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DESTAQUE

PERIFERIAS
7º FESTIVAL INTERNACIONAL 		
		 DE ARTES PERFORMATIVAS

A Câmara Municipal de Sintra e a Companhia de Teatro Chão de Oliva vão, mais uma vez, manter a parceria para a
coprodução da 7ª Edição do Periferias – Festival Internacional de Artes Performativas de Sintra, entre 1 e 11 de março.
O programa compreende um conjunto de espetáculos de teatro, uma exposição e um conjunto de eventos de rua,
bem como espetáculos de música e uma feira do livro.
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.
Em março de 2012, ano em que completou 25 de trabalho contínuo, o Chão de Oliva lançou um novo festival que
condensa a experiência acumulada na organização dos anteriores festivais e as áreas artísticas abrangidas, e que
se transformou no único festival produzido pelo Chão de Oliva: Periferias – Festival Internacional de Artes Performativas
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O objetivo base deste festival é o de ser um tempo e um
espaço na configuração de um arquivo da produção
teatral das regiões periféricas dentro e fora de Portugal,
com prioridade, nesta última geografia, para os países
de língua portuguesa. Tempo, espaço e arquivo que
não fará o Periferias viver apenas da apresentação
de espetáculos, pois privilegiará a convivência entre
criadores; a heterogeneidade de formação e segmento
etário dos públicos; a reflexão entre quem partilha
a(s) representação(ões); a edição dos documentos
provenientes da reflexão; e a geração de mais um
interface para a posterior circulação de espetáculos. em
Sintra.
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MAIS ATIVIDADES PARALELAS:
FEIRA DO LIVRO DE ARTES PERFORMATIVAS
De 1 a 4 e de 7 a 11 – Espaço Periferias
Feira do Livro única no país onde só se encontram livros sobre as várias Artes Performativas. A Feira do Livro de Artes Performativas, que o Festival Periferias organiza desde a terceira edição vai beber nesse passado 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, e que serão
disponibilizados a preços especiais, constituindo assim uma oportunidade única para os amantes, interessados ou curiosos,
profissionais ou amadores, das artes performativas.
Localizado no Largo Afonso de Albuquerque (na “rua sem trânsito”, na Estefânea de Sintra) é um espaço onde será simultaneamente um ponto de encontro e de informação do festival, mas também onde se pode usufruir de uma manifestação artística.
EXPOSIÇÃO
1 a 11 março
MU.SA – Museu das Artes de Sintra
Remontando às origens da própria Península Ibérica e às suas expressões culturais mais marcantes e identitárias, pretendemos
trazer a Sintra a exposição “Bugios e Mourisqueiros”, no intuito de reflectir sobre a transversalidade das Artes Performativas
e sua efectiva valoração e participação por parte da comunidade contribuindo cada vez mais para uma cidadania mais
plena, efectiva e conjunta.
ANIMAÇÃO DE RUA + ANIMAÇÃO NOS COMBOIOS
2 a 10 março
Quinta e sábado – Animação de Rua (Estefânia e Centro Histórico)
1 a 11 março
Quartas e sextas – Animação nos Comboios
Esta iniciativa pretende contagiar a geografia de Sintra, a partir da Casa de Teatro, mesmo com as incógnitas
condições climatéricas de Sintra.
								

Programação:
Dia 1 l 19h00 – MU.SA – Museu das Artes de Sintra
Reportório Osório | d’Orfeu (Águeda, PT) – (Música)

Dia 8 l 19h00 - MU.SA – Museu das Artes de Sintra
Concerto de Jazz/Blues | Moonshiners (PT) – (Música)

23h00 – Legendary Café
Luto | Faísca Teatro (PT) – (Teatro)

21h30 – Centro Cultural Olga Cadaval
O Homem da Viola | Manuel Wiborg (PT) – (Teatro)

Dia 2 l 21h30 – Casa de Teatro de Sintra
Paradjanov ou a Celebração da Vida | Asta Teatro
(Covilhã, PT) – (Teatro)

Dia 9 l 21h30 – Casa de Teatro de Sintra
Tchon di Balanta | Welket Bungué (Guiné) – (Performance)

Dia 3 l 21h30 – Palácio Nacional de Queluz
Tabacaria | Inestética (V. F. Xira, PT) – (Ópera de Câmara)
Dia 4 l 16h00 – Centro Cultural Olga Cadaval
A Casa dos Ventos | Mandragora (Gondomar, PT)
– (Marionetas)
21h30 – Casa de Teatro de Sintra
Un Encuentro com Miguel Hernandez | Guirigai
(Estremadura, ESP) – (Teatro)
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Dia 10 l 21h30 – Casa de Teatro de Sintra
Preta | Giovanni Lourenço (Angola) – (Performance/Dança)
Dia 11 l 16h00 – Centro Cultural Olga Cadaval
La Dernière Dance de Brigitte | Cia Zero en Conducta (ESP)
– (Marionetas)
21h30 – Casa de Teatro de Sintra
Dois Tiros e Uma Gargalhada | GTO (Guiné-Bissau) – (Teatro)
Mais informações em https://www.chaodeoliva.com

dia a

DIA
março

1a11março

PERIFERIAS – FESTIVAL DE ARTES
PERFORMATIVAS EM SINTRA
A Câmara Municipal de Sintra e a Companhia de
Teatro Chão de Oliva coproduzem a 7ª Edição do
Periferias – Festival Internacional de Artes Performativas de Sintra, entre 1 e 11 de março. O programa
abrange um conjunto de espetáculos de teatro, uma
exposição e um conjunto de eventos de rua, bem
como espetáculos de música e uma feira do livro.

1e2março

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
INSTALAÇÃO MULTIMÉDIA “CABAÇA”
Uma experiência baseada na atmosfera característica da Guiné-Bissau e da sua diversidade cultural
em forma de som, vídeo, luz, cenografia e fotografia,
elementos que podem ser manipulados pelos visitantes através de sensores. “Cabaça” pretende revelar
o mais belo da Guiné-Bissau, chamando ao mesmo
tempo a atenção para os problemas patentes em
países em desenvolvimento, sensibilizando o visitante
a atuar no seio da sociedade para uma maior
harmonia na humanidade.
Telm. 96 523 36 92

2março

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval
SEBASTIÃO ANTUNES & QUADRILHA
Em 2016 Sebastião Antunes apresentou o 10º álbum
da sua carreira - “Singular”. Em formato acústico,
apenas com voz e guitarra, “Singular” é o resultado
duma experiência na música de Sebastião, ao mesmo tempo que celebra os seus 30 anos de carreira,
revisitando, renovando e partilhando as histórias que
fazem parte da sua discografia. O concerto será
baseado nestes trabalhos e, claro, nos 25 anos
de carreira de Sebastião e da Quadrilha.
Tel. 21 910 71 10

3março

18h00
Museu Ferreira de Castro
CLUBE DE LEITURA
Leitura e análise conjunta da obra “Donde Viemos –
História de Portugal, vol. I” de António Borges Coelho.
Tel. 21 923 88 28

21h00
Auditório Municipal António Silva
ESCUTA AQUI SEU LADRÃO
Teatro pela Incrível Almadense
SuperTina e SuperTó são dois super-heróis com uma
missão muito especial, vigiam todo o planeta e ao
mínimo sinal de medo incrustado, surgem em nosso
auxílio! Atenção, atenção! A D. Casimira e o Rafa
necessitam de ajuda…
Com kilos de energia, litros de folia e uma pitada
de público, os nossos heróis metem mãos à obra e
conseguem ensinar-nos a lidar com o medo. Escuta!
Ele serve apenas para nos alertar dos perigos, não
lhe podemos ficar colados, há que superá-lo, libertá-lo, todos podemos ser heróis!
Telm. 91 461 69 49 / 96 304 32 55

4março

11h00
Centro Cultural Olga Cadaval
TEATRO PARA BEBÉS
“O som das coisas” pelo Valdevinos Teatro
de Marionetas.
Enquanto o pai de Ema arruma a roupa que apanhou da corda, repara que uma das meias fica para
trás. O seu par está perdido. Mas para onde vão
afinal as meias perdidas na máquina de lavar? Ema
e a sua amiga Maria Pimenta (a sua gata) partem
em busca do par desaparecido e descobrem que
dentro de casa, existe um mundo de coisas para
descobrir.
Uma viagem contada através dos sons e da musicalidade dos objetos que habitam a nossa casa.
Cada corredor esconde uma aventura e debaixo
de cada tapete há um mistério por desvendar. Há
afinal um local para onde vão todos os objetos
perdidos?
Tel. 21 910 71 10
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DIA A DIA

4,11e25março

16h00
MU.SA – Museu das Artes
de Sintra
YOGA
Para eliminar tensões e desenvolver força, flexibilidade e tónus
muscular, assim como a prática
de exercícios de respiração para
aumentar a força vital
e o relaxamento.
Telm. 96 523 36 92

9março

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval
CARUMA “HÓSTIA DE MENTOL”
Desenvolvendo o rumo traçado
no primeiro disco, no universo
musical da Caruma, as melodias,
os ritmos e os instrumentos servem
mais para enriquecer a mensagem do que propriamente para
etiquetar o grupo, cuja sonoridade não se quer catalogada
ou arrumada numa qualquer
prateleira. A diversidade sonora
é assim um meio e não um fim,
o que confere uma coerência
ímpar ao grupo: pop, fado,
valsinhas e música tradicional
portuguesa convivem lado a
lado, numa harmonia devidamente articulada.
Tel. 21 910 71 10

10março

15h30
Museu Anjos Teixeira
SÁBADOS NO MUSEU
“O Mais Espetacular Tabuleiro
de Entrada”
PSSST, o Dia do Pai está a
chegar e este ano vais surpreende-lo com uma prenda única! Vamos ajudar-te a criar um tabuleiro
para o pai guardar as chaves
quando chega a casa!
Tel. 21 923 88 27
16h00
Casa da Marioneta
“JOÃO PATETA”
Por Historioscopio teatro
de marionetas
Num velho casebre perto da
floresta, vivia uma pobre senhora
com o seu filho João, bom rapaz,
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mas um tanto simplório. As gentes
da aldeia chamavam-lhe em tom
de zombaria de “João Pateta”.
A partir de um dos “Contos para
a Infância de Guerra Junqueiro”,
esta é uma aventura incontornável, onde aprendemos o valor da
generosidade e da sabedoria.
Um espetáculo muito divertido
com música ao vivo.
Tel. 21 432 11 01
93 328 02 58

10e11março

Dia 10 às 16h00
e dia 11 às 11h00
Auditório Municipal
António Silva
À ESPERA DE À ESPERA DE GODOT
pelo teatromosca
O público chega à sala e
espera que a peça Á Espera
de Godot comece. Mas a peça
atrasa-se. Demora a começar.
Não se sabe de nada. O público inquieta-se. Alguns espetadores começam a pensar no que
fazem ali. Será que vai mesmo

acontecer a peça?
E o que acontece se ela acontecer? E, por ainda, se ela não
acontecer?
Telm. 91 461 69 49
96 304 32 55

10,17e24março

16h00 às 18h00
MU.SA – Museu das
Artes de Sintra
JAZZ COM JOSÉ DUARTE
Telm. 96 523 36 92

10março

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval
MILA FERREIRA - BONSOIR PARIS
O projeto apresenta as mais
belas canções francesas, de
cantores e autores como Edith
Piaf, Charles Aznavour, Serge
Lama, Jacques Brel, Leo Ferre,
Joe Dassin, e outros, com uma
sonoridade situada entre o
classic e o popular francês, muito
pessoal e original, numa perfeita

alternância entre os momentos
de grande emotividade e os
de alegria.
Mila Ferreira, com uma poderosa
e cativante voz, leva o público
ao rubro, num concerto participativo e repleto de glamour,
abrilhantado por excelentes
músicos ao acordeão, piano
e violino.
Tel. 21 910 71 10
22h00
Centro Cultural Olga Cadaval
JOSÉ BARROS NAVEGANTE
“25 ANOS…”
Espetáculo de apresentação do
novo disco de originais de José
Barros & Navegante, editado
no dia 8 de janeiro 2018:
“À’baladiça”, assim se chama
o novo disco de comemoração
dos 25 Anos de existência e
o 11º disco de JBNavegante.
Tel. 21 910 71 10

DIA A DIA

10e11março

10h00 às 18h00
Volta do Duche
MOSTRA DE ARTESANATO
A Mostra de Artesanato na Volta do
Duche assume-se como um inquestionável contributo para a divulgação
do artesanato, entre a beleza do
Centro Histórico, com a multiplicidade
de formas e materiais que compõem
as peças artesanais.
Com criações mais tradicionais ou
modernas, cada artesão expressa, nas
suas obras, um pouco da sua vivência
e da sua identidade cultural, partilhando com todos quantos visitam
este local um pouco de si.
A Câmara Municipal de Sintra
promove, em parceria com o GAVE –
Grupo de Artistas de Vale de Eureka,
a Mostra de Artesanato na Volta do
Duche.
Telm. 91 968 84 93

16março

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval
EMMY CURL
“PORQUE NAVEGAR É PRECISO”
Emmy Curl teve a sorte em crescer
numa pequena cidade onde a natureza fez parte das suas explorações
enquanto criança e cuja influência
pode ser sentida através das suas
muitas obras.
A sua mãe, uma poetiza, e o seu pai,
baixista e arquiteto, concederam-lhe
também um ambiente fértil que acabaria por promover o seu crescimento
artístico desde uma idade muito
jovem.
O pequeno e modesto estúdio de
gravação que o seu pai construiu
para si mesmo na cave seria o lugar
onde, aos quinze anos, Emmy daria
os primeiros passos a construir a sua
identidade musical: longas noites,
notas dispersas, cartas e canções;
mas tudo em profundo segredo. Emmy
também é a sua própria produtora,
instrumentista, diretora de vídeo e
fotógrafa.
Sobre este concerto, Emmy revela
pouco mas promete que vamos poder
ouvir alguns dos segredos do seu
novo disco de originais.
Tel. 21 910 71 10

17março

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais
CICLO DE ORQUESTRAS LIGEIRAS
ORQUESTRA LIGEIRA DA SOCIEDADE
FILARMÓNICA E RECREATIVA DE PÊRO
PINHEIRO
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.
Tel. 21 912 82 70
21h00
Auditório Municipal António Silva
CARTAS
Pelo UM COLETIVO e Grupo de
Teatro do Centro Cultural Português
Cartas é uma sala de teatro com
duas personagens, duas mulheres,
à procura de Maria Helena, e dois
homens, na pele de Amílcar Cabral.
Quatro corpos à procura de duas
personagens, oscilando entre o
pensamento íntimo e a importância
pública. Partindo das cartas que ele
lhe escreveu, amando-a, imaginaremos, por cima da História, as respostas
- numa tentativa frágil de projetar a
independência no feminino, usufruindo
destas memórias como lugar ainda
fecundo o suficiente para se contar
novas versões da História oficial, de-

mocratizando-a. Um espetáculo que
trabalha a intimidade das memórias,
focando-se nas que, por várias razões, foram marginalizadas da história,
caídas no saco do esquecimento,
onde vulgarmente encontramos mulheres - pelo que se ergue a dramaturgia
na Maria Helena, a portuguesa cuja
vida foi, pelo amor, entregue à independência de Cabo Verde.
Telm. 91 461 69 49 / 96 304 32 55
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval
ORQUESTRA SINFÓNICA
PORTUGUESA
Nada na vida de Ludwig van
Beethoven (1770-1827) se traduziu
por tanto trabalho e sofrimento como
os dez longos anos que durou a
composição de Fidélio, a única ópera
escrita pelo compositor no auge da
sua carreira e estreada em Viena a
20 de novembro de 1805. A Abertura
interpretada na estreia foi aquela que
hoje conhecemos por Leonora n.º 2;
todavia Beethoven reescrevê-la-ia no
ano seguinte e mais tarde, em 1814,
sendo esta última versão a interpretada nos nossos dias como a abertura
de Fidélio.
Porventura uma das obras mais populares de Joseph Haydn (1732-1809),
o Concerto para Trompete em Mi
bemol maior com três andamentos foi
escrito em 1796 quando o composi-

tor tinha já 64 anos e dedicado ao
seu grande amigo Anton Weidiger.
De execução virtuosística brilhante,
este concerto manteve até aos
nossos dias um lugar incontornável
no repertório de qualquer trompetista
solista.
Tel. 21 910 71 10

18março

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais
CICLO DE CONFERÊNCIAS
A Casa da Cultura Lívio de Morais
recebe uma palestra com o professor
Lívio de Morais, subordinada ao tema
“A Vida e Obra de Dom Domingos Jardo”, que foi sucessivamente chanceler
do rei D. Dinis, bispo de Évora e bispo
de Lisboa.
Tel. 21 912 82 70
16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra
EXPRESSÃO CORPORAL
A linguagem corporal é uma forma
de comunicação não-verbal, onde
o corpo “fala” através de gestos,
expressões faciais e posturas. Surgiu
bastante antes da linguagem verbal,
e ainda hoje representa uma das mais
importantes formas de comunicação
do ser humano.
Telm. 96 523 36 92
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20a24março

Hotel Tivoli Sintra
IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE
CONTOTERAPIA E STORYTELLING –
SINTRA 2018
A arte de contar histórias é uma das
mais antigas e mais bonitas tradições
da humanidade. Permite com que
viajemos com a mente e que novos
mundos se abram. Os contos têm
um poder muito terapêutico, podem
mudar o estado de humor,
a disposição, desenvolvem a imaginação, aprofundam o conhecimento
do nosso quotidiano e ajudam a controlar e a enfrentar as emoções. Há
inúmeros benefícios de histórias e de
contos, que já foram reconhecidos há
milhares anos. Já no tempo do Faraó
Ramsés a biblioteca foi chamada ‘a
casa de cura para alma.’ Em prol de
realçar os valores dos contos e o seu
uso em várias aéreas da nossa vida,
nasceu uma iniciativa de um seminário
internacional dedicado à contoterapia. Sintra acolhe a IV edição
deste evento que traz a Portugal
especialistas, escritores, terapeutas,
psicólogos, contadores de histórias e
todos aqueles que usam esta terapia
nas suas atividades para que possam
partilhar as experiências, apresentar
os novos resultados e trocar ideias.
Mais informações: www.moonluza.pt

22março

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval
OFENSIVA AMADA
Ofensiva Amada propõe encontros
bimestrais (in)subordinados a um tema,
pessoa ou efeméride. Gente de latitudes culturais e geográficas diversas
que se cruza no espaço público,
ampliando-o através do diálogo artístico transdisciplinar. A programação
de cada sessão é atualizada através
da página de facebook da Musgo
Produção Cultural.
Tel. 21 910 71 10
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23março

18h00
Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas
CICLO DE CONFERÊNCIAS
DE PRIMAVERA
“A polissemia dos monumentos epigráficos romanos através dos séculos.
Caso-estudo do amplo e expressivo
acervo identificado na região rural
a norte de Sintra”, por José Cardim
Ribeiro.
Será dado um amplo destaque à
coleção lapidar do Museu e por sequência ao Património Arqueológico
de Sintra, salientando a sua importância ao longo dos diferentes tempos
históricos. Após a conferência será
feita uma pequena pausa, à qual se
seguirá uma visita ao Museu, guiada
pelo arqueólogo Ricardo Campos,
de forma a proporcionar um contacto
direto com algumas das principais
peças referenciadas na palestra.
Tel. 21 960 95 20

24março

14h30
Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas
OFICINA EDUCATIVA
“Vem decorar ovos para Ceres!”
Vamos conhecer um pouco da História e das curiosidades de uma das
principais festas do ano – a Páscoa.
Na Antiga Roma e nesta precisa
época do ano, ofereciam-se a Ceres
– a principal deusa que tutelava o
«renascimento» da Natureza por
ocasião do despontar da Primavera
– ovos, símbolo de fecundidade, de
fertilidade e do próprio mundo, que
a deusa tinha de novo enriquecido
com a germinação dos cereais.
No final desta atividade, todos
vão compreender que muitos dos
costumes actuais têm a sua origem
nos festivais pagãos da Antiguidade
Greco-Romana, e como esta velha
prática passou a fazer parte de uma
das mais importantes celebrações
do Ano Cristão.
Tel. 21 960 95 20

15h00 às 18h00
Casa da Marioneta
COMEMORAÇÃO DO
DIA MUNDIAL DO TEATRO
Miminhos
Uma vez por mês, durante três horas a
Casa da Marioneta distribui miminhos!
Momentos de teatro, oficinas entre
outras surpresas, com participantes
nacionais e internacionais.
Oficina de construção de marionetas
de papel.
Com uma folha de papel é possível
construir uma marioneta? Claro que
sim! Vem descobrir como, mete mãos
à obra e constrói a tua personagem.
Percebe.
como anda, como fala e como interage com as outras personagens e faz
a tua própria história com marionetas.
Teatro Dom Roberto
Tel. 21 432 11 01 / 93 328 02 58

24março

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais
CLICKS AND TALKS
1ª SESSÃO TEORICA
DE WORKSHOP DE FOTOGRAFIA
Uma forma descontraída de aprender
um pouco sobre esta arte e de
conviver e partilhar experiências com
outros entusiastas. Inclui duas sessões
teóricas e uma sessão prática que
consiste em fotografar o património
histórico e cultural da Freguesia
de Agualva e Mira Sintra.
Tel. 21 912 82 70
21h00
Salão dos Recreios da Venda
Seca, Belas
NOITE DE FADOS
Liliana Martins convida Marcelo Rebelo da Costa (Voz), Múcio Sá (Guitarra
Portuguesa) e Tiago Valentim (Viola
de Fado).
21h30 às 23h30
Museu Anjos Teixeira
3 ESTÁTUAS, 3 ESCRITORES
No âmbito do Dia Mundial da Poesia,
leituras encenadas a partir das obras
de Francisco Rodrigues Lobo, Aquilo
Ribeiro e Camilo Castelo Branco.
Tel. 21 923 88 27

25março

10h00 e 11h30
Centro Cultural Olga Cadaval
CONCERTO PARA BEBÉS
Todos gostamos de receber e estar
com amigos, mas por vezes sabe bem
desfrutar da intimidade da família,
olhar os nossos bebés explorando
os recantos do espaço sem pessoas
menos conhecidas por perto.
Por isso este mês oferecemos um concerto mais familiar, em que saxofone,
clarinete, acordeão, vozes e bailarina
da Musicalmente podem dedicar-se
a 100% aos nossos bebés. Ouviremos
os temas mais clássicos que fizeram
a história dos Concertos para Bebés
e serão eles, os bebés, os nossos
solistas convidados.
Tel. 21 910 71 10

11h00
Casa da Marioneta
O SOM DAS COISAS
Uma viagem contada através dos
sons e da musicalidade dos objectos
que habitam a nossa casa. Cada
corredor esconde uma aventura e debaixo de cada tapete há um mistério
por desvendar. Há afinal um local
para onde vão todos os objectos
perdidos?
Tel. 21 432 11 01 / 93 328 02 58
11h00
Casa da Cultura Lívio de Morais
CASA DE LOUCOS
pelo TEATRO DUAS SENAS
Um casal de estalajadeiros. Uma casa
de hóspedes. Uma mulher rica e o seu
motorista. Poderíamos construir a maior
tragédia já alguma vez apresentada
nos palcos portugueses, não fossem
os hóspedes dessa casa, no mínimo,
atípicos; não fosse a existência de
uma dupla de mentirosos; não fosse
a existência de um cantor; de uma
prostituta e um advogado que em
muito pouco podem contribuir para a
seriedade da casa; não fosse ainda

a existência de alguém que nem sabe
muito bem quem é. Convida-nos a
todos a desfrutar de um serão num
bar intimista, com música ao vivo…
Atrever-se-ão a ficar para passar
a noite nesta casa de hóspedes?
Tel. 21 912 82 70 / 93 328 02 58
16h00
Coreto de Montelavar
COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS
DA PARÓQUIA DE Nª SRª DA PURIFICAÇÃO DE MONTELAVAR
Atuação da Banda da Sociedade
Filarmónica Boa União Montelavarense.
Tel. 93 504 44 46

28março

10h30
Museu Anjos Teixeira
PASSEIO DOS MESTRES
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.
Tel. 21 923 88 27

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval
JOSÉ DA CÂMARA
“30 ANOS DE CARREIRA”
O fadista estreou-se na música em
1986 e gravou o seu primeiro disco
em 1988.
A influência familiar do pai Vicente
da Câmara e da tia-avó Maria
Teresa de Noronha, foram preponderantes para o caminho que escolheu
e a carreira que abraçou de alma e
coração. Depois de gravar dez discos, José da Câmara leva aos palcos
o seu mais recente trabalho discográfico intitulado «Até Sempre
Sr. Fado», numa tour que teve início em
outubro de 2016, num espetáculo de
comemoração dos 30 anos de fado
no Teatro da Trindade, em Lisboa.
Tel. 21 910 71 10
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ALONSO FERNANDES

ao longo
do MÊS

		

março

EXPOSIÇÕES
1a11março

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
“BUGIOS E MOURISQUEIROS
S. JOÃO DE SOBRADO”
Remontando às origens da própria
Península Ibérica e às suas expressões
culturais mais marcantes e identitárias,
o Periferias traz ao MU.SA a exposição “Bugios e Mourisqueiros –S. João
de Sobrado”, no intuito de refletir
sobre a transversalidade das Artes
Performativas e sua efetiva valoração e participação por parte da
comunidade contribuindo cada vez
mais para uma cidadania mais plena,
efetiva e conjunta.
Telm. 96 523 36 92

Até4março

Museu Anjos Teixeira
EXPOSIÇÃO “CARICATURAS
PELA MÃO DE ARTUR”
Nesta exposição vamos revelar o
resultado do gosto de Artur Anjos
Teixeira pela Caricatura.
Tel. 21 923 88 27

10março a6maio

Museu Anjos Teixeira
EXPOSIÇÃO “MEDALHÍSTICA”
Arte e técnica ao serviço da cunhagem de medalhas e aos olhos de
Pedro Anjos Teixeira.
Tel. 21 923 88 27

17março a13maio

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO DE PINTURA E ESCULTURA
“RECTROSPECTIVAS” DE EDUARDO
SÉRGIO
A exposição viaja pelo percurso
criativo do polifacetado Eduardo
Sérgio, nos campos das artes-plásticas, da performance músico-teatral
e da escrita irónico-filosófica onde
uma curiosa escrita-automática nos
mostra surpreendente desempenho
construtivo.
Telm. 96 523 36 92

17março a13maio

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO DE VÍDEO “LE MONDE
OU RIEN” DE GONÇALO REGALADO
A exposição “Le Monde ou Rien”
trata-se de um olhar deseducado
sobre o mundo. Uma exploração
geográfica durante os últimos dois
anos em reflexo de uma exploração
pessoal que acompanha o processo
deambulante do olhar sobre diversos
contextos colecionando momentos
transformando-os em objetos.
Tel. 96 523 36 92

Até29março

Casa Mantero – Biblioteca Municipal de Sintra
EXPOSIÇÃO DE PINTURA “FLORESCER”
DE CLAUS VON OERTZEN
Trabalhar e evoluir dentro das cores é
o mote que suscita a exposição “Florescer” do artista Claus von Oertzen.
Com uma técnica especial, trabalha
e pinta as suas visões coloridas abstratas em óleo sobre vários materiais.
Estas visões orientam-se frequentemente em imagens sonoras.
Tel. 21 923 61 90

Até31março

Casa da Cultura Lívio de Morais
EXPOSIÇÃO DE PINTURA “PAPOILAS
EM SINTRA E ARREDORES” DE ALONSO FERNANDES
O enorme prazer que Alonso Fernandes tem pela pintura leva a que
a ela se dedique com devoção e
tenacidade, criando óleos espatulados, cheios de cores brandas e
aveludadas. A sua obra espelha um
cunho muito pessoal, impregnado de
poesia, sensibilidade e dedicação,
de quem na pintura encontrou um
caminho para a vida: «Pintar é uma
forma de me sentir vivo».
Tel. 21 912 82 70

( 13 )
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Até24abril

MU.SA - Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
MINDFULNESS” DE JORGE MAIA
A fotografia permite a Jorge Maia
entrar em pausa e conectá-lo sensorialmente com o que o rodeia, faze-lo
ter consciência de cada detalhe, de
cada momento, não é a procura de
novas “paisagens” mas a capacidade
de as ver com outros olhos. Esta
exposição mostra que independentemente dos cenários e condições
é possível desligarmo-nos do frenesim
da vida atual, para apenas nos
concentrarmos e apreciarmos o que
nos rodeia. A exposição divide-se em
quatro cenários: Lisboa, Land, Water
e Night.
Telm. 96 523 36 92

( 14 )
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Até29abril

Museu Leal da Câmara
EXPOSIÇÃO “TRAJES DE ÉPOCAS
DESENHADOS POR ALUNAS DE LEAL
DA CÂMARA”
Conceções estilistas de trajos femininos de várias épocas (séculos XIII-XIX),
que ainda integram os fundos museais
da Casa-Museu. Todas elas revelam
uma arte e um design de época, mas
onde se descobre, a intervenção
artística, profissional e direta do Mestre artista. É este interessante acervo
escolar que a presente exposição
pretende dar a conhecer a todos.
Tel. 21 923 88 28

Até maio
Palácio de Monserrate
EXPOSIÇÃO COLEÇÃO COOK
EM PORTUGAL
As peças da coleção da família
Cook, que habitou o Palácio de
Monserrate no século XIX, regressam
finalmente ao local, integrando uma
exposição temporária que apresenta
o projeto arquitetónico e paisagístico
desenvolvido na propriedade em
Sintra e a coleção de arte aí exibida.
Esta exposição assinala os 200 anos
do nascimento de Sir Francis Cook
(1817-1901) e é o resultado de uma
pesquisa exaustiva de obras desta
família que se encontravam em coleções públicas e privadas.
O acesso está incluído no bilhete
ao Parque de Monserrate.
Tel. 21 923 73 00

AO LONGO DO MÊS

TEATRO
9,10,16,17,23
e24março

Sextas e sábados às 21h00 e 23h00
Largo Fernando Formigal de Morais
- Sintra
“O INTERNATO”
PROJETO CASA ASSOMBRADA
O teatro Reflexo pretende submergir
o espectador numa experiência
hiper-realista de terror, cuja história se
vai desenrolando nas várias salas da
antiga casa dos magistrados.
Projeto Casa Assombrada:
O Internato, prevê que o espectador se desloque livremente pelas
salas, escolhendo aquilo a que quer
assistir podendo assim, envolver-se na

própria narrativa e determinar o desenrolar da mesma em alguns casos,
ou ser apenas um mero espectador.
Existem ainda objetivos por atingir num
jogo que se vai desenhando durante
a noite, com tarefas para realizar,
portas para desbloquear e missões
para cumprir.
A intensidade da experiência, só
irá até onde a audácia de cada
espectador o permitir. Mas o medo,
esse, está sempre garantido.
Requer reserva antecipada por e-mail
reservas.casassombrada@gmail.com),
Tel. 96 637 71 72

24março

21h00
Auditório Municipal António Silva
UM DE NÓS PELA Companhia Maior
Um de nós não é uma peça de teatro
no sentido tradicional do termo, mas
antes uma espécie de apresentação
sobre política, o amor, nós próprios….
É uma peça construída rigorosamente
em três partes diferentes. A primeira
contém cerca de 200 declarações
sobre política. Começam todas
com as palavras “Na política…” e
acabam em opiniões, afirmações mais
ou menos rigorosas, clichés e outras
supostas verdades que conhecemos
de conversas de café, da televisão
ou da Internet. A segunda parte
apresenta um número idêntico de

declarações que começam com as
palavras “No amor…”. O conjunto de
afirmações sobre o amor implica um
redimensionamento da primeira parte.
Na terceira parte, somos confrontados com uma coletânea de fait-divers,
confissões e segredos pessoais dos
próprios atores. A redução da escala
continua: da política, através das
relações pessoais ao indivíduo. Cada
frase da terceira parte começa com
as palavras “Um de nós…”.
Tel. 91 461 69 49 / 96 304 32 55
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BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA
Atividades regulares:
- VISITAS À BIBLIOTECA
- HORA DO CONTO
- ATELIER DE ESCRITA CRIATIVA

Para maiores de 4 anos,
com marcação prévia.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE SINTRA
Rua Gomes de Amorim, n.º 12 e 14
2710 – Sintra
Tel. 21 923 61 90
“CASA (DO CHÁ)
DOS HIPOPÓMATOS”
Um espaço dedicado ao livro
e à leitura.
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.
Tel. 21 923 61 98 / 939 122 533

Atividades todos
os sábados:
- HORA DO CONTO
- WORKSHOPS
- OFICINAS DE ILUSTRAÇÃO
- ENCONTRO COM ESCRITORES
- ATIVIDADES DIVERSAS
As atividades da Casa (do chá) dos
Hipopómatos, vão sendo atualizadas
mensalmente.
SERVIÇOS DE LEITURA ESPECIAIS
Fundo documental em Braille, para
consulta local e empréstimo domiciliário. Equipamentos informáticos próprios
para utilizadores com deficiência visual (cegos e amblíopes), que permitem
a utilização do computador para
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
O espaço Internet disponibiliza gratuitamente dez postos de utilização,
para processamento de texto/impressão e internet

1a29março

POESA 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. Cada leitor, também poderá
deixar um poema, no mural da poesia,
que irá estar patente numa das salas
da Biblioteca.

1 a29março
Terça a sexta-feira

24março

10h30 e 14h00
CONTO/ ATELIÊ ADORO-TE, PAI
O meu pai podia ser um doutor ou um
atleta, podia ser um dançarino ou um
grande cantor. Mas é o MEU pai, que
há-de gostar sempre de mim. Depois
da história contada, um presente
iremos fazer, para oferecer ao melhor
pai do mundo! Destinatários: Maiores
de 4 anos, com marcação prévia.

16h00
ATELIÊ DE ESCRITA CRIATIVA
Encontros de escrita criativa para
brincar com as palavras, descobrir
novos sentidos e criar histórias na
ocupação da folha em branco.
Dinamizadores: Art of Living
Destinatários: Dos 8 aos 80 anos
Com marcação prévia – Inscrição
gratuita
Informações/ Inscrições:
Tel. 21 923 61 71/ 90

17março

26a29março

16h00
WORKSHOP LEITURAS EM FAMILIA
“PAI DO MEU CORAÇÃO”
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.

10h00 e 14h30
FÉRIAS DA PÁSCOA
BiblioPáscoa – Vem caçar um ovo
na Biblioteca… Vamos à procura dos
ovos de páscoa, que estão escondidos na Biblioteca. Quem encontrar…
uma história tem de contar! Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia.
( 19 )
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BIBLIOTECA PÓLO
DE AGUALVA- CACÉM
Praceta das Descobertas, n.º 22 A
2735-095 Cacém
Tel. 21 432 80 39

1a29março
Terça a sexta-feira
10h30 e 14h30
CONTO/ ATELIÊ UM, DOIS, TRÊS
ERA UMA VEZ UMA CAMA!
“Hoje lancei milhares de feitiços,
e dei duas vezes a volta ao mundo.
Diz-me tu, gato de olhos mortiços:
Onde é que eu durmo um sono
profundo?”
Vamos juntar – nos ao gato Mateus e
à sua bruxa, que estão à procura da
melhor cama do mundo e a partir da
leitura do primeiro parágrafo e observação das ilustrações da história,
vamos recontar a história tentando
encontrar a melhor cama da história.
Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia.

10março

16h00
CONTO/ ATELIÊ E AGORA
O QUE É QUE EU FAÇO
Após a leitura de um conto, as crianças serão levadas a desconstruir a
história e a criar uma solução para
o problema do Óscar – personagem
da história – que só queria brincar
com o papagaio. Destinatários:
Maiores de 4 anos, com entrada livre.

24março

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.
( 20 )
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26a29março

26a29março

10h00 e 14h30
FÉRIAS DA PÁSCOA
BiblioPáscoa – Vem caçar um ovo na
Biblioteca… Vamos à procura dos
ovos de páscoa, que estão escondidos na Biblioteca. Quem encontrar…
uma história tem de contar! Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia.

10h00 e 14h30
FÉRIAS DA PÁSCOA
BiblioPáscoa – Vem caçar um ovo na
Biblioteca… Vamos à procura dos
ovos de páscoa, que estão escondidos na Biblioteca. Quem encontrar…
uma história tem de contar! Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia.

BIBLIOTECA DA TAPADA
DAS MERCÊS

BIBLIOTECA RUY BELO

POLO DA TAPADA DAS MERCÊS
Av. Miguel Torga. Lote 193, 3.ª Cave
Tapada das Mercês
2725-566 Mem Martins
Tel. 21 923 68 80

1a29março
Terça a sexta-feira
10h30 e 14h30
CONTO/ ATELIÊ PAI, AMO-TE
DAQUI ATÉ À LUA
A partir do livro e com passagem por
um ateliê de expressão plástica, o
objetivo principal desta ação, prende-se com a comemoração do Dia
do Pai e a relação de cumplicidade
entre as crianças e a figura paternal,
com toda a importância que se lhe
reconhece. Destinatários: Maiores
de 4 anos, com marcação prévia.

POLO DE QUELUZ
Rua Bica da Costa, n.º 3-9
Estrada Nacional 117/2 Pendão
2745 Queluz
Tel.. 21 923 68 76

1a28março
Terça a sexta-feira
10h30 e 14h30
POEMAS DE RUY BELO
Em comemoração da Poesia, convidam-se os leitores da Biblioteca Ruy
Belo, a conhecer e explorar a vida e
obra do poeta que dá nome à nossa
biblioteca.
Destinatários: Maiores de 6 anos,
com marcação prévia

17março

17h00 às 20h00
POETRY SLAM
Trata-se de uma forma de dizer
poesia em público, disfarçada de
competição. A primeira regra do jogo
é que cada participante tem apenas
três minutos para subir ao palco e declamar um poema da sua autoria. Mas
não basta declamar, o Poetry Slam
é mais do que isso. É preciso dar o

corpo ao manifesto, literalmente.
Sem quaisquer adereços, o participante, ou slammer (como aqui se chamam), tem de fazer uma perfomance.
O que é preciso é arriscar e conquistar o público presente e, já agora,
também o júri. Sim, porque há um júri
que ao fim de três rondas (eliminatória, semi-final e final) anunciará o
vencedor.

24março

16h00
CONTO/ ATELIÊ JOÃO
E A FLORESTA DE BETÃO
Era uma vez uma cidade onde não
existiam flores…Era uma vez um menino que tinha um sonho…Era uma vez
a história de um menino que fez uma
cidade muito mais bonita
Destinatários: Maiores de 6 anos,
com marcação prévia.

26a29março

10h00 e 14h30
FÉRIAS DA PÁSCOA
BiblioPáscoa – Vem caçar um ovo
na Biblioteca… Vamos à procura dos
ovos de páscoa, que estão escondidos na Biblioteca. Quem encontrar…
uma história tem de contar! Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia.
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CENTROS LÚDICOS
CENTRO LÚDICO
DE RIO MOURO
Rua Gil Eanes
(junto ao Mercado Municipal),
2635 Rio de Mouro
Tel. 21 916 69 96
Tel./Fax. 21 916 34 14
dedu.clriodemouro@cm-sintra.pt

Todo o dia
MESA DE SNOOKER
No próximo mês poderás usufruir desta
oferta no Centro Lúdico e estar com
os amigos num ambiente descontraído. A utilização é gratuita.
Maiores de 10 anos

14a17março

15h00
“PARA O MEU PAI”
Durante estes dias poderás fazer uma
prenda original e única para alguém
muito especial. Maiores de 6 anos.

27a29março
IV FEIRA DAS TROCAS

Todo o dia
O Centro Lúdico convida toda a
comunidade a participar na IV Feira
das Trocas. Podes trocar livros, jogos,
brinquedos, roupa, decoração, entre
outras coisas, para ti ou para ofereceres a quem mais gostas. Estamos
à tua espera!.
Todas as idades

SÁBADOS EM FAMÍLIA
10março

15h00
TORNEIO DE JUNGLE SPEED
Convida os teus amigos e vem jogar
este divertido jogo de mesa. Um jogo
de concentração e destreza. Atreve-te! Maiores de 8 anos.

24março

15h30
TORNEIO DE SNOOKER
Vem testar os teus dotes, participa
neste torneio amigável. Participa e
traz os teus amigos. Maiores de 12
anos.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
PROGRAMA DE ATIVIDADES
PARA GRUPOS E ESCOLAS
Com marcação prévia
HORA DO CONTO
Teremos disponível durante o 1º
trimestre do ano de 2018 uma Hora
do Conto onde a família e os afetos
estão em foco: “Histórias para os avós
lerem aos netos”, da autora Isabel
Stilwell.
Para Jardim de Infância, 1º e 2º ano
do ensino básico.

EXPRESSÃO CORPORAL E MOVIMENTO
Atividade lúdica que permite desenvolver a consciência corporal e 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.

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.

( 21 )
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CENTRO LÚDICO
DE LOPAS
Rua Carlos Charbel
2735 Agualva
Tel. 21 923 68 71
dedu.cllopas@cm-sintra.pt

Quartas-feiras
10h30
CLUBE DO BEM ESTAR
O Clube do Bem Estar está de volta.
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. Se quiser ocupar o seu
tempo livre com atividades interessantes, dinâmicas e divertidas, a equipa
de animação do Centro Lúdico das
Lopas terá todo o prazer em recebê-lo(a) para que, juntos, possamos
continuar a dinamizar este Clube do
Bem Estar.
Participe! É gratuito!
SALA XS
A Sala XS é um projeto da CMS, Divisão de Educação em protocolo com
a ELI (Equipa Local de Intervenção
precoce Sintra Oriental), um espaço
de acolhimento temporário, para
crianças entre os 0 e os 6 anos; residentes no Concelho de Sintra;
referenciadas pelas ELI´S ou outros
serviços da comunidade, e/ou não
frequentem qualquer equipamento
educativo.
PROJETO DE EXPRESSÕES
ARTÍSTICAS DAS LOPAS
O Projeto de Expressões Artísticas
das Lopas foi criado para ti e para
as tuas Ideias! 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.
Inscrições individuais ou em grupo.
Contacta-nos através
email dedu.cllopas@cm-sintra.pt
Tel. 21 923 68 71
Vem visitar-nos e conhecer o nosso
espaço e a nossa equipa.

( 22 )
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FAMILIARTE
Os sábados no Centro Lúdico das
Lopas são FamiliArtes! Tragam os
vossos filhos, netos, sobrinhos, venham
sozinhos ou acompanhados, mas
participem nas atividades que temos
pensadas para toda a família... Acima
de tudo, são momentos de partilha.

8março

15h00
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
“A mulher não é só casa; mulher-loiça,
mulher-cama, ela é também mulher-asa, mulher-força, mulher-chama E é
preciso dizer… Desde que as coisas
se tornem naquilo que a gente quer é
igual dizer meu homem ou dizer minha
mulher” ARY DOS SANTOS. O Centro
Lúdico vai promover uma atividade
de expressão plástica de construção
de flores com vários materiais de
forma a homenagear a Mulher que
serão distribuídos por vários locais da
freguesia. Todas as idades.

Pausas Letivas da Páscoa
27a31março

15h00
“TORNEIO DE MINI TÉNIS DE MESA”
Durante esta semana, poderás vir
jogar Mini ténis de Mesa com os teus
amigos. Inscreve-te para o torneio.
Maiores de 6 anos.

28março e4abril
quartas-feiras
15h00
LOTAÇÃO ESGOTADA
Nas férias da Páscoa o Centro Lúdico promove sessões de cinema.
Traz pipocas e convida os teus
amigos. Maiores de 10 anos.

27março

15h00
DIA MUNDIAL DO TEATRO
No Dia Mundial do Teatro, o Centro
Lúdico das Lopas vai dinamizar um
workshop de teatro para jovens a
partir dos 12 anos. Inscreve-te e atreve-te a pisar as tábuas do palco do
Centro Lúdico. Maiores de 12 anos.

ATIVIDADES EDUCATIVAS
PROGRAMA DE ATIVIDADES
PARA GRUPOS E ESCOLAS
Com marcação prévia
HORA DO CONTO “OS CIGANOS” DE
SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDERSEN
Ruy vive numa casa com demasiadas regras e muitas rotinas. Um dia,
é surpreendido pelo rataplã de um
tambor que o desafia a saltar o muro
do jardim e a percorrer os campos
ao encontro de um acampamento de
ciganos. Com eles acaba por ficar e,

inspirado pelo espírito indomado de
Gela, descobre o prazer de sentir o
chão debaixo dos pés, experimentando, enfim, a liberdade pela qual
sempre suspirou. Esta é uma história
sobre o irresistível apelo da liberdade
e sobre a descoberta do outro
e suas diferenças.
Jardim de Infância e 1º ciclo
de 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 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.

AO LONGO DO MÊS

CENTRO LÚDICO
DE MASSAMÁ
Rua das Rosas,
2745-872 Queluz
Tel. 21 439 20 86
dedu.clmassama@cm-sintra.pt

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… Se é uma pessoa que
gosta de partilhar bons momentos e
conhecimentos, venha ter connosco.
A inscrição é gratuita.

Todos os dias
“SPOT JOVEM”
O Spot Jovem é um espaço à tua medida. Se tens mais de 11 anos, este é
o espaço ideal para estares com os
teus amigos. Podem conversar, dançar,
ouvir música e dar asas à vossa imaginação. Apareçam e façam do Spot
Jovem a vossa segunda casa!

10março

16h00
CRIATIVIDADE NUM MINUTO
Um ateliê que desafia a tua criatividade. Vem descobrir materiais, técnicas
de pintura e criar as tuas obras de
arte num minuto. Maiores de 6 anos.

24março

16h00
UM CONTO NA PRIMAVERA…
É sempre bom ouvir histórias… Histórias de pessoas reais ou de fantasia,
de animais da floresta ou mágicos…
Esperamos por ti para te contar uma
história em tempo de primavera.
Todas as idades.

27março

14h00
JOGO MULTIMÉDIA – ANTES QUE A
ÁGUA SE AFOGUE
Aparece e participa neste jogo promovido pelo SMAS de Sintra que nos
leva a refletir sobre a importância
da poupança de água. Maiores
de 6 anos.

28março
Todo o dia
DESPORTO EM MOVIMENTO
Vem participar nas atividades desportivas ao longo deste dia onde
que não vai faltar ação e muito
movimento.
Maiores de 6 anos

ATIVIDADES EDUCATIVAS
PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA
GRUPOS E ESCOLAS
Com marcação prévia
OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
Nesta oficina, vais ter oportunidade
de explorar várias técnicas e materiais.
Vem criar as tuas obras de arte
connosco!
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 turmas do 2º ao 4º ano
do 1º ciclo do ensino básico
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MUSEUS E ESPAÇOS CULTURAIS
COM ATIVIDADES
EDUCATIVAS

1março

10h00
Museu Anjos Teixeira
UM DIA NO MAT COM
A PROTEÇÃO CIVIL
Para assinalar o Dia Mundial da
Proteção Civil convidámos o Serviço
Municipal de Proteção Civil para uma
manhã cheia de informação
e diversão.
Tel. 21 923 88 27

9março

10h30
Casa da Cultura Lívio de Morais
CAÇA AO LIVRO / LEITURA
DE CONTOS
REALIZAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS
E LEITURA DE CONTOS
A ação desenrola-se nos vários
espaços da Casa da Cultura Lívio de
Morais 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.
Destinatários: jardins-de-infância e
escolas do 1º ciclo.
Atividade gratuita mediante marcação.

27a29março
Terça a sexta-feira
9h30 às 12h30
MU.SA - Museu das Artes de Sintra
ATIVIDADES LUDO-PEDAGÓGICAS
NA PAUSA LETIVA DA PÁSCOA.
Telm. 96 523 36 92

27março a6abril
10h00 ÀS 12h00
14h00 ÀS 16h00

Terça a sexta-feira
Museu Anjos Teixeira
ESTAMOS DE FÉRIAS… NO MAT
Ofertas Educativas para as Férias
da Páscoa
(Todos os ateliês do Plano de
Atividades Escolares de 2018)
Tel. 21 923 88 27
( 24 )
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DURANTE TODO O MÊS
DE MARÇO

Terça a sexta-feira
10h00 e 14h00
Inclusive durante as férias escolares
da Páscoa
Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas
OFICINA EDUCATIVA
“Vem decorar ovos para Ceres!”
Vamos conhecer um pouco da História e das curiosidades de uma das
principais festas do ano – a Páscoa.
Na Antiga Roma e nesta precisa
época do ano, ofereciam-se a Ceres
– a principal deusa que tutelava o
«renascimento» da Natureza por
ocasião do despontar da Primavera
– ovos, símbolo de fecundidade, de
fertilidade e do próprio mundo, que
a deusa tinha de novo enriquecido
com a germinação dos cereais.
No final desta atividade, todos
vão compreender que muitos dos
costumes actuais têm a sua origem
nos festivais pagãos da Antiguidade
Greco-Romana, e como esta velha
prática passou a fazer parte de uma
das mais importantes celebrações
do Ano Cristão.
Tel. 21 960 95 20

Casa da Cultura Lívio
de Morais
ATIVIDADES

Terça a domingo
“CAÇA AO LIVRO”:
Com a iniciativa pretende-se desenvolver hábitos de leitura e despertar
na criança diferentes formas de
contactos com os livros
“Estendal da Leitura”:
Vem ler na sala de leitura da Casa
da Cultura Lívio de Morais…Podes
levar livros para tua casa, mas não
te esqueças de assinar o teu nome
no estendal.
“Jogos Tradicionais”:
Com esta iniciativa pretende-se
fazer chegar às crianças de hoje os
jogos de outrora, que foram sendo
transmitidos de geração em geração,
transportando em si um valioso
egado que importa preservar e
dar a conhecer.
Ações gratuitas mediante marcação.
Tel. 21 912 82 70

Casa Museu Leal
da Câmara
Terça a sexta-feira
10h00 às 18h00
CAÇA AO TESOURO
“Leal da Câmara e a Caricatura”
e “Leal da Câmara e a sua Casa
na Rinchoa” – Jogo de equipa e
orientação.
Tel. 21 923 88 41

Museu de História Natural
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. 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.
Marcação de visitas guiadas:
Tel. 21 923 85 63/21 923 85 25.

AO LONGO DO MÊS

MAIS ATIVIDADES
Todos os dias
9h30-19h00
NEWSMUSEUM
O NewsMuseum invoca e explica a
cobertura mediática de episódios da
história recente e permite aos visitantes interagirem com a Rádio e
a TV. Homenageia os jornalistas imortalizados pela sua obra, apresenta os
principais protagonistas da indústria,
projeta a evolução da reportagem
das guerras, contextualiza os combates mediáticos que nos marcaram,
recorda as “más notícias” do nosso
tempo. Desvenda a propaganda
e a indústria das Public Relations.
O equipamento é muito moderno e
participativo e integra um pequeno
auditório preparado para visitas educacionais. A experiência, disponível
em português e inglês, é personalizada num total de 16 horas de vídeo
e outros formatos.
Tel. 21 012 66 00

AUDITÓRIO ANTÓNIO
SILVA

CASA DA CULTURA LÍVIO
DE MORAIS

Inscrições abertas todo o ano
para formações:
MOSQUITO
A aulas regulares de teatro para
crianças a partir dos 6 anos
Quinta-feira - 19h00 - 19h45
Aulas regulares de teatro para jovens
dos 13 aos 18 anos
Terça-feira - 19h00 – 19h45
Grupo de teatro sénior para maiores
de 65 anos
20€ mensalidade
Tel. 21 914 54 45

- ATELIÊS DE INICIAÇÃO À PINTURA
ARTÍSTICA / 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
Ações gratuitas mediante marcação,
Tel. 21 912 82 70
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CONTACTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
Largo Doutor Virgílio Horta
2714-501 Sintra
Tel. 21 923 85 00
seg-sex 9h00-17h00
cm-sintra.pt
CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro
2710-720 Sintra
Tel. 21 910 71 10
geral.ccoc@cm-sintra.pt
CASA DA CULTURA LÍVIO DE MORAIS
Av. 25 de Abril, Largo da Igreja,
2735-400 Mira Sintra
Tel. 21 912 82 70
ter- sex 10h00-20h00
sáb e dom-14h00-20h00;
Encerra às segundas e feriados
dpec.casadacultura@cm-sintra.pt
CASA-MUSEU DE LEAL DA CÂMARA
Calçada da Rinchoa, n.º 67
2635-312 Rio de Mouro
Tel. 21 916 43 03
ter - sex 10h00 – 18h00
sáb - dom -12h00–18h00
Encerra às segundas e feriados
dbmu.museu.lcamara@cm-sintra.pt
MUSEU FERREIRA DE CASTRO
Rua Consiglieri Pedroso, n.º 34
2710-550 Sintra
Tel. 21 923 88 28
ter- sex 10h00-18h00
sáb-dom- 12h00–18h00
Encerra à segunda e feriados
dbmu.museu.fcastro@cm-sintra.pt
MU.SA – MUSEU DAS ARTES DE SINTRA
Avenida Heliodoro Salgado
2710-575 Sintra
Telm: 96 523 36 92
ter- sex 10h00-20h00
sáb e dom 14h00-20h00
Encerra segunda e feriados
dbmu.servico.educativo@cm-sintra.pt
MUSEU ARQUEOLÓGICO
DE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS
Av. Prof. Doutor Dom Fernando
d’Almeida
2710 Sintra
Tel. 21 960 95 20
ter-sáb 10h00-13h00 | 14h00-18h00
Encerra dom, seg e feriados
dbmu.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt
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MUSEU ANJOS TEIXEIRA
Azinhaga da Sardinha
Volta do Duche
2710-631 Sintra
Tel. 21 923 88 27
ter-sex 10h00-18h00
sáb - dom- 12h00 –18h00
Encerra à segunda e feriados
dbmu.museu.ateixeira@cm-sintra.pt
MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL
DE SINTRA
Rua do Paço 20
2710-602 Sintra
Tel. 21 923 85 63 | 21 923 85 25
ter- sex 10h00- 18h00
sáb - dom- 12h00 –18h00
Encerra à segunda e feriados
dbmu.museu.hnatural@cm-sintra.pt
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA
CASA MANTERO
Rua Gomes de Amorim, n.º 12 e 14
2710 Sintra
Tel. 21 923 6170/ 77
seg 14h00-20h00 | ter-sex
10h00-20h00 | sáb 14h30-19h30
Encerra domingo
dbmu.bms.sintra@cm-sintra.pt
CIBERCAFÉ (ESPAÇO INTERNET)
seg 14h00-20h00 | ter-sex
10h00-20h00 | sáb 14h30-19h30
Encerra domingo
POLO DA TAPADA DAS MERCÊS
Av. Miguel Torga, lote 193, 3ª Cave,
Tapada das Mercês
2725-566 Mem Martins
Tel. 21 923 68 80
Segunda-feira, das 13h00 às 19h00
Terça a sexta-feira, das 10h00 às
19h00
Sábado, das 13h30 às 19h00
Encerra aos domingos e feriados
dbmu.bms.merces@cm-sintra.pt
POLO DE QUELUZ
BIBLIOTECA RUY BELO
Rua Bica da Costa, n.º 3-9, Estrada
Nacional 117-2, Pendão
2745 Queluz
Tel. 21 923 68 76
Segunda-feira, das 14h00 às 20h00
Terça a sexta-feira, das 10h00
às 20h00
Sábado, das 14h30 às 20h00
Encerra aos domingos e feriados
dbmu.bms.queluz@cm-sintra.pt

POLO AGUALVA-CACÉM
Praceta das Descobertas 20/22 A
2735 095 Cacém
Tel. 21 432 80 39
seg 14h00-20h00 | ter-sex
10h00-20h00 | sáb 14h30-20h00
Encerra domingos e feriados
dbmu.bms.cacem@cm-sintra.pt
CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ
Rua das Rosas
2745-872 Queluz
Tel. 21 439 20 86
seg- sáb 9h30-12h20- 14h00-18h00
ter 14h00-18h00
Encerra domingos e feriados
dedu.clmassama@cm-sintra.pt
CENTRO LÚDICO DE RIO DE MOURO
Rua Gil Eanes
(junto ao Mercado Municipal)
2635 Rio de Mouro
Tel. 21 916 34 14
seg- sáb 9h30-12h20- 14h00-18h00
ter 14h00-18h00
Encerra domingos e feriados
dedu.clriodemouro@cm-sintra.pt
CENTRO LÚDICO DAS LOPAS
Rua Carlos Charbel
2735 Agualva
T/F : 21 431 91 54
seg- sáb 9h30-12h20
14h00-18h00 | ter 14h00-18h00
Encerra domingos e feriados
cllopas@gmail.com

QUINTA DA RIBAFRIA
Estrada da Várzea, Sintra
abril a setembro 10h00-19h00
outubro a março 10h00-18h00
QUINTA NOVA DA ASSUNÇÃO
Rua José Maria Rego, 39, Belas
abril a setembro 10h00-19h00
outubro a março 10H00-18H00
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ANTÓNIO SILVA
Shopping Cacém
Rua Coração de Maria, n.º 1
2735-460 CACÉM
NEWS MUSEUM
Rua Visconde de Monserrate, n.º 26
2710-591 Sintra
Tel. 21 012 66 00
abril a setembro 9h30-19h00
outubro a março 9h30-18h00
info@newsmuseum.pt
CENTRO INTERATIVO MITOS
E LENDAS DE SINTRA
Praça da República n.º 23
2710-616 Sintra
Tel. 21 923 11 57
Todos os dias 9h30-18h00

