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6 DE JANEIRO DE 2019 . 17H00

CONCERTO DE REIS
Centro Cultural Olga Cadaval

O concerto apresenta uma viagem pelo repertório tradicional de Ano Novo de inspiração
vienense, com algumas das mais conhecidas e populares valsas e polkas de Johann e Joseph
Strauss, sem deixar de passar por outros compositores como Rossini ou Mozart.
Orquestra de Câmara de Sintra
Direção: Carlos Silva

[

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

CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL
6 de janeiro . 11H00

TEATRO PARA BEBÉS CHÁ…CHÁ…CHAPÉU!

Nesta aventura poético-musical para bebés e famílias, não perdemos a cabeça, mas damos-lhe voltas e voltas, em busca de um certo chapéu perdido. Tarefa difícil, porque…cada
cabeça, seu chapéu. Para não andarmos a apanhar bonés (e como a cabeça não serve só
para usar chapéu!), pedimos ajuda ao público e envolvemos pequeninos e graúdos nesta
divertida demanda, porque… chapéus há muitos!

10 de janeiro . 21H30

OFENSIVA AMADA – TRANSDISCIPLINAR POR RGBitches

Apresentam músicas para ouvir, ver e ler, de retratos originais a poemas roubados, passando
por frases do avô de um deles e por histórias tão banais que só podem ser inventadas.
Um espetáculo meio pop, meio lamechas, muito aconchegante e em que o único tema instrumental tem um refrão que perseguirá o público, pelo menos, durante 4 ou 5 dias.

[

12 DE JANEIRO . 15H00, 18H00 E 21H30

ESPETÁCULO “AI! A DANÇA” ]
“O Espírito da Dança” é inspirado na Dança como forma de poesia do
corpo e da vida. Ballet Clássico, Dança Contemporânea, Dança Espanhola, Teatro, Dança Oriental, Hip Hop, Kizomba e Salsa são algumas
das técnicas que entrarão em cena. Trata-se do primeiro espetáculo do
ano letivo 2018-2019 das Academias Ai!aDança (Sintra I, II e III, Loures
I e II, Santa Iria I e II, Pontinha) e que reúne mais de 800 bailarinos das
Academias e muitos outros convidados.
“O Espírito da Dança” é uma criação artística da Companhia de Dança
Contemporânea de Sintra sob a direção de Lucília Bahleixo e é produzido pelo Ai!aDança.

18 de janeiro . 21H30

CONCERTO COMEMORATIVO DO NASCIMENTO DA MARQUESA DE CADAVAL

“As Quatro Estações” de Antonio Vivaldi
Concerto evocativo do aniversário da Marquesa de Cadaval, figura incontornável na promoção da cultura em Sintra. Será intérprete o Ensemble Barroco de Sintra que convida a
premiada violinista Tamila Kharambura. O programa será constituído por uma das mais
famosas obras jamais escritas, o conjunto de quatro concertos para violino de Antonio Vivaldi, Le Quattro Stagioni. Como complemento ao programa são ainda interpretadas algumas
obras de compositores portugueses.
25 de janeiro . 21H30

CATI FREITAS – “ESTRANGEIRA”

Em 2013, o disco de estreia “Dentro” mostrou uma cantora e uma compositora expressiva e
sensível. Em 2018, “Estrangeira” apura essas mesmas qualidades de Cati Freitas mas com
uma segurança e um sentido artístico notáveis.
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[ MUSEUS ]

19 de janeiro até 17 de fevereiro

MU.SA – MUSEU DAS ARTES DE SINTRA

19 de janeiro até 17 de fevereiro

EXPOSIÇÃO “A COLEÇÃO J. EDUARDO LIMA CASCADA”

EXPOSIÇÃO COLETIVA “STILLS & FRAMES”

19 de janeiro até 17 de fevereiro

Segunda a sexta-feira . 10h00 e 14h00

O trabalho da artista resulta da interação, partilha e conjunção de sentidos, intuições, alegrias, paixões, mistérios,
sonhos, vulnerabilidades…. imagens que prendem o observador convidando-o a um olhar mais atento.

[ DESCABELADOS
[ ARTISTAS POP ART
[ HIPER RETRATO
[ AGUARELANDO POR AÍ
[ RELEVOS INSUBORDINADOS
[ ESCULTURANDO
[ CAÇADOR DE SONHOS
[ PINTA O PINTAS
[ ESCULTURAS SALTITANTES

A exposição, constituída ao longo de vários anos, é uma
coleção de arte composta por pinturas, desenhos, gravuras
e esculturas de autores e estilos artísticos diversos, doada ao
Município de Sintra, em 2018.

Esta exposição coloca em diálogo um conjunto trabalhos
da autoria de Bárbara Bulhão e de Fábio Colaço. Em ambos, denota-se uma apropriação de materiais pré-existentes, atribuindo-lhes novos formatos e sentidos.

Até 13 de janeiro

XIV EDIÇÃO DO PRÉMIO DE PINTURA E ESCULTURA
DE SINTRA-D.FERNANDO II
IV EDIÇÃO DO PRÉMIO DE FOTOGRAFIA DE SINTRA

19 de janeiro até 17 de fevereiro

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
“SMALL STORIES DE DAVID LYNCH”

Esta exposição reúne 55 fotografias analógicas, de grande escala, da autoria de David Lynch. São fotografias a
preto e branco, feitas a partir de matrizes fotográficas de
qualidade superior. Como se fosse uma espécie de “carta
branca” entregue a Lynch, esta exposição é uma espécie de
“what Lynch sees” sobre o trabalho que tem desenvolvido:
fotografias que nos devolvem, de outra forma, trans/de(s)
formando-os, alguns dos seus temas e imagens, onde muitas
coisas convergem: homens, mulheres, bichos (muito do bestiário lynchiano), casas, carros, objetos, pequenos monstros,
sonhos…

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA DE ALEXANDRA PATULEIA

ATIVIDADES PARA ESCOLAS:

cm.sintra.pt
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GALERIA MUNICIPAL – CASA MANTERO

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “
#UNGAPIT Project”
DE JOSÉ PALMA
12 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO

]

José Palma procura sempre expor nas imagens que apresenta uma comunicação
que permita a transmissão efetiva das suas ideias e sensibilidades. Entre um
clique e outros pretende que estas sejam reveladoras da conjunção da magia
do momento e emoção, da essência da beleza dos espaços. Acredita ser esta
a função básica do seu trabalho fotográfico, desenvolvendo progressivamente
linguagens cada vez mais próprias, uma “assinatura artística pessoal”, com a
criação da hashtag: #ungapit.

CMLC – CASA MUSEU LEAL DA CÂMRA
Até 30 de abril

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
“OS SALOIOS E AS SUAS GENTES”

Com esta exposição temporária pretende-se mostrar ao visitante, parte de uma significativa coleção já inventariada e
tratada museologicamente. É composta por obras conhecidas e 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.

VISITAS TEMÁTICAS:

“Vida e Obra de Mestre Leal da Câmara” | “Saloios” |
“Mobiliário” | “Caricatura” | “Artes Decorativas” | “I e II
Guerras Mundiais” | “Jardins”

MASMO – MUSEU ARQUEOLÓGICO
dE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS

MHNS – MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE SINTRA

Todo o mês de janeiro
terça a sexta-feira . 10h00 e 14h00

EXPOSIÇÃO UMA SALA E SEIS MUSEUS

OFICINA EDUCATIVA
“LITTERARUM DUCTUS – ESCREVER COMO
OS ROMANOS ESCREVIAM”

Após a exploração de alguns dos monumentos expostos no
museu com inscrições latinas de índole funerária e religiosa,
os participantes são convidados a escrever em placas de
cera, fazendo uma viagem às regras da escrita da Antiguidade Clássica

Terça a sexta-feira

ATIVIDADES PARA ESCOLAS:
JOGO DE ORIENTAÇÃO NO JARDIM

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 – interpretação
de cartas, rimas, adivinhas, perguntas, pequenos jogos e
desafios.

À DESCOBERTA DO TESOURO

Os participantes iniciam a sua aventura com algumas pistas que os irão guiar até à etapa final, onde os espera a
montagem de dois puzzles com obras da autoria de Leal
da Câmara.

CAÇA AO TESOURO

“Leal da Câmara e a Caricatura” e “Leal da Câmara e a
sua Casa na Rinchoa” - Após a abordagem a alguns dados
relevantes da vida e obra do Mestre Leal da Câmara, os
participantes são divididos em equipas e orientados por
um mapa e algumas pistas, desvendam um jogo, que se
constitui numa Caça ao Tesouro.

Todo o mês de janeiro

Exposição temporária representativa dos Museus da Rede
Municipal de Museus de Sintra.
Terça a sexta-feira das 10h00 às 18h00
Sábados e domingos das 12h00 às 18h00

VISITAS GUIADAS

• A dinâmica da Terra, a diversidade das paisagens geológicas, a tectónica de placas e a teoria da deriva continental.
• A Leitura da História da Terra, os fósseis e a reconstituição
da história da Terra, as grandes etapas da vida na Terra.
• A Caminhada em África, os primatas e a sua evolução
em África.
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
extracurricular do mesmo ano de escolaridade bem como
do Ensino Secundário.

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

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.

ATELIÊS DE EXPRESSÃO LIVRE SOBRE O MUSEU

O Espaço | A Terra | O Mar | O Homem | Os Dinossauros
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[ MUSEUS E ESPAÇOS CULTURAIS ]

CCLM – CASA DA CULTURA LÍVIO DE MORAIS
12 de janeiro . 16h00

RECITAL DE VIOLONCELO

Por Abel Gomes - solista do Sintra Estúdio de Ópera

19 de janeiro . 16h00

CICLO DE BANDAS FILARMÓNICAS

Com o intuito de promover e incentivar a atividade cultural
no concelho, a Casa da Cultura Lívio de Morais, em Mira
Sintra, continua a ser palco de vários espetáculos para o
público em geral.

Quartas-feiras . 14h00 às 18h00

ATELIÊ DE INICIAÇÃO À PINTURA AGUARELAS

25 de janeiro . 10h30

OFICINA PEDAGÓGICA

Iniciativa que pretende desenvolver a criatividade das crianças e criar hábitos de reutilização de materiais. A atividade
pretende que os participantes criem esculturas em pasta de
papel, máscaras em gesso e trabalhem com esponja.

Quintas-feiras . 14h00 às 18h00

ATELIÊ DE INICIAÇÃO À PINTURA ARTÍSTICA
Terça a sexta-feira

ATIVIDADES PARA ESCOLAS:
CAÇA AO LIVRO

Iniciativa que pretende desenvolver hábitos de leitura e despertar na criança diferentes formas de conctatos 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
27 de janeiro . 16h00

REFLEXÕES SOBRE O PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE

12 de janeiro a 17 de fevereiro

EXPOSIÇÃO “RETRATOS E CARICATURAS:
TRAÇOS DA ALMA”

“Retrato e caricatura: Traços da alma” constitui uma exposição de arte psicoterápica, produzida em contexto de reabilitação psicossocial em saúde mental, nas Casas de Saúde
da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus.

Conferência proferida pelo professor Lívio de Morais sobre alguns locais classificados como Património Mundial
da Humanidade em África e em Portugal. Este conjunto de
reflexões visam estimular e partilhar o conhecimento, com
a comunidade local e a sociedade em geral, através de
memórias e outras contribuições na defesa do Património.
Quartas-feiras . 10h00 às 13h00

OFICINA DE BORDADOS

Iniciativa que pretende fazer chegar às crianças de hoje os
jogos de outrora, que foram sendo transmitidos de geração
em geração, transportando em si um valioso legado que
importa preservar e dar a conhecer.
Ações gratuitas mediante inscrição

MAT – MUSEU ANJOS TEIXEIRA
12 de janeiro a 5 de maio

EXPOSIÇÃO “VIDA E OBRA DE ARTUR ANJOS TEIXEIRA”

Nesta exposição damos a conhecer um pouco da vida e
obra de um grande Mestre, recorrendo a fotografias, desenhos e maquetas de peças.
12 de janeiro . 16h00

A PEÇA DO MÊS

Este mês daremos destaque à peça “Estátua da República”,
uma das peças mais emblemáticas de Artur Anjos Teixeira.
12 de janeiro . 15h30

SÁBADO NO MUSEU

Sem ver, o que consigo fazer? No âmbito da comemoração
do Dia do Braille, neste ateliê vamos surpreender-nos com
o que conseguimos fazer sem poder utilizar o sentido da
visão.

MFC – MUSEU FERREIRA DE CASTRO
4 de janeiro . 18h00

CLUBE DE LEITURA

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

cm.sintra.pt
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BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
DE SINTRA

7 a 31 janeiro . Ter. a Sex. | 10h30 e 14h30
CONTO / ATELIÊ

12 de janeiro . 16h00
CONTO / ATELIÊ

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA

Era uma vez um lobo, velhinho e esfomeado, que recebeu
inesperadamente a visita de uma ovelhinha. Mal olhou para
ela, começou logo a planear um belo ensopado de borrego.
Mas a ovelhinha não queria ser o jantar do lobo. Na verdade, o que ela queria mesmo era... ser apenas amiga dele!
Maiores de 4 anos, com marcação prévia.

Após a leitura de um de um conto, propõe-se a construção
dos animais que entraram na história, com recurso a materiais reciclados.
Maiores de 4 anos, com entrada livre.

ATIVIDADES REGULARES:
Visitas à Biblioteca
Hora do conto
Ateliê de escrita criativa
Maiores de 4 anos, com marcação prévia.
ESPAÇO INTERNET
Temporariamente encerrado, por motivo de obras

SERVIÇOS DE LEITURA ESPECIAIS

Fundo documental em Braille, para consulta local e empréstimo domiciliário. Equipamentos informáticos próprios 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
2 janeiro a 28 de fevereiro . 20h00 – 23h00

SERÕES ESTUDANTIS

Horário alargado da Biblioteca através da abertura da Sala
Polivalente como espaço de estudo durante a época de exames para os estudantes.

ATELIÊ A OVELHA QUE VEIO PARA JANTAR

19 de janeiro . 16h00
LEITURAS EM FAMILIA

“LER COM O CORAÇÃO”

Os corações soltaram-se dos livros! Agarra um, decora-o e
leva-o contigo!
Para familias com crianças maiores de 4 anos, com marcação.

PROJETOS DE LEITURA
PARA A COMUNIDADE ESCOLAR:

HISTÓRIAS DE REIS E RAINHAS

Vamos comemorar o dia de reis com histórias fantásticas!
Maiores de 4 anos. Com marcação prévia
2 a 31 janeiro . Qua. a Sex. | 10h30 e 14h30

AS PERDIÇÕES DE CAMILO

Dinamização do espaço da Camiliana através de atividades que exploram a obra de Camilo Castelo Branco e a
Camiliana de Sintra. Com marcação prévia.

26 de janeiro . 16h00

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.

HÁ CONTOS QUE NASCEM NA ESCOLA
Pré-escolar e 1.º ciclo, com marcação
LIVRO EM BRANCO – UMA HISTÓRIA PARA CONTAR
1.º e 2.º ciclos, com marcação
BIBLIOTECA GALERIA
Todos os níveis de ensino, com marcação
ESTAFETA DE CONTOS
Pré-escolar e 1.º ciclo, com marcação
ARTE NA BIBLIOTECA
Atividade composta por três sessões:
1.As turmas deslocam-se a um Museu municipal, para uma
visita de estudo e procurar inspiração para sessão seguinte;
2.Nas Bibliotecas fazem um jogo de descoberta de informação sobre a arte;
3.Na Biblioteca Escolar/ Escolas executam uma obra de
arte relacionada com as duas etapas anteriores e no final
será realizada uma exposição com os trabalhos elaborados nos Museus e posteriormente nas Bibliotecas.
Pré-escolar e 1.º e 2.º ciclos, com marcação

BIBLIOTECA RUY BELO- POLO DE QUELUZ

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 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

Valéria vê os rios que morrem, o ar irrespirável, os peixes
mortos. Redescobre os Oceanos, cheios de garrafas de plástico. O que mata a água, as aves e os peixes, mata também
os homens. Valéria não desanima. Valéria ama a vida.
Maiores de 4 anos, com marcação prévia.

Atividades todos os sábados:
Hora do Conto . Workshops . Oficinas de ilustração . Encontro com escritores . Atividades diversas
2 a 4 janeiro . Qua. a Sex. | 10h30 e 14h30
CONTO / ATELIÊ

OS ANIMAIS…

BIBLIOTECA POLO DE AGUALVA- CACÉM
2 a 31 janeiro . Qua. a Sex. | 10h30 e 14h30
CONTO / ATELIÊ

MONSTROS E MONSTRINHOS, AI QUE BONITINHOS!

Na casa de Gui ouvem-se barulhos estranhos e até a sua própria mãe está assustada. Mas Gui descobre a fórmula para
desmascarar os medos. Após a leitura da história, serão exploradas alternativas e formas de enfrentar os medos… O
que faria o Homem-Aranha se tivesse medo de trovoada…
Maiores de 4 anos, com marcação

2 a 31 janeiro. Qua. a Sex. | 10h30 e 14h30
26 de janeiro . 16h00
CONTO / ATELIÊ

CASTIGO DE SAL

Há muito tempo, quem mandava na Terra era o Rei das
Águas. Ele tinha muito poder e todos o respeitavam. O Rei
vivia no castelo, onde os seus filhos brincavam. A Água era
a sua filha mais irrequieta. Ela era doce e não respeitava
as ordens do seu pai… Maiores de 4 anos, com marcação
prévia.

BIBLIOTECA DA TAPADA DAS MERCÊS
2 a 31 janeiro . Qua. a Sex. | 10h30 e 14h30
CONTO / ATELIÊ

VALÉRIA E A VIDA

12 de janeiro . 16h00

ATELIÊ DIA DE REIS

Vamos fazer Coroas! Meninas e meninos poderão entrar
neste espírito e brincar aos Reis e às Rainhas.
Maiores de 4 anos, com entrada livre.
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CENTROS LÚDICOS DE SINTRA
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... atividades 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.
5 de janeiro . 16h00

EXPOSIÇÃO “CARTAS” | “PRESÉPIOS DE
NATAL”
Por Lucrécia Alves- Encerramento
Todas as idades.
12 de janeiro .15h00

TORNEIO DE TÉNIS DE MESA

Gostas de jogar ténis de mesa? Inscreve-te e
desafia os teus amigos.
Maiores de 12 anos.
19 de janeiro .15h00

“EXPOSIÇÃO DE TELAS EM ACRILICO”

da autoria de Inês Santos
A Inês é uma jovem adolescente de 17
anos. Os seus trabalhos são sobretudo telas
pintadas a acrílico e pastel de óleo, que estão presentes em alguns dos seus trabalhos.
26 de janeiro . 15h00
HORA DO CONTO

“UMA ÚLTIMA CARTA”

“Uma última carta” transporta-nos para uma
pequena e formosa ilha mediterrânica, cujos
habitantes têm a sorte de poder contar com
um carteiro muito amável. Mais de 50 anos
de trabalho aproximam-se do fim e, com

JANEIRO. 2019

[ CENTROS LÚDICOS ]

eles, um último dia de trabalho, que será
para todos inesquecível...Todas as idades.
ATIVIDADES EDUCATIVAS
PARA GRUPOS E ESCOLAS
Com marcação prévia

HORA DO CONTO “UMA ÚLTIMA CARTA”

Para jardins-de-infância e turmas do 1º e 2º
ciclo do ensino básico.

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.

26 janeiro . 15h00

“CINEMASSAMÁ”

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

“IOGA”

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.

CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ
Quartas-feiras . 10h30

“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, dançar, ouvir música e dar
asas à vossa imaginação. Apareçam e façam do Spot Jovem a vossa segunda casa!
15 a 19 janeiro . 14h00

“AGITAR O INVERNO”

Nesta oficina de expressão plástica tens
oportunidade de aprender a construir um
globo de neve. Pronto para agitar o inverno?
Maiores de 6 anos.

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.

HORA DO CONTO “Quebra Nozes”

Vem ao Centro Lúdico e deixa-te levar pela
magia dos contos.
Para jardins-de-infância e turmas do 1º ciclo
do ensino básico

CENTRO LÚDICO DE RIO DE MOURO
Todo o dia

EXPRESSÃO PLÁSTICA

Durante o mês de janeiro a equipa do Centro Lúdico de Rio de Mouro estará a construir uma hora do conto. Participa e põe em
prática os teus dotes artísticos. Aparece!
Maiores de 12 anos.
4 de janeiro . 15h00

ATELIER DE CULINÁRIA

Juntos vamos confecionar uma receita muito
simples e deliciosa. Traz um amigo e/ou um
familiar para participar contigo. Atividade
com inscrição prévia.
Maiores de 4 anos (desde que acompanhado de adulto).

SÁBADOS EM FAMÍLIA
5 de janeiro . 11h00 e 15h00

ATELIER DE CULINÁRIA

Juntos vamos confecionar uma receita muito
simples e deliciosa. Traz um amigo e/ou um
familiar para participar contigo. Atividade
com inscrição prévia. Maiores de 4 anos
(desde que acompanhado de adulto).
12 de janeiro . 11h00 e 15h00

“DADO CONTADOR DE HISTÓRIAS” |
ATELIER DE ESCRITA CRIATIVA

A partir do lançamento de um dado diferente, onde em vez de números vão aparecer
personagens, vamos construir uma história
coletiva. Vem passar um momento divertido
connosco. Maiores de 6 anos.

26 de janeiro . 15h00

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

Vem assistir a uma hora do conto que te vai
fazer descobrir mais sobre o amor.
A partir da adaptação do livro “O que é o
amor” de Davide Cali e Anna Laura Cantone. Todas as idades.
ATIVIDADES EDUCATIVAS
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

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 e 1º e 2º ciclo do
ensino básico. Mediante marcação prévia

cm.sintra.pt

[ A NÃO PERDER ]
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JANEIRO. 2019

[ DESPORTO ]

[

27 DE JANEIRO . 10H00

29.ª CORRIDA “FIM DA EUROPA” ]
Percurso com inicio na Volta do duche, junto à Fonte Mourisca, e fim no Cabo da Roca.

