
[    ]2019

ABR

EM AGENDA

[ DESTAQUE ]
     p.2

[  DESPORTO  ]
FÉRIAS DESPORTIVAS EM SINTRA 

 p.11

[ ARTES ]
CORAL SINFÓNICO DE PORTUGAL

 p.10

[  A NÃO PERDER  ]
FESTIVAL CORPO     
  
    

p.5



abril . 2019

[
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
PERIODICIDADE: Mensal
EXEMPLARES: 50 000
IMPRESSÃO: Sogapal–Comércio e Indústria de Artes Gráficas, SA ]

De 3 a 7 de abril, o Festival Córtex regressa a Sintra, com o melhor que se tem feito na curta metragem a nível nacional e internacional.

São cinco dias dedicados a este formato, divididos numa vibrante programação que inclui as já habituais competições nacional, internacional 
e Mini Córtex. Pela primeira vez este ano, estreamos uma nova competição dedicada apenas às estreias de filmes nacionais.

Além das competições, a nona edição do Festival Córtex oferece uma programação paralela que inclui uma retrospetiva do realizador convidado 
Gabriel Abrantes e uma secção programada por uma outra instituição de cinema. 

Este ano o Festival de Curtas-Metragens de Sintra encontrou a pureza,  o sentido de absurdo despojado de rótulos impossíveis, celebrando a obra do 
realizador português Gabriel Abrantes.

Gabriel Abrantes, que muitas vezes apresentou as suas curtas-metragens no Córtex (tendo inclusivamente vencido a edição de 2018), tem revolucionado 
de forma ímpar o cinema português e estará na salas de cinema a partir de dia 4 de abril, com a sua primeira longa metragem:  “Diamantino”.
A estreia do filme de Gabriel Abrantes coincide com a retrospetiva que o Festival tem preparada na qual irão ser exibidas as 15 curtas-metragens mais 
emblemáticas do jovem realizador, abrindo o certame com a exibição da sua primeira média-metragem: “Palácios de Pena”.
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Com Córtex chega também uma grande novidade este ano: Competição Nacional de Estreias. A partir da edição de 2019, o Festival passará a premiar estreias. 

As competições Nacional e Internacional com filmes que não estão em estreia mantém-se, numa espécie de apanhado do que de melhor feito no ano anterior, 
mas acrescentámos uma competição para filmes de produção nacional  que nunca foram exibidos em sala. 

Pela primeira vez também, haverá a secção Hemisfério dedicada a um festival realizado em Portugal e é o Doclisboa que irá programar esta secção.

As restantes secções mantém-se: Minicórtex para todas a escolas do concelho de Sintra e para pais e filhos no fim-de-semana, Frontal para seniores 
e adolescentes e concertos no MU.SA.

Tal como no ano passado, a programação, para além de Sintra, vai estender-se ao Cinema Ideal, em Lisboa, com as Competições Nacional e Internacional, 
Hemisfério e a Retrospetiva do Gabriel Abrantes.

O Festival Córtex é uma organização da Reflexo – Associação Cultural, com a co produção da Câmara Municipal de Sintra.

Mais informações e programação em http://www.festivalcortex.com/

[ PROGRAMAÇÃO ]
03 de Abril (4ª feira)
09:15/ 10:30 /14:30 - Centro Cultural Olga Cadaval
Mini-Córtex (Escolas)

21:30 - Centro Cultural Olga Cadaval
Sessão de Abertura
Liberdade, Gabriel Abrantes, Benjamin Crotty, Portugal, 2011, 17’, FIC
Palácios de Pena, Gabriel Abrantes,  Daniel Schmidt, Portugal, 2011, 58’, FIC

04 de Abril (5ª feira)
09:15/ 10:30  - Centro Cultural Olga Cadaval
Mini-Córtex (Escolas)

14:30 - Centro Cultural Olga Cadaval
Frontal 
António, Lindo António, Ana Maria Gomes, França, 2015, 42’, DOC
A Ver o Mar, Ana Oliveira, André Puertas, Portugal, 2017, 25’ DOC
Amor Cego, Paulo Filipe Monteiro, Portugal, 2011, 25’, FIC

21:30 - Centro Cultural Olga Cadaval
Competição Nacional Estreias
Janela, COLETIVO LEFT HAND ROTATION, Portugal, Espanha,  2018, 21’, DOC, EXP
California, Nuno Baltazar, Portugal, 2018, 14’, FIC
Amanhã é Melhor, João Pedro Barriga, Cristina Santinho, Portugal,  2018, 16’, DOC

05 de Abril (6ª feira)
09:15/ 10:30 /14:30 - Centro Cultural Olga Cadaval
Mini-Córtex (Escolas)

21:00 - MU.SA
Concerto Sequin

22:00 - Centro Cultural Olga Cadaval
Competição Nacional Estreias 02
Consequência, Virgínia Barbosa, Portugal, 2018,14’,  FIC  
Billy : The Kid, César Santos, Portugal, 2018,5’,  FIC  
Aea, Tempo Condicionado, ----, Cinza Nunes, Laura Calado, Portugal, 2019, 4’ FIC
Milena Milena, Sofia Bairrão, Portugal, 2017, 12’, FIC
The Good Fight, Marco Espírito Santo, Miguel Coimbra, Portugal, 2018, 8’, DOC

06 de Abril (Sábado)
15:00 - Centro Cultural Olga Cadaval
Mini-Córtex (Famílias)
Saturday’s Apartment (Sábados no Apartamento), Jeon seung bae, Coreia do 
Sul, 2018, 8’, ANI
Sur Mesure (Por Medida), Léa Cousty, Chloé Astier, Raphaël Guez, Mélanie Four-
geaud, Hugo Bourriez, Victoire Le Dourner, França, 2018, 7, ANI
A Tiger with no Stripes (Um Tigre Sem Riscas), Raul ‘Robin’ Morales Reyes, 
França, Suiça, 2018, 9’, ANI
Workout (Ginásio), Joe Wood, Reino Unido, 2018, 2’ ANI
Two Ballons (Dois Balões), Mark Smith, E.U.A, 2018, 9’ ANI
Arcade Boys (Salão de Jogos), Timothey Delhaize, Alexis Maerten, Aurélia Tron, 
Orane Laffra, Zoé Devise, França, 2018, 4’, ANI
Lost and Found (Amigos Inseparáveis), Andrew Goldsmith, Bradley Slabe, 
Austrália, 2018, 8’, ANI
Small Spark (A Lanterna), Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rambauville, França, 2019, 3’, ANI
Moody Booty (A Dança do Rabiosque), Kathrin Kuhnert, Alemanha, 2017, 3´ ANI

19:00 - Centro Cultural Olga Cadaval
Retrospetiva Gabriel Abrantes Curtas 01
Olympia I & II, Gabriel Abrantes, Katie Widloski, EUA, 2006, 8’, FIC
Too Many Daddies, Mommies and Babies, Gabriel Abrantes, Portugal, 2009, 24’, FIC
A History of Mutual Respect, Gabriel Abrantes,  Daniel Schmidt, Portugal, 2010, 24’, FIC
Baby Back Costa Rica, Gabriel Abrantes, Portugal, 2011, 5’, FIC

21:00 - MU.SA
Concerto Filipe Sambado

22:00 - Centro Cultural Olga Cadaval
Competição Nacional Estreias 03 
(Seguida de entrega de Prémios Córtex 2019)
Reverence, Pedro Maia, Portugal, Reino Unido, 2018, 11’, EXP
Verniz, Clara Jost, Portugal, 2018, 14’, EXP
Flumen, Frederico Ferreira , Portugal, 2018, 19’, FIC

07 de Abril (Domingo)
18:00 - Centro Cultural Olga Cadaval
Premiados Córtex 2019

Mais informação em www.festivalcortex.com
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6 abril . 14h00
Pavilhão Desportivo Municipal de Casal de Cambra
VII CONCURSO DE DANÇA DE CASAL DE CAMBRA

6 abril
Pavilhão Desportivo da Escola Básica Ferreira de Castro
ACROANIMA – GINÁSTICA ACROBÁTICA

8, 9,10,11,12,15,16 e 17 de abril 
FÉRIAS DESPORTIVAS EM SINTRA 
O principal objetivo deste programa, desenvolvido du-
rante as duas semanas das férias da Páscoa, é promover 
e generalizar a atividade física, enquanto instrumento 
essencial para a melhoria da condição física nos hábitos 
de vida quotidianos.
As atividades são direcionadas à população em ge-
ral, às crianças e jovens que se encontram em férias 
lectivas integrados em associações (ATL, APEE, IPSS, 
Associações Juvenis).
Mais informações em www.cm-sintra.pt

14 abril . 9h30
Monte Abraão 
TROFÉU SINTRA A CORRER 
38º Grande Prémio da J.O.M.A.

14 abril . 15h00
Campos do Mem Martins SC e do GD MTBA
CAMPEONATO DE FUTEBOL SINTRA SENIORES/VETERANOS 
5ª JORNADA
16 abril . 10h00
Quinta da Fonteireira - Belas  
CAMINHADA DE ORIENTAÇÃO ADAPTADA 

27 abril . 8h00
Pavilhão Desportivo da Escola Básica Mestre 
Domingos Saraiva
VII OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO DE SINTRA 

28 abril . 9h00
Avenida dos Bons Amigos - Agualva  
TROFÉU SINTRA A CORRER 
2º Grande Prémio de Agualva – Mira Sintra

28 abril . 15h00
Campos do SC Vila Verde e do Arsenal 72
CAMPEONATO DE FUTEBOL SINTRA SENIORES/VETERANOS 
6ª JORNADA   

CONCERTOS DE PRIMAVERA 
A Câmara Municipal de Sintra vai promover os “Concer-
tos 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 conce-
lho de Sintra, garantindo uma programação de grande 
qualidade, sob a direção artística do Sintra Estúdio de 
Ópera e do seu diretor artístico. Até 10 de maio, as igre-
jas de Ulgueira, Terrugem, São Pedro e São Martinho 
(Sintra) vão ser palco para os “Concertos de Primavera” 
abertos a toda a população.

5 abril . 21h30
Igreja da Ulgueira
A BIBLIOTECA MUSICAL DA EUROPA 
Cornetas e Sacabuxas de Lisboa
Tiago Simas Freire e Rodrigo Calveyra, cornetas
Hélder Rodrigues e António Santos, sacabuxas
João Vaz, órgão

12 abril . 20h30
Igreja da Terrugem 
AS QUATRO ESTAÇÕES  DE ANTONIO VIVALDI
Tamila Kharambura, violino
Ensemble Barroco de Sintra
Nélson Nogueira, violino | Eurico Cardoso, violino
Francisca Fins, viola | Abel Gomes, violoncelo
João Alves, contrabaixo | Jenny Silvestre, cravo

14 abril . 16h00
Adro da Igreja Paroquial de Montelavar 
SOLENIDADES DO DOMINGO DE RAMOS 
E SR. DOS PASSOS 
Banda da Sociedade Filarmónica Boa União Montelava-
rense

19 e 20 abril . 13h00 às 24h00
Largo do Mercado da Praia das Maçãs
FESTIVAL DO MEXILHÃO 
A 6.ª edição do Festival fundamenta-se na tradição 
da população da freguesia em apanhar o mexilhão na 
sexta-feira santa. Para além das ofertas gastronómicas, 
os visitantes poderão também usufruir de animação 
musical. Dinamizar o turismo local e atrair visitantes à 
freguesia são os objetivos deste festival, organizado 
pela Junta de Freguesia de Colares, com o apoio da Câ-
mara Municipal de Sintra, do Clube da Praia das Maçãs 
e comerciantes locais.

25 abril . 10h00
Paços do Concelho
HASTEAR DA BANDEIRA
45º aniversário do 25 de abril
Banda da Sociedade Filarmónica Boa União Montelava-
rense

Parque Urbano 25 de Abril
Casal de Cambra
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

Dia 25 de abril – Hastear da Bandeira
9h00 - Banda Filarmónica de Mira Sintra & Agualva - 
Cacém

Dia 27 de abril
15h00 - Rancho Folclórico “Os Saloios” de D. Maria 
16h00 - Grupo Folclórico As Florinhas do Alto Minho
17h00 - Grupo Folclórico e Cultural da Rinchoa-Sintra 

27 e 28 abril . 10h00 às 19h00
Quinta da Ribafria
FESTIVAL CORPO 
A 8ª edição do Festival assume-se como o maior en-
contro de escolas/academias de dança do país, onde se 
promove e incentiva o ensino desta expressão artística.

CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL
Até julho
Quintas- feiras das 20h15 às 22h15
Sextas-feiras, das 20h30 às 22h30
OFICINAS DE INTERPRETAÇÃO PARA TELEVISÃO, CINEMA 
E PUBLICIDADE
A Oficina de Interpretação para Televisão, Cinema e 
Publicidade – Nível I Formação Inicial, vai proporcionar 
aos seus formandos um trabalho individual e coletivo 
de autoconhecimento, versatilidade de emoções e 
sentimentos, base de formação do ator, construção e 
levantamento de personagens e muitas horas práticas 
de interpretação de cenas variadas, tanto para ficção 
como para publicidade. 

Até 31 maio 
terças e sextas, 18h30 e 20h00 
OFICINA DE TEATRO 
Uma vez por semana, o grupo de alunos terá a opor-
tunidade de participar em vários jogos dramáticos, 
partindo do corpo, da voz, do espaço, dos objetos, da 
linguagem verbal e não-verbal, integrados numa dinâ-
mica de grupo, de envolvimento e cumplicidade. 

Quintas-feiras, 18h30 e 20h00 
OFICINA DE CRIAÇÃO TEATRAL 
Esta é uma oficina dirigida a jovens entre os 14 e os 18 
anos de idade, com ou sem experiência teatral, interes-
sados nas artes e na criação artística.  

DESPORTO OUTRAS ATIVIDADES
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10h00 às 19h00

A 8ª edição do Festival assume-se como o maior encontro de escolas/academias de dança do país, onde se promove e 
incentiva o ensino desta expressão artística.
No dia 29 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Dança por  todo o mundo e, para registar a efeméride, a Compa-
nhia de Dança Contemporânea de Sintra e o Ai!aDança – Atelier de Produção de Espetáculos criaram um Festival que 
pretende reunir o maior número de pessoas ligadas à dança do país. Sintra recebe assim a 8.ª edição Festival Corpo, 
uma plataforma de mostras de dança, workshops e terapias para o corpo físico e energético, que se divide em três áreas:
 
•Palco Internacional, onde atuam os Grupos Profissionais e Amadores de Dança Nacional e Internacional;

•Centro de Exposições, subdividido em: Área de Exposição, com Companhias de Dança, Criativos, Artesanato, Produtos 
e Marcas; Área Corpo e Alma , com tratamentos para Corpo e Alma, consultas de Tarot, Leitura da Aura, Massagens 
e Terapias; Espaço Workshops, em que qualquer pessoa pode participar e Área de Exposição Permanente, com Artistas 
Plásticos, Fotógrafos, Pintores, entre outras manifestações artísticas;

•Espaço Happenings | Live Atcs | Passadiço nas duas horas que antecedem a abertura das mostras de dança no Palco 
Internacional, vários artistas de intervenção de rua, músicos, cantores, decoração de árvores, artistas plásticos, entre ou-
tros, animam com as suas obras os milhares de pessoas que passeiam e se dirigem para o espetáculo.

Mais informações e programação em https://aiadanca.com/festivalcorpo/festival-corpo-2019-encontro-internacional-de-danca/ 
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MASMO — MUSEU ARQUEOLÓGICO
dE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS 

13 abril . 10h00
ROTEIRO PATRIMONIAL “DE SÃO MIGUEL À TERRUGEM”
O Museu de Odrinhas realiza, no âmbito do Dia Internacional 
dos Monumentos e do Sítios, um roteiro patrimonial intitulado «De 
São Miguel à Terrugem». Para este passeio escolhemos três re-
levantes igrejas do Concelho de Sintra: a Ermida de São Miguel 
de Odrinhas; a Capela de São Sebastião e a Igreja Matriz da 
Terugem. O roteiro será guiado por técnicos do museu que farão 
a apresentação histórica e artística de cada monumento. 
  

28 abril . 10h00
ROTEIRO PATRIMONIAL “DO MONGE A ADRENUNES”
O Museu de Odrinhas irá realizar, no âmbito do Dia Europeu da 
Cultura Megalítica, um roteiro patrimonial intitulado «Do Monge a 
Adrenunes». Este itinerário, que será orientado por técnicos do mu-
seu, contemplará a visita a dois monumentos megalíticos situados 
em plena Serra de Sintra: o Tholos do Monge e Adrenunes. Aceite 
o nosso convite e venha conhecer a Pré-História de Sintra!

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE PÁSCOA

Oficina educativa “Vem decorar ovos para Ceres!”
Tal como na Roma antiga vamos oferecer a Ceres – deusa que tutelava 
o «renascimento» da Natureza por ocasião do despontar da Primavera 
– ovos, símbolo de fecundidade, de fertilidade e do próprio mundo.

Visita-descoberta “Em honra de Ceres!”
Propõe-se uma viagem à época clássica e à origem mitológica das 
estações do ano.

Grupos escolares:
No mês de abril – incluindo durante as férias da Páscoa; de Terça-feira 
a Sexta-feira, duas sessões diárias às 10h00 e 14h00.
Famílias: 

13 abril . 14h30 - Oficina educativa «Ludi Cereales – Vem 
decorar ovos para Ceres!» - 

27 abril . 14h30 - Visita-descoberta «Em honra de Ceres!» 

Até 4 abril
EXPOSIÇÃO ITINERANTE “ARQUEOLOGIA EM PORTUGAL 
RECUPERAR O PASSADO EM 2017”
Esta exposição, patente no exterior do museu, visa a sensibilização 
para a arqueologia e para o património arqueológico, através da di-
vulgação de alguns dos principais trabalhos e descobertas arqueo-
lógicas realizadas em 2017, em todo o território nacional. Anualmente, 
são realizadas mais de 1500 intervenções e identificados importantes 
sítios arqueológicos. 

EXPOSIÇÃO “AGRICULTORES E PASTORES DA PRÉ-HISTÓRIA 
TESTEMUNHOS DA REGIÃO DE SINTRA”
Reúnem-se mais de 500 objetos que testemunham a densa ocupa-
ção 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.

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA “DIIS MANIBVS – RITUAIS 
DA MORTE DURANTE A ROMANIDADE”
Esta mostra, integralmente concebida e realizada pela equipa do mu-
seu, que tem como ponto de partida as atitudes do Homem perante a 
morte e dá a conhecer um importante conjunto de materiais arqueoló-
gicos descobertos na região de Sintra, que vão desde o Alto Império 
Romano à Antiguidade Tardia.

Todo o mês 
Visitas guiadas especializadas
Tel. 21 960 95 20

MU.SA — MUSEU DAS ARTES DE SINTRA 

6 abril . 18h00 
VISITA DRAMATIZADA “A NADAR EM NADIR”
Dois personagens supostamente conhecedores da obra de Na-
dir Afonso, vão tentar elucidar os participantes… ou confundi-
-los completamente?
Direcionada para famílias com crianças e jovens entre os 4 e 
os 12 anos.

9 a 18 abril
10h00 às 12h00
14h00 às 16h00

AMU.SA-TE NAS FÉRIAS 
Oferta ludo-didática à comunidade educativa durante a pausa 
letiva da Páscoa.

18 abril . 10h00 e 14h00
VISITAS GUIADAS
Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.

Até 5 janeiro 2020
“O ESPAÇO ILIMITADO DA PINTURA”
 – OBRAS DA COLEÇÃO NADIR AFONSO
“Foi a abordagem da última fase da obra de Nadir que me pare-
ceu dever centrar, nesta nova retrospetiva, o sentido da aborda-
gem geral que — sem esquecer jamais a importância das anterio-
res, 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 co-
nhecimento 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 conse-
quências as premissas conceptuais do que iniciara, no final da 
década de cinquenta, com a invenção da máquina óptica Espa-
cillimité e com a série do mesmo nome. 
Na verdade, e como ficará demonstrado, essa invenção permi-
tiu 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 ex-
tremamente 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 per-
tence 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

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

Todo o mês 
Visitas Guiadas Especializadas
Tel. 21 923 61 06
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CASA DA CULTURA DE LÍVIO DE MORAIS

6 abril . 16h00 
EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 
- Recital “Jóias da Guitarra” por João Santos, solista do Sintra 
Estúdio de Ópera
- Inauguração da Exposição de Pintura, Escultura e Fotografia 
“Retrospetiva” de Lívio de MoraisA exposição tem por objetivo 
registar as mais marcantes fases da vida do artista plástico. Aos 74 
anos de idade e 50 anos dedicados à Cultura e, em particular, à 
Arte Africana, sentiu a obrigação de cantar alto Te Deum, ou seja, 
como São Francisco de Assis (Laudado Sì): obrigado meu Senhor!

12 abril . 10h30
LEITURA DE CONTOS 
Com esta iniciativa pretende-se desenvolver novos hábitos de lei-
tura e despertar na criança diferentes formas de contactos com 
os livros. 
Sessão destinada à comunidade escolar. Maiores de 6 anos.

13 abril . 17h00
CICLO DE FOLCLORE 
Atuação do Grupo de folclore “Os Camponeses” de D. Maria 
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.

28 abril . 16h00 
“REFLEXÕES SOBRE O PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE” 
Conferência proferida por Lívio de Morais sobre alguns locais 
classificados pela UNESCO em África – ÁFRICA CENTRAL.
Conjunto de reflexões 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.

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
Quartas-feiras, das 10h00 às 13h00

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

Terça a sexta – Ações gratuitas mediante inscrição

MFC — MUSEU FERREIRA DE CASTRO

5 abril .  18h00
CLUBE DE LEITURA
A Ordem do Dia, de Éric Vuillard.
A mais antiga comunidade de leitores de Sintra comemora 11 anos 
de existência.

Todo o mês 
Visitas Guiadas Especializadas. 
Tel. 21 923 88 28

CMLC — CASA MUSEU LEAL DA CÂMaRA

Até 30 de abril 
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 parti-
cular, parte de uma significativa coleção já inventariada e trata-
da 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 aguare-
las 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’.

MAT — MUSEU ANJOS TEIXEIRA 

13 abril . 15h30
SÁBADOS NO MUSEU 
Desafia-te
Esta Páscoa vem participar num ateliê muito doce e especial.

13 abril . 16h00
PEÇA DO MÊS 
Este mês damos destaque à peça “Raul Brandão”, militar e escritor 
Português do século XIX.

18 abril . 10h00 às 18h00
VISITAS GUIADAS   
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
 
24 e 26 abril . 10h30 e 15h00
VISITA ORIENTADA 
“Histórias de Peças Rejeitadas” – Peças incómodas num regime 
ditatorial.
No âmbito da comemoração do Dia da Liberdade. 

27 abril . 21h30
NOITES DE MÚSICA NO MAT 
Coral Allegro 

9 abril a 18 abril
Terça a sexta-feira . 10h00 e 14h00

ESTAMOS DE FÉRIAS…NO MAT 
Ofertas Educativas para as Férias da Páscoa.

Até 5 maio
EXPOSIÇÃO “VIDA E OBRA DE ARTUR ANJOS TEIXEIRA” 
Um pouco da vida e obra de um grande Mestre com recurso a fotogra-
fias, desenhos e maquetas de peças

Todo o mês 
Visitas guiadas especializadas
Tel. 21 923 88 27

MHNS — MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL 
DE SINTRA

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

•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. 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.

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

GALERIA MUNICIPAL — CASA MANTERO

Até 4 maio
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE ANDRÉ KANO
André Kano nasceu em S. Paulo, Brasil. Filho de japoneses come-
çou desde cedo a demonstrar talento para o desenho.
No Brasil, trabalhou como ilustrador e designer gráfico, ativida-
des 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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BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
DE SINTRA
Atividades regulares:
•Visitas à Biblioteca
•Hora do conto
•Ateliê de escrita criativa
Para maiores de 4 anos, com marcação prévia

2 a 30 abril
Terça a sexta-feira . 10h30 e 14h30
NA CASA DOS LIVROS 
Visitas guiadas com o objetivo de dar a conhecer os 
diversos espaços da Biblioteca. Durante esta visita 
todos serão convidados a conhecer e desvendar os 
segredos existentes nos Livros e não só…
Destinatários: Maiores de 4 anos, com marcação 
prévia
Tel. 21 923 61 71/90

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA
Atividades todos os sábados:
•Hora do Conto
•Workshops
•Oficinas de ilustração
•Encontro com escritores
•Atividades diversas

SERVIÇOS DE LEITURA ESPECIAIS 
Fundo documental em Braille, para consulta local 
e empréstimo domiciliário. Equipamentos informáti-
cos 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 atra-
vés de sintetizador.
Tel. 21 923 61 90

ESPAÇO INTERNET
Temporariamente encerrado, por motivo de obras

2 a 30 abril
Terça a sexta-feira . 10h30 e 14h30
CONTO / ATELIÊ – “PROCURA-SE! 
RALFY, O COELHO LADRÃO DE LIVROS”
Enquanto que os outros coelhos sonham com al-
faces fofas e cenouras crocantes, o Ralfy só pen-
sa em livros. Viste este coelho? Ele é procurado 
por suspeita das seguintes infrações: fugir sor-
rateiramente com álbuns ilustrados; furtar livros 
de receitas; deitar a mão a dicionários; surripiar 

romances; e desviar poesia. Será que nos podes 
ajudar a encontrá-lo? Juntos iremos parar o flagelo 
que é o roubo de livros!
Destinatários: Maiores de 4 anos, com marca-
ção prévia.

FÉRIAS DA PÁSCOA 
9 a 24 abril
Terça a sexta-feira . 10h30 e 14h30
CONTO/ATELIÊ – BIBLIOPÁSCOA
VEM CAÇAR UM OVO NA BIBLIOTECA 
Vamos à procura dos ovos de páscoa, que estão es-
condidos no jardim da Biblioteca. Quem encontrar… 
uma história tem de contar!
Destinatários: Maiores de 4 anos, com marcação 
prévia.

6 abril . 14h30
FEIRA DE TROCA DE LIVROS INFANTIS
E JUVENIS
Neste evento, propõe-se que as crianças sejam 
“livreiros” por um dia, no espaço do jardim da Bi-
blioteca, numa feira feita pelos mais “pequenos”.
Vem trocar os teus livros!

6 abril . 14h30 
COLÓQUIO – ÁRVORES DE SINTRA 
PATRIMÓNIO VIVO
Organização: Grupo dos Amigos das Árvores de 
Sintra
Entrada Livre

11 abril . 19h00
CONFERÊNCIAS NA BIBLIOTECA
LIVRO EM REDE 
À conversa com Margarida Costa (RBE – Rede 
de Bibliotecas Escolares), Bruno Eiras (DGLAB 
- Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bi-
bliotecas) e Nelson Pedrosa (FLL- Faculdade de 
Letras).
Ciclo de “conversas” à volta da temática das Bi-
bliotecas, do Livro e da Leitura, de forma a fazer 
das Bibliotecas Municipais de Sintra um espaço 
privilegiado de encontro de profissionais de in-
formação e mediadores da leitura, num ambiente 
intimista e de conversa informal.
Com marcação prévia – Inscrição gratuita e certi-
ficado de participação.

13 abril . 16h00
LEITURAS EM FAMÍLIA – COELHINHOS 
À MESA! 
Vamos preparar a festa para comemorar a Páscoa!
Ovos e coelhos vão aparecer para enfeitar esta 
época…
Destinatários: Para famílias com crianças maiores 
de 4 anos, com marcação prévia.

26 abril . 20h30
JANTAR LITERÁRIO 
Jantar acompanhado com momentos de animação 
do livro e da leitura, cuja ementa é alusiva a obras 
literárias de escritores portugueses, como é o caso 
de Camilo Castelo Branco e Eça de Queirós.

Evento dirigido a todos aqueles que se interessam 
pelas questões à volta do Livro e da Leitura, num 
ambiente intimista e informal e enquadrado na Co-
memoração do Dia Mundial do Livro (23 de abril).
Com marcação prévia, inscrições limitadas.

27 abril . 15h00
CONVERSAS COM GONÇALO M. TAVARES
Tema 4 – A Tecnologia
Entrada mediante inscrição prévia de 22 a 24 
de abril

“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 

Atividades todos os sábados:
•Hora do Conto
•Workshops
•Oficinas de ilustração
•Encontro com escritores
•Atividades diversa
Tel. 21 923 61 98 / 93 912 25 33

BIBLIOTECA POLO 
DE AGUALVA- CACÉM
2 a 30 abril
Terça a sexta-feira . 10h30 e 14h30
CONTO/ATELIÊ – IMAGINA QUE… 
“Eu sou a menina dos livros. Venho de um mundo 
de histórias…”
Com a ajuda da menina dos livros, vamos criar o 
nosso mundo de fantasia e através de um ateliê 
de escrita criativa, vamos construir uma história de 
fantasia onde existem montanhas que nos levam ao 
céu, dragões com sete cabeças, nuvens em forma 
de cama…
Destinatários: maiores de 7 anos, com marcação 
prévia.

13 abril . 16h00
ATELIÊ – HISTÓRIA SEQUENCIADA   
Após a leitura da história, vamos explorar as 
ilustrações e contar outras histórias…
Destinatários: Maiores de 4 anos, com entrada 
livre.

27 abril . 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 conhecimen-
tos 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

BIBLIOTECA RUY BELO 
POLO DE QUELUZ
2 a 30 abril ( > 4 anos, com marcação prévia)
Terça a sexta-feira . 10h30 e 14h30
27 abril . 16h00  ( público em geral)

CONTO / ATELIÊ – OS OVOS MISTERIOSOS 
Uma galinha, certo dia, choca cinco ovos dos 
quais nascem: um pinto, um crocodilo, um papa-
gaio, uma serpente e uma avestruz. Todos os ir-
mãos são diferentes, mas amados pela mãe. … 
Destinatários: Maiores de 4 anos, com marca-
ção prévia.

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS
2 a 30 abril
Terça a sexta-feira . 10h30 e 14h30
CONTO/ATELIÊ – DESCULPA… POR ACASO 
ÉS UMA BRUXA?
O Leonardo é um gato preto, muito solitário, 
que passa o tempo todo na biblioteca. Certo 
dia, ao ler A Enciclopédia das Bruxas, desco-
bre que elas adoram gatos pretos. Mas como 
poderá o Leonardo encontrar uma bruxa, se 
nunca na sua vida viu nenhuma? E todas as 
vezes que pergunta: “Desculpa…Por acaso 
és uma bruxa?”, engana-se sempre! Por fim, 
o gato Leonardo desiste e regressa à biblio-
teca…sem desconfiar de que há uma grande 
surpresa à sua espera!
Destinatários: Maiores de 4 anos, com mar-
cação prévia.

6 abril . 16h00
ATELIÊ – LIBERDADE 
Tomem a liberdade de vir à nossa biblioteca para 
a conhecer. Podem fazer um cravo e oferecer a 
quem mais amam, porque liberdade é amor.
Destinatários: Maiores de 4 anos, com entrada livre.
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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. 

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

6 abril . 10h00 às 13h00 
Largo da República – Agualva Mira- Sintra

“ENTRE FAMILIAS”
Abril é o Mês da Prevenção dos Maus Tratos 
na Infância, unindo várias instituições em 
campanhas de prevenção dos maus tratos. 
Neste sentido o centro abraça esta causa e 
organiza à semelhança de anos anteriores 
a atividade “Entre Famílias”. Esta iniciativa 
pretende juntar pais e filhos em atividades 
lúdicas fomentando competências, como a 
comunicação, a cooperação e a afetividade.

13 abril . 16h00 
EXPOSIÇÃO DE PINTURA “CORES DE ÁFRICA” 
Edy Matos tem 32 anos vive na freguesia de 
Agualva Mira-Sintra. Nasceu em Bissau, e des-
de a infância dedicou o seu tempo livre à prá-
tica do desenho e da pintura. O romance e as 
cores da cultura africana influenciam os seus 
gráficos para uma  abordagem decididamen-
te artística, rica em histórias e colorida.

20 e 27 abril . 16h00 
WORKSHOP DE FOTOGRAFIA 
Se gostas de fotografia e registar os teus me-
lhores momentos, este workshop é para ti. 
Inscreve-te e traz o teu telemóvel. Todas as 
idades.

PAUDAS LETIVAS DA PÁSCOA 
(8 a 22 de abril) 

9 abril . 15h00 
“SESSÃO DE CINEMA – O MONSTRO DAS 
CAIXAS”
Trata-se de uma comunidade de adoráveis cria-
turas que, para além da sua enorme propensão 
para a felicidade, gostam de vestir caixas de car-
tão como se fossem carapaças. 

11 abril . 15h00
“SESSÃO DE CINEMA PARA CORAJOSOS – 
IT A COISA” 
Um grupo de sete adolescentes de Derry, uma ci-
dade no Maine, formam o autointitulado “Losers 
Club” - o clube dos perdedores. A pacata rotina 
da cidade é abalada quando crianças começam 
a desaparecer e tudo o que pode ser encontrado 
delas são partes de seus corpos. Logo, os inte-
grantes do “Losers Club” acabam ficando face a 
face com o responsável pelos crimes: o palhaço 
Pennywise..

12 abril . 15h00  
TARDE DE CULINÁRIA
Tu que andas sempre a pedir ateliês de Culiná-
ria não percas esta oportunidade.
SIM!!! É para ti, vem e inscreve-te. Temos prepara-
do para ti uma tarde gulosa.
Maiores de 10 anos.

16 e 17 abril . 15h00   
TORNEIO DE SNOOKER
Aproveita as férias da páscoa, traz os teus amigos 
e venham divertir-se a jogar Snooker. 

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

EXPOSIÇÃO “GEOLOGIA DE BAIRRO - HORA 
DO CONTO 
“A Pedrinha Brilhante”
“Geologia de Bairro”. É uma exposição de 
amostras geológicas alusivas às singulari-
dades 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.

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 fun-
damental para as crianças/jovens expressarem as 
suas emoções/sentimentos. Nesta atividade de-
safiamos as crianças/jovens a explorarem o seu 
corpo de forma a promover e aumentar a sua au-
to-estima. Para turmas do 1º ciclo do ensino básico 
e secundário.

CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ 
ENCERRADO TEMPORARIAMENTE 
PARA OBRAS.

CENTRO LÚDICO DE RIO DE MOURO
30 março a 4 maio
Todo o dia
EXPOSIÇÃO “CARTAS”  por Lucrécia Alves
Lucrécia Alves, sou formadora (Formato LU), na 
área das expressões, talvez Contadora...rodeada 
de crianças, tem sido a minha vida há mais de 30 
anos...com elas aprendi o que sei dar e a sentir 
o sentir... com elas envolvo a vida de vida e as 
palavras de emoções!

9 e 16 abril .15h30 
“CINEMA NO CENTRO”
Traz as tuas pipocas e os teus amigos e vem passar 
uma tarde divertida.

12 abril . 16h00
 “CAÇA AOS OVOS”
Precisamos da tua ajuda para encontrar estes 
tímidos ovos. Maiores de 6 anos.

SÁBADOS EM FAMÍLIA

13 abril . 14h00
“JOGOS DE EXTERIOR”
Vamos brincar na rua?! A quanto tempo não o 
fazes? Todas as idades.

27 abril . 15h30
“QUEM QUER SER MILIONÁRIO” 
A sabedoria é uma grande riqueza! Vamos 
aprender juntos? Traz a tua família para passar 
uma tarde divertida. Maiores de 10 anos.

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

EXPOSIÇÃO “CARTAS” por Lucrécia Alves
Para Jardim de Infância, 1º e 2º ciclo do ensino 
básico. Mediante marcação prévia.

OFICINA DE ANIMAÇÃO TEATRAL 
A oficina de animação teatral pretende estimular 
o desenvolvimento da autoestima, criatividade 
e imaginação da criança. Consiste na realiza-
ção de exercícios de expressão corporal e jogos 
dramáticos de forma a explorar a imaginação e 
criatividade. 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, 1º e 
2º ciclo do ensino básico. Mediante marcação 
prévia.

“SABES O QUE É O AMOR?” 
 ANIMAÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA  
Teremos disponível durante o mês de abril 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. To-
dos 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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CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL 
3 a 7 abril
CÓRTEX
FESTIVAL DE CURTAS METRAGENS DE SINTRA

O Festival Córtex regressa a Sintra, com o melhor que se tem 
feito na curta metragem a nível nacional e internacional.
São cinco dias dedicados a este formato, divididos numa 
programação que inclui as já habituais competições nacio-
nal, internacional e Mini Córtex. Pela primeira vez este ano, 
estreamos uma nova competição dedicada apenas às es-
treias de filmes nacionais.

6 abril . 21h30
CORAL SINFÓNICO DE PORTUGAL
Música Argentina – Misatango/Misa Criolla
Uma noite de música da América do Sul, da Argentina!
As influências e os instrumentos típicos dos Andes que 
acompanham o Coral Sinfónico de Portugal no concerto 
desta noite servem perfeitamente para exprimir o texto e 
espírito da missa católica na Misa Criolla de Ariel Ramirez, 
obra que tem percorrido o mundo de forma espetacular.

12 abril . 21h30
DITCH DAYS 
Os Ditch Days são de Lisboa mas esse é só o ponto de 
partida para as suas viagens. As canções do álbum de es-
treia “Liquid Springs”, perdidas entre o dream-pop, o rock 
alternativo dos 90’s e o indie levaram-nos até ambientes 
imaginários, onde a natureza solarenga se funde com ce-

nários urbanos, envolvidos de texturas cinematográficas.

13 abril . 21h30
OPERA VIAGGIARE PER IL MONDO VERDI
A Narradora desta noite “Viaggiare Per II Monde Verdi” 
é Giuseppina, ex-mulher do compositor Italiano, esta 
convida as três obras do Verdi para comprovarem o seu 
criador. Para além de apresentar as personagens e a te-
mática de cada um dos momentos, a narradora irá ter 
considerações poéticas sobre as personagens, os dra-
mas e os grandes temas de toda a humanidade.

14 abril . 11h00 
TEATRO PARA BÉBÉS 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, por-
que… chapéus há muitos!

26 abril . 21h30
JACARÉ
Banda Lisboeta formada por amigos e residente nos Nir-
vana Studios, que tem o firme objetivo de criar música 
cantada em português.
Falam de forma descontraída da vida da gente, com mu-

sicalidades fortes e harmoniosas em cama de ritmos cati-
vantes, claramente influenciados pelo Funk, Soul, Urban 
Rythms e, claro, a Música Portuguesa e Latina.
As suas atuações são caracterizadas pela energia, boa 
disposição e vontade de dançar. Estes são os seus pontos 
fortes, e é no palco que os Jacarés se tornam “verdadeiros 
animais”.

28 abril .10h00 e 11h30 
CONCERTOS PARA BEBÉS
BARROCOS, ROMÂNTICOS E OUSADOS
Como os bebés, abraçam-se os violoncelos e embalam-se os 
violinos. Neste concerto vamos ouvir os dois como solistas 
convidados, a solo e em dueto. Os bebés gostam de os ouvir 
especialmente na música Barroca, os adultos que os trazem 
quase sempre preferem os temas românticos do século XIX. 
Mas como o Rogério além de violoncelista é compositor, vamos 
poder ouvir algumas obras originais do século XXI!

AUDITÓRIO MUNICIPAL ANTÓNIO SILVA

6 e 7 abril . 16h00
“O PRINCIPEZINHO”
Pelos Valdevinos Teatro de Marionetas, a partir do livro homóni-
mo de Antoine de Saint-Exupéry
Esta é a história de um aviador que ficou perdido no deserto de-
pois do seu avião ter avariado. Conheceu um menino, um meni-
no especial pois vinha de outro planeta, o asteróide B 612. Esse 
menino contou a sua história ao aviador e o aviador conta-nos 
a história desse menino. Terá sido um sonho? Uma alucinação? 
Não sabemos, sabemos sim que é uma história que merece ser 
contada e é isso que vamos fazer… Era uma vez um aviador...

13 abril . 21h00
 “TRISTE SINA DE UMA COISA FELIZ”
Pelo Trincheira Teatro
Esta não é a história do fado e não é, também, uma história sobre 
fado. É uma história de amor. É uma história daquelas de que já 
se ouviu falar, vagamente e ao longe. Há quem já a tenha vivido, 
com outros nomes e noutros tempos. Há pedaços dela nas can-
ções, na televisão e no cinema. É tudo o que existe, e é triste, mas 
é também uma alegria desmedida e calorosa. Vão estar os dois 
em palco (ele e ela) para uma dança, uma conversa, uma luta, 
uma lembrança, uma coisa mal contida e mal fadada. Para ver se 
entendem esta triste sina de uma coisa feliz.

06 JAN
03 FEV

03 MARÇO
14 ABRIL

[ ALGUMAS DAS ATIVIDADES REFERIDAS NESTA AGENDA SÃO PAGAS. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE: WWW.CM-SINTRA.PT ]
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+ INFO E RESERVAS (até 23.abril):
219 236 190 | dbmu.bms.sintra@cm-sintra.pt 
Biblioteca Municipal de Sintra – Casa Mantero
Rua Gomes de Amorim, 12-14 | 2710-569 Sintra
Preço: 10,00 euros (mediante reserva) | Limitado aos lugares existentes

www.cm-sintra.pt

Ementa
entrada

Sopa Juliana
Bolos de bacalhau

prato principal
(escolha um dos pratos)

Bacalhau com pimentos e grão-de-bico
Arroz de pato à portuguesa

sobremesa
Torta de maçã

bebidas
Vinho branco / vinho tinto
água / sumo / café / chá

26.abril // 20h30
Cafetaria Casa Mantero

Jantar com sessão de animação, enquadrado
na Comemoração do Dia Mundial do Livro (23.abril)

[  MARQUE NA AGENDA  ]

14º ENCONTRO DE ALTERNATIVAS
24 a 26 de maio
Quinta da Ribafria
Encontro de artes, sabedorias e vivências aliado 
a uma mostra de projetos alternativos nas mais 
variadas áreas.

ALMA TUNAE - FESTIVAL DE TUNAS
10 e 11 maio
Centro Histórico e Centro Cultural Olga Cadaval

CONCERTOS DE PRIMAVERA
Até 10 de maio 
Diversas igrejas de Sintra vão receber um ciclo 
de música barroca, aberto a toda a população.


