciadas pelas
Equipa Local de Intervenção ou outros serviços
da comunidade, e/ou não frequentem qualquer
equipamento educativo.

6 março . 15h00
28 março. 17h30

CONVERSAS SEM REDE

Conferência “Sintra – Vila da Música”
Entrada Livre
Tel. 21 923 61 10

“CASA (DO CHÁ) DOS HIPOPÓMATOS”
No âmbito do projeto de dinamização 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

BIBLIOTECA RUY BELO
POLO DE QUELUZ
1 a 29 março
Terça a sexta-feira . 10h30 e 14h30

CONTO / ATELIÊ – OS PRIMOS E A BRUXA
CARTUXA

Os primos viajam com a bruxa Cartuxa até ao Pólo
Norte, para salvarem uma baleia que está presa
no gelo e enviou mensagens a pedir socorro.
Destinatários: Maiores de 4 anos, com marcação
prévia. Tel. 21 923 68 76

TORNEIO DE TÉNIS DE MESA

Aproveita as férias de carnaval e vem fazer um
torneio de ténis de mesa com os teus amigos.
Maiores de 12 anos.

8 março . 20h00

Promovido pela Youth Coop- Cooperativa para o
desenvolvimento e Cidadania Start Lab.

NOITE INTERCULTURAL DE JOVENS

Sintra vai acolher o Intercâmbio Internacional de
Jovens “CHerish – Cultural Heritage Ambassadors”. Através da participação de 25 jovens de
5 países – Portugal, Itália, Alemanha, Arménia e
Letónia – esta iniciativa procura desenvolver o seu

cm.sintra.pt

sentido de pertença nas suas comunidades, a partilharem as suas ideias em grupos internacionais e
a aprofundarem os conhecimentos sobre cultura a
nível local e a nível europeu. Jovens a partir dos
15 anos.

[ BIBLIOTECAS E CENTROS LÚDICOS ]

CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ

SINTRA

22 março . 15h30

“TORNEIO DE TÉNIS DE MESA”

Programa de atividades disponíveis para grupos
e escolas, mediante marcação prévia.

11 março a 6 abril

SÁBADOS EM FAMÍLIA

Promovida pela Casa seis – Associação para o
Desenvolvimento Comunitário
A exposição Cretcheu Cabo Verde traz a visão e
emoção recolhidas nas diversas idas a esse país.
Esta é uma forma de trazer aos cabo-verdianos
e a todos aqueles que se identificam com esta
cultura um pedacinho de cada ilha, de cada rosto, de cada vivência e das melhores lembranças
trazidas, não só na cabeça, mas no coração.

9 março . 15h30

EXPOSIÇÃO “CRETCHEU CABO VERDE”

23 março . 15h00

TARDE DE CINEMA

Vem passar uma tarde de cinema com os teus amigos. Traz as tuas pipocas. A partir dos 12 anos.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA
GRUPOS E ESCOLAS

“JUST DANCE”
“CLUBE SERATIVO”

O Centro Lúdico dispõe de um programa de atividades para maiores de 35 anos. Uma ocupação do tempo livre dinâmica e saudável. Yoga,
cinema, ginástica, passeios, caminhadas, dança,
informática, culinária e muito mais…

Todos os dias

“SPOT JOVEM”

Se tens mais de 12 anos, este é o espaço ideal para
estares com os teus amigos. Podem conversar, daçar, ouvir música e dar asas à vossa imaginação.
Apareçam e façam do Spot Jovem a vossa segunda casa!

1 a 4 março . 14h00

EXPOSIÇÃO “GEOLOGIA DE BAIRRO HORA DO CONTO

O Centro Lúdico abre portas ao Carnaval com um
ateliê de construção de máscaras em cartão com
os temas, super-heróis, princesas e animais.
Maiores de 6 anos.

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

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

EXPRESSÃO CORPORAL E MOVIMENTO

A Expressão Corporal desempenha um papel
fundamental para as crianças/jovens expressarem
as suas emoções/sentimentos. Nesta 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.

Vamos passar uma tarde a dançar e a sorrir com
“Just Dance”. Vais ficar de fora? Todas as idades.

Quartas-feiras . 10h30

Com marcação prévia

“A Pedrinha Brilhante”
“Geologia de Bairro”. É uma exposição de
amostras geológicas alusivas às singularidades
geológicas de cada bairro da cidade Agualva
– Cacém, pretende incentivar, nas crianças/
jovens, o interesse pela “descoberta” dos múltiplos
aspetos de interesse local, quer de ordem natural, quer de ordem antrópica.
Para jardins-de-infância e turmas do 1º e 2º
e 3º ciclo do ensino básico.

[ 09 ]

“MÁSCARAS COM SUPER PODERES”

16 março . 15h30

“IOGA”

Exercícios de respiração e concentração que ajudam as crianças a crescer com o outro, lidar com
medos e enfrentar pressões do dia-a-dia. Corpo
e mente em harmonia para aprendizagens saudáveis e efetivas, apresentadas de uma forma
lúdica. Para jardins-de-infância e turmas do 1º
ciclo do ensino básico.

“UMA HISTÓRIA ENTRELAÇADA”

Uma história contada por todos, que se vai
entrelaçando nas nossas mãos. Muitas palavras,
fios de lã…onde irá parar esta história? Para jardinsde- infância e 1º ciclo do ensino básico.

CENTRO LÚDICO DE RIO DE MOURO

12 a 22 março
Todo o dia

“BEM VINDA PRIMAVERA”

Vamos dar as boas vindas à primavera, e decorar
o Centro Lúdico com flores, borboletas, andorinhas,
etc. Vem dar asas à tua imaginação. Maiores de 6
anos.

“CINEMASSAMÁ”

Convida os teus amigos e vem assistir a um filme
de animação cheio de aventuras. Podes trazer
pipocas! Todas as idades.

Durante todo o mês de março
Todo o dia

PROGRAMA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS
PARA GRUPOS E ESCOLAS

Ao longo deste mês, vamos contar com a tua ajuda para mudar o visual do Centro Lúdico de Rio de
Mouro. Traz a tua ideia! Todas as idades.

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.

Neste dia vem ao Centro Lúdico para construíres com as tuas próprias mãos um presente para
ofereceres no dia do pai. Todas as idades.

23 março . 11h30 e 16h00

LEITURA DE CONTO “CHÁ DE LIVROS”

Gostas de ouvir estórias? Não podes perder este
chá animado. Todas as idades.

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

EXPRESSÃO CORPORAL E MOVIMENTO

Atividade lúdica que permite desenvolver a consciência corporal e a estimular a linguagem não-verbal através de dinâmicas de grupo dinamizadas
pelos animadores do espaço. Para Jardim de Infância e 1º ciclo do ensino básico. Mediante
marcação prévia.

OFICINAS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

23 março . 15h00

Com marcação prévia

ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
“PARA O PAI”

“Queridos! Mudem o Centro!”

6 março . 15h30

“FESTA DRENÁSTICA!”

Tens um talento escondido que queres mostrar
ao mundo? Durante a semana de 25 de fevereiro a 2 de março vem ter com um animador do
centro lúdico, inscreve-te e participa nesta festa.
Todas as idades.

Oficinas de Expressão Plástica que recorrem
a diversos materiais e técnicas, sensibilizando
para questões ambientais. Tendo como objetivo
apelar à criatividade de cada um, promovendo
o gosto pela arte. Para Jardim de Infância, 1º e
2º ciclo do ensino básico. Mediante marcação
prévia.

ANIMAÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA
“SABES O QUE É O AMOR?”

Teremos disponível durante o mês de fevereiro a hora do conto “Sabes o que é o amor?”
construída a partir da adaptação do livro “O
que é o amor” de Davide Cali e Anna Laura
Cantone. “O que é o amor?”, questiona Ema.
Pergunta à mamã romântica, ao papá adepto
de futebol, à avó doceira e ao avô apreciador
de automóveis. Todos lhe dão respostas diferentes. Como será que Ema o vai encontrar?
Para Jardim de Infância, 1º e 2º ano do ensino
básico. Mediante marcação prévia.
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MÚSICA
CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL

março . 2019
[ MÚSICA E TEATRO ]

amor, de guerra, de partilha, de sofrimento,
de verdadeira amizade; enfim, que contém
todo um universo animado que encanta tanto os mais pequenos como também os seus
pais e avós.

7 março . 21h30

DO OUTRO LADO, O MURO

9 março . 21h30

TITO PARIS

CONCERTOS ÍNTIMOS - APRESENTAÇÃO
DO NOVO ÁLBUM “MIM Ê BÔ”
Tito Paris, a grande voz da música Cabo-Verdiana, vai apresentar o tão aguardado
álbum de originais Mim ê Bô.
O filho querido de Cabo Verde, apresenta
uma obra multicultural, onde cabe todo o
imenso mundo lusófono, todas as influências
e vivências do mais recente Comendador da
Ordem do Mérito de Portugal.
Mim ê Bô oferece sobretudo o que Tito Paris
sempre nos habitou, um disco composto por
mornas, coladeiras, mas também uma fusão
de ritmos quentes, que se por momentos fecharmos os olhos nos sentimos parte deste
seu universo.
16 março . 21h30

RODRIGO COSTA FÉLIX

Rodrigo Costa Félix é um dos mais representativos fadistas da sua geração. Com uma
carreira de mais de 25 anos, já percorreu
inúmeros palcos em Portugal e no estrangeiro, tanto em Festivais de prestígio internacional como nas diversas comunidades
portuguesas espalhadas pelo mundo. Este
concerto terá como base alguns dos seus
maiores sucessos bem como muitos dos temas que farão parte do seu novo álbum de
estúdio, “Tempo”, com edição prevista para
o início de 2019.

1 março . 21h30
8º FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES
PERFORMATIVAS – PERIFERIAS

BLKBRDS

O projeto consiste na junção de The BLKBRDS
- uma banda com sonoridades eletro-pop-funk-disco e JUKEBOX CREW - uma das
mais reconhecidas crews de street-dance
nacionais.
Workshop - 2 horas com alguns dos melhores bailarinos e coreógrafos nacionais de
streetdance.
Concerto – A vibração da pista de dança
old-school com a junção dos the BLKBRDS
com os JUKEBOX CREW. Participação especial dos formandos do workshop.

8 março . 10h00
8º FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES
PERFORMATIVAS – PERIFERIAS

KING KONG – QUEM É O MONSTRO?

Queremos viver esta aventura no outro lado. King
Kong foi o primeiro filme com um monstro gigante que nasceu no cinema. Para este filme, foram
utilizados bastantes efeitos especiais. O teatro
de marionetas e o cinema têm muitos pontos em
comum. Criam sonhos visuais, uma cosmogonia
onde o maravilhoso está presente lado a lado
com os monstros mais hediondos. Ambos utilizam
efeitos visuais para nos levar em viagens.

7 março . 10h00

Este concerto, com uma evidente vertente
pedagógica e ética, procura fazer uma viagem ao universo dos filmes animados de longa-metragem, desde os anos 40 - Pinóquio
e Dumbo - até aos mais recentes, como, por
exemplo, o Hércules e também o Rei Leão II.
Trata-se de 10 filmes que contam histórias de

Dois palhaços estão perdidos num mar infinito, um numa ilha, outro nas ondas. O primeiro vai à pesca, o segundo sobrevive a
boiar… Vem o isco e o quase afogado morde-o e é pescado. É pescado por quem?
Em baixo, lá em baixo, que vêm eles e os
seus narizes? Um mar de plástico.

DOIS NARIZES NUM MAR DE PLÁSTICO

ESPONTÂNEO 2019

Ao longo das suas sete edições, o ESPONTÂNEO,
foi responsável por trazer até Portugal, dezenas
de improvisadores de todo o mundo e afirmou-se
como o único evento internacional de improvisação teatral, no nosso país.
O festival mantém como principal força motriz, dar
a conhecer ao público português, artistas e espetáculos de referência mundial, que demonstrem de
forma inequívoca, o quanto esta arte é heterogénea, eclética e abrangente.
A 8ª edição traz até Sintra, um dos melhores cartazes do universo da improvisação teatral da atualidade. Com a presença de artistas provenientes do
Reino Unido, México, Itália, Brasil, Letónia, Ilha da
Reunião e Portugal.

29 março
21h30 - Keng Sam e Damien Fontaine (Reunion
Island) apresentam
Instant T
22h30 - Grupo de Risco com convidado especial
Marco Gonçalves (BR)
apresenta O Baile

CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL
8º FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES PERFORMATIVAS – PERIFERIAS

28 a 31 março . 21h30

28 março
21h30 - Impro Ensemble
22h30 - Phil Lunn (UK) apresenta Phil Lunn is...

TEATRO

24 março . 21h30

CANÇÕES DA DISNEY

A PARTIR DA PEÇA “O TERCEIRO ANDAR”
DE JAIME ROCHA
“O Terceiro Andar” fala de um mundo em
ruína com os seus jogos de poder, os seus
absurdos, os medos, as crueldades, dentro
de um quotidiano que já não consegue esconder o mal de que se alimenta e que o
faz mover até ao limite do desumano. Num
edifício de vários andares assiste-se ao
desmoronar de um sistema supostamente
organizado.

10 março . 16h00

A FADA ORIANA

Uma das mais célebres obras da literatura infantil
portuguesa, adaptada ao teatro numa versão didática e mágica à infância que nos leva até ao misterioso universo das fadas num conto teatralizado
com marionetas no imaginário de Sophia de Mello
Breyner Andresen.

30 março
21h30 - Impro Ensemble
22h30 - ImproTOP (MEX) apresenta ImproBroadway
31 março
21h30 - ImproMime (BR) apresenta Solidões Públicas

cm.sintra.pt

[ A NÃO PERDER ]

SINTRA
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Ciclo de Música Barroca de Sintra

21 março a 10 maio

CONCERTOS DE PRIMAVERA | 21MARÇO A 10 DE MAIO
A Câmara Municipal de Sintra vai promover os “Concertos de Primavera”, um ciclo de música barroca nas igrejas do concelho, que, através de um ciclo de seis concertos,
procuram introduzir uma nova oferta cultural no concelho de Sintra, garantindo uma programação de grande qualidade, sob a direção artística do Sintra Estúdio de Ópera
e do seu diretor artístico. De 21 de março a 10 de maio, as igrejas de Colares, Santa Maria (Sintra), Ulgueira, Terrugem, São Pedro e São Martinho (Sintra) vão ser palco
para os “Concertos de Primavera” abertos a toda a população.

21 março . 21h30
IGREJA DE COLARES
Concerto para Violoncelo de Luigi Boccherini
Paulo Gaia Lima, um dos mais conceituados violoncelistas portugueses interpreta Boccherini, famoso compositor italiano, percussor na importância do violoncelo como
instrumento solista. O programa é complementado com obras de autores barrocos e pré-clássicos.

29 março . 21h30
IGREJA DE SANTA MARIA
O Esplendor do Barroco Vocal Português
O Grupo Vocal Olisipo, uma das mais reconhecidas formações vocais nacionais, apresenta um programa constituído por duas obras maiores da história da música
portuguesa: Stabat Mater e a Missa a 8 Vozes de João Rodrigues Esteves, um dos primeiros bolseiros de D. João V em Itália.

março . 2019

[ MARQUE NA AGENDA ]

CONCERTOS DE PRIMAVERA

Até 10 de maio, diversas igrejas de Sintra vão receber um ciclo de música barroca, aberto a toda a
população.

MU.SA – MUSEU DAS ARTES
DE SINTRA

6 de abril | 21h30. Visita dramatizada –
“A Nadar em Nadir” – Dois personagens supostamente
conhecedores da obra de Nadir Afonso, vão tentar elucidar os participantes… ou confundi-los completamente?

FÉRIAS DESPORTIVAS PÁSCOA

As atividades do Projeto Férias Desportivas em Sintra –
Páscoa 2019 são direcionadas às crianças e jovens que se
encontram no período de férias escolares, designadamente aos que estão integrados nos ATL,s das Associações de
Pais das Escolas do município, das IPSS e das Associações
juvenis e desportivas.

