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DESTAQUE

CÓRTEX - 8º FESTIVAL
DE CURTAS METRAGENS DE SINTRA
A 8.ª edição do Córtex – Festival de Curtas-Metragens de Sintra, que este ano se realiza entre 11 a 15 de abril, traz
a Portugal o realizador austríaco Ulrich Seidl (n.1952) a quem dedica a retrospetiva. Na abertura oficial do Festival
vai ser exibido pela primeira vez em Portugal o último filme de Seidl, Safari (2016), com a presença do realizador.
Para conhecer melhor a obra deste realizador, que já arrecadou o Grande Prémio Especial do Júri no Festival de Cinema
de Veneza, em 2001, o Córtex exibe ainda as suas duas primeiras curtas-metragens One Fourty (Einsvierzig) de 1980 e
The Prom (Der Ball) de 1982 e três médias metragens, realizadas entre 1994 e 1998, para a televisão: The Last Men (Die
letzten Männer), The Bosom Friend (Der Busenfreund) e Fun without Limits (Spass ohne Grenzen).
Da Áustria chega-nos também a secção “Hemisfério, que este ano é programada pelo festival austríaco Viena Shorts,
a convite do Córtex.
Além do Centro Cultural Olga de Cadaval, em Sintra, o Festival estende-se, pela primeira vez, a Lisboa ganhando mais
uma sala de projeção, o Cinema Ideal, e duplica os dias de programação para oito dias.
Outra novidade deste ano é a sessão “Frontal”, uma nova secção do Festival,
dedicada ao público sénior e aos alunos do ensino secundário do concelho
de Sintra.
“A nossa proposta é aliar diferentes gerações e decifrar o que os
une em vez de sublinhar o que os separa, dando a conhecer
aos mais velhos a realidade dos mais jovens e vice versa“,
afirmam Michel Simeão e José Chaíça, diretores do Festival Córtex.
Renovada a parceria com a MONSTRA
| Festival de Animação de Lisboa,
na programação do Mini-Córtex
vão ser apresentadas oito
curtas-metragens para as escolas
e uma sessão para pais e filhos no dia
15 de abril, que antecede um workshop
de animação para as famílias, lecionado
por Fernando Galrito, diretor da
MONSTRA.
As curtas do Mini-Córtex estarão
sujeitas à votação do público
mais novo.
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No ano em que a organização do Córtex recebeu um número recorde de inscrições, vindas dos cinco continentes, foram
selecionadas 15 curtas para competição internacional. A competição nacional é composta 15 curtas portuguesas, entre
elas: “Os Humores Artificiais” de Gabriel Abrantes, “Coup de Grâce” de Salomé Lamas, “Cidade Pequena” de Diogo Costa
Amarante, “Farpões Baldios” de Marta Mateus, “Altas Cidades de Ossadas” de João Salaviza, “Tudo o que Imagino” de
Leonor Noivo, “Miragem Meus Putos” de Diogo Baldaia; e algumas em estreia absoluta, como “Em Algum Lugar” de Inês
de Sá Frias e Leandro Martins, “Os Estrangeiros” de Rita Al Cunha e !Por Tua Testemunha! de João Pupo. Estas obras foram
todas produzidas entre 2016 e 2017 e representam o que melhor se faz no formato da curta-metragem.

O painel de júri desta 7.ª
edição é composto por
Beatriz Batarda, Cláudia
Lucas Chéu e Sérgio Tréfaut,
na competição nacional
e Ana David, João Ferreira
e Margarida Leitão, na
competição internacional.
O MU.SA (Museu das Artes
de Sintra) continua a ser
o espaço por excelência
das atividades paralelas
do Festival, com dois
concertos: no dia 13 de
abril o eclético Conan
Oisiris apresenta o seu mais
recente álbum “Adoro Bolos”
e, no dia 14, Soho, projeto
de música eletrónica,
apresenta-se pela primeira
vez em Sintra.
O Córtex é uma iniciativa
da Reflexo - Associação
Cultural e Teatral, com o
apoio da Câmara Municipal
de Sintra.
Mais informações e
programação completa em
www.festivalcortex.com
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dia a

DIA
abril

2abril

16h00
Palácio Valenças
HOMENAGEM A FRANCISCO COSTA
NOS 30 ANOS DO SEU DESAPARECIMENTO
Francisco Costa (1900-1988) foi
um escritor genuinamente sintrense:
nasceu, casou, viveu, trabalhou e
morreu em Sintra, a 2 de abril de
1988, passam este ano 30 anos. Foi
muitos anos contabilista na Adega
Regional de Colares e, em 1939
transitou para a Câmara Municipal
de Sintra, onde fundou a Biblioteca
e o Arquivo Municipal, no Palácio
Valenças.

3abril

17h00
Quinta do Mont Fleuri
CONFERÊNCIA “O PAPA FRANCISCO
E O MUNDO ATUAL”
No âmbito do Ano Europeu
do Património Cultural

4abril

16h00
Casa Museu Leal da Câmara
CONFERÊNCIA “LEAL DA CÂMARA
NO CONTEXTO DA CARICATURA
PORTUGUESA”
Conferência a proferir por Eugénio
Montoito, a qual incidirá, sobretudo,
sobre os temas de ‘Leal da Câmara
e Sintra’ e ‘I Guerra Mundial’.
Tel. 21 923 88 41

5abril

9h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra
I CONGRESSO IBERO-AMERICANO
EM ESTUDOS DA PAISAGEM
Instituto de História Contemporânea
Telm. 96 523 36 92

6abril

18h00
Museu Ferreira de Castro
CLUBE DE LEITURA
Leitura e análise conjunta da obra
“Café República”, de Álvaro Guerra.
Tel. 21 923 88 28

6e7abril

G.U.R. Linhó
CERVEJA COM TODOS
BEER FEST – Cerveja,
Música e Gastronomia

6a15abril

Agualva-Cacém
AQU’ALVA STÓRIA – FESTIVAL RJ
Encontro Internacional de Narração
Oral da Lusofonia
Nesta terceira edição, não temos um
país convidado e como somos ambiciosos, o FOCO desta edição é
a “PALAVRA” da diversidade cultural
de Sintra, sob o slogan: “Os Santos
da Casa fazem milagres...Somos todos
Sintrenses!”. Agoa Alua (Aldeia de
Agualva), Aqua Alva (Águas alvas ou
Límpidas) ... Hoje, Ribeira do Jardo Ribeira das Jardas, um bem Patrimonial
histórico, biótico e hídrico, envolvido
em lendas e stórias, servirá como

“força motriz”, nesta edição, do festival
da Agualva-Cacém | SINTRA.

7abril

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval
THE BLUES EXPERIENCE | BUDDA
POWER BLUES & MARIA JOÃO
Após alguns concertos juntos, Budda
Power Blues e Maria João decidem
unir esforços e talentos na criação
de um disco “a dois”. Budda assume
as composições e letras e Maria João
empresta a voz e todo o seu talento,
para um disco entitulado Blues Experience. Trata-se exactamente de
uma experiência no mágico universo
dos Blues onde Maria João deixa
cair o seu registo icónico para se
apoderar das canções e dar vida às
letras, muitas das vezes em dueto com
Budda, considerado o melhor músico
de Blues do país.
A rudeza de Budda Power Blues
alia-se à delicadeza de Maria João,
encontrando-se algures num meio termo para criar uma sonoridade própria
e especial.
Composto por 10 canções que
versam sobre assuntos muito pessoais
e frequentemente autobiográficos,
“Blues Experience” é um disco que

percorre várias linguagens dos blues,
resultado do desafio lançado por
Budda a Maria João.
Tel. 21 910 71 10
21h00
Auditório
Municipal António Silva
“ISHÁ A MULHER QUE…”
Pelo Projeto Nora
“Ishá - a mulher que...” parte de uma
residência artística em Serpa e reúne
uma série de testemunhos que contam
o que é ser Mulher. Especificamente, os testemunhos de três mulheres
idosas, três crianças do sexo feminino
e três jovens atrizes e as relações
ficcionais que se podem estabelecer
entre as mesmas.
Será génese ou êxodo? Homenagem
ou memorial? Biografia ou quem não
somos? Verdade? Mentira? Ficção
dentro da realidade ou realidade
dentro da ficção? Feminino no plural.
Encontros na solidão.
Afinal, quem não tem histórias a
contar? E quem não acrescenta
um ponto a um conto?
Telm. 91 461 69 49
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7abril

16h00
Casa da Cultura
Lívio de Morais
“PRÉMIOS NOBEL - SELEÇÃO
DE HERÓIS DO CONHECIMENTO
E PROGRESSO MUNDIAL”
Esta mostra reunirá documentos
e imagens de pessoas notáveis
a quem foi atribuído o Prémio
Nobel que contribuíram para o
bem da Humanidade, por meio
de pesquisas pioneiras, da invenção de técnicas importantes ou
pelos contributos que forneceram
à sociedade.
Tel. 21 912 82 70

7,14e21abril

16h00
MU.SA – Museu
das Artes de Sintra
“JAZZ ESSE DESCONHECIDO”
COM JOSÉ DUARTE
José Duarte virá ao MU.SA – Museu das Artes de Sintra, em abril,
para três sessões intituladas “O
jazz, esse desconhecido”. Crítico
consagrado, autor de diversos
livros sobre o tema, colaborador
do prestigiado The New Groove
Dicionary of Jazz, fundador, há
sessenta anos, do CUJ-Clube
Universitário de Jazz, José Duarte
é conhecido do grande-público
pela sua longa presença na
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rádio e televisão, nomeadamente pelo mais antigo programa
da rádio portuguesa, o ‘Cinco
minutos de jazz’.
A última sessão (21 de abril)
contará com a presença do
contrabaixista Nelson Cascais,
para um emocionante ‘blindfold
test’. A não perder.
Telm. 96 523 36 9

8abril

11h00
Centro Cultural Olga Cadaval
TEATRO PARA BEBÉS
“O SOM DAS COISAS”
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.
Classificação etária: Indicado
para crianças dos 6 meses aos
2 anos
Tel. 21 910 71 10

Fontanelas
FESTAS EM HONRA DE NOSSA
SENHORA DA ESPERANÇA
18h30 - Banda da União
Mucifalense
20h00 - Rancho Folclórico
Etnográfico e Saloio do M.T.B.A.
Telm. 93 534 19 94

11abril

Escola Secundária Matias Aires
TORNEIO DE DESPORTO
INCLUSIVO
Organização: APADP
Associação de Pais e Amigos
de Deficientes Profundos
Apoio: Câmara Municipal
de Sintra

11a15abril

Centro Cultural
Olga de Cadaval
CÓRTEX - 8º FESTIVAL DE CURTAS
METRAGENS
A 8.ª edição do Córtex – Festival
de Curtas-Metragens de Sintra,
que este ano se realiza entre
11 a 15 de abril, traz a Portugal
o realizador austríaco Ulrich
Seidl (n.1952) a quem dedica a
retrospetiva. Na abertura oficial
do Festival vai ser exibido pela
primeira vez em Portugal o último
filme de Seidl, Safari (2016), com
a presença do realizador.
Tel. 21 910 71 10

11,12e13abril

10h30 e 14h30
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

DIA A DIA

13abril

21h00, 22h00 e 23h00
Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas
SEXTA-FEIRA 13!
Na noite do próximo dia 13 de abril,
sexta-feira, o Museu de Odrinhas irá
organizar uma surpreendente visita noturna! Com esta visita – articulada em
torno de antigas superstições pagãs –
o Museu tem como objectivo assinalar
esta noite assombrada pelo espectro
do azar integrando os monumentos
expostos com crenças que mergulham
fundo as suas raízes na Antiguidade.
Aceite o nosso convite e participe…
se tiver coragem!!!
Tel. 21 960 95 20
22h00
Centro Cultural Olga Cadaval
OS MAIAS
Os amores incestuosos de Carlos
da Maia e Maria Eduarda decorrem
numa Lisboa repleta de personagens
realistas, envolvendo os protagonistas
e o seu destino trágico. A presente
versão dramatúrgica consiste na condensação dramática dos principais
momentos, conflitos, personagens e
acontecimentos da obra Os Maias,
de Eça de Queirós, captando
a essência estruturante da obra
literária, traduzida para a linguagem
dramática e cénica num espetáculo
que harmoniza os atores em palco, o
filme e a música. Em cena estarão as
personagens João da Ega, Carlos da
Maia, Maria Eduarda, Dâmaso Salcede, Condessa de Gouvarinho, Cruges;
em filme, Afonso da Maia, Pedro da
Maia, Raquel Cohen, Jacob Cohen,
Craft, Eusebiozinho, Palma Cavalão,
Castro Gomes e Tomás de Alencar.
Tel. 21 910 71 10

14abril

15h30 às 17h30
MAT – Museu Anjos Teixeira
SÁBADOS NO MUSEU
“UM NINHO PARA CUIDAR”
Com a chegada da primavera, vamos
construir um ninho para abrigar os
nossos amigos passarinhos!
Tel. 21 923 88 27

14abril e15abril

Sábado às 16h00
e domingo às 11h00
Auditório Municipal António Silva
LITERATURINHA |
ROMANCE DO 25 DE ABRIL
Leitura encenada a partir do livro
homónimo de João Pedro Mésseder e
Alex Gozblau, pelo teatromosca.
Telm. 91 461 69 49

14abril

15h00
Casa da Marioneta de Sintra
MIMINHOS, PELO VALDEVINOS
TEATRO DE MARIONETAS
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

15abril

Monte Abraão
TROFÉU “SINTRA A CORRER”
37º GRANDE PRÉMIO JOMA
Organização: JOMA e Câmara
Municipal de Sintra
17h00
Casa da Cultura Lívio de Morais
CICLO DE FOLCLORE – GRUPO FOLCLÓRICO E CULTURAL DA RINCHOA
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

16abril

10h00
Centro Cultural Olga Cadaval
12º CONCURSO NACIONAL
DE LEITURA
Realização da 2.ª fase do CNL
2017/2018 – Concurso Nacional de
Leitura, que corresponde à nova fase
deste certame, a fase concelhia realizada pelas Bibliotecas Municipais,
para apuramento dos 4 representantes do município de Sintra na fase
regional da Área Metropolitana de
Lisboa. Nesta 2.ª fase participarão os
alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo e ensino

secundário apurados por cada
agrupamento de escolas do concelho de Sintra.
Tel. 21 910 71 10

18abril

10h30 e 14h30
MU.SA – Museu das Artes de Sintra
COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS
– PATRIMÓNIO CULTURAL:
DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO”
Visita Orientada – Obras clássicas
versus Obras contemporâneas.
Tel. 96 523 36 92
10h30 às 15h00
MAT – Museu Anjos Teixeira
COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS
– “PATRIMÓNIO CULTURAL:
DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO”
“Patrimoniar” - Visita orientada de sensibilização ao património escultórico
nacional.
Tel. 21 923 88 27

18e19abril

10h00 às 17h00
Museu de História Natural de Sintra
ATELIÊ DE CIÊNCIA
No âmbito da Comemoração do Dia
Internacional dos Monumentos e Sítios.
Tel. 21 923 85 63
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19abril

17h00
MU.SA – Museu de Artes de Sintra
CONFERÊNCIA “A
ECONOMIA DA CULTURA”
No âmbito do Ano Europeu
do Património Cultural

20abril

18h00
Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas
CICLO DE CONFERÊNCIAS
DE PRIMAVERA 2018
“Ad Antiquitates Vestigandas. Destinos
e itinerários antiquaristas nos campos
olisiponenses ocidentais desde inícios
a meados do século XVI”, por José
Cardim Ribeiro
Analisam-se aqui os itinerários
epigráficos empreendidos através
dos campos olisiponenses ocidentais
durante a primeira metade do séc. XVI.
Definem-se e caracterizam-se ainda
os principais ‘destinos antiquaristas’
então descobertos nos arredores de
Lisboa, particularmente o santuário
consagrado ao Sol e à Lua junto à
Foz de Colares e a colecção lapidar
da Ermida de São Miguel de Odrinhas, ambos no termo de Sintra.
Tel. 21 960 95 20
22h00
Centro Cultural Olga Cadaval
SÉRGIO GODINHO “NAÇÃO VALENTE”
O “escritor de canções” está regresso
com “Nação Valente”, o novo disco
e novo espetáculo. “Nação Valente”
traz-nos de volta ao conforto e à
inquietação que Sérgio Godinho nos
tem proporcionado ao longo da sua
carreira. Mas transporta-nos ainda
para territórios poéticos e musicais
de alguma forma inéditos na obra
do cantautor e que ilustrarão, seguramente, os seus futuros “best of”, um
conjunto de temas que pode muito
bem representar aquele que tem sido
o “nosso” quotidiano na presente
década. Em palco, “Nação Valente”
crescerá. Às canções que compõem
o disco juntar-se-ão outras, menos recentes, das mais e menos conhecidas,
e que por certo enriquecerão
o retrato desta nação valente.
Tel. 21 910 71 10
( 10 )
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21abril

16h00
Centro Cultural Olga Cadaval
ANTES DE COMEÇAR
DE ALMADA NEGREIROS
Algures no teatro do mundo há um
boneco e uma boneca que se mexem
como as pessoas. Algures no teatro
do mundo existem os sobreviventes
do Grande Circo, dois bonecos que
foram salvos pelo homem, o bonecreiro que sempre cuidou das marionetas que faziam parte do grande
espetáculo.
O boneco não sabe que a boneca
se mexe como as pessoas e a boneca não sabe que o boneco se mexe
como as pessoas. Quando descobrem que se mexem, não sabem se
são bonecos ou se são pessoas. As
pessoas não sabem que o boneco e
a boneca se mexem como elas. Mas
o homem sabe que os seus bonecos
têm coração. Também ele tem esta
certeza de que, ao invés da cabeça,

sabe sempre tudo. Ao fim e ao cabo,
depois de tantos anos de espetáculos com os seus bonecos, também
o homem já não sabe quando é
boneco ou quando é homem.
Fantoches? Marionetas? Talvez. Mas...
Silêncio, por favor. Porque a peça
antes da peça já começou. Afinal,
no Teatro do Mundo o espetáculo
nunca acaba.
“Antes de Começar” é a linguagem
do novo circo e também uma conversa entre os bonecos e o mundo das
pessoas, das pequenas e também
das grandes porque “as pessoas
antes de serem grandes começam por
ser pequeninas!”.
Tel. 21 910 71 10

21h30
MAT - Museu Anjos Teixeira
NOITES NOS MUSEUS
Noites de Música no Museu Anjos
Teixeira
Tel. 21 923 88 27

22abril

11h00
Casa da Marioneta de Sintra
O SOM DAS COISAS
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. 21 432 11 01

DIA A DIA

22abril

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais
CICLO DE CONFERÊNCIAS – AS
GRANDES PERSONALIDADES DA
CIDADE DE AGUALVA-CACÉM VIDA E OBRA DE MATIAS AIRES
A Casa da Cultura Lívio de Morais
recebe uma palestra com o professor
Lívio de Morais, subordinada ao tema
“A Vida e Obra de Matias Aires”. Este
Ciclo de Conferências, com periodicidade mensal, visa sobretudo estimular
e partilhar o conhecimento com a
comunidade e a sociedade em geral
de personalidades que se destacaram localmente.
Tel. 21 912 82 70
21h00
Auditório Municipal António Silva
PLAY
Pelo Grupo de Teatro Os Anéis de
Saturno – Casa Seis, em coprodução
com teatromosca.
Telm. 91 461 69 49|96 304 32 55

24abril

Banda da Sociedade Filarmónica Instrução e Recreio Familiar de
Lameiras
Banda da Sociedade Filarmónica
Os Aliados
Banda da Sociedade Filarmónica
e Recreativa de Pêro Pinheiro
Banda da Sociedade Filarmónica
União Assaforense
Banda da Sociedade Recreativa e
Musical de Almoçageme
Banda da União Mucifalense

seus produtos/serviços, ligando as
heranças culturais e o pluralismo à
integração no mercado, estimulando
a inclusão económica, aumentando as receitas destes artesãos e
criando produtos com valor cultural.
Esta exposição pretende apresentar
os protótipos concebidos entre os
alunos e os
artesãos, numa exposição onde será
também apresentada a história deste
processo.

Informações: 21 923 61 04

28abril

27e28abril

Casa do Elétrico de Sintra
- Vila Alda
MOSTRA DE ARTESANATO
A Fundação Aga Khan, em parceria
com a Faculdade de Arquitetura tem
vindo a desenvolver um projeto ligado ao artesanato, que alia o resgate
de saberes de diversas culturas ao
design. Esta ação contou com estudantes de mestrado de design, que
em conjunto com diversos artesãos de
Sintra estiveram a pensar em inovar os

Escola Secundária
Leal da Câmara
DESPORTO ESCOLAR
Campeonato Regional de Atividades
Rítmicas e Expressivas
14h30
Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas
OFICINA EDUCATIVA ARQUEOLOGIA
NAS TUAS MÃOS
Esta atividade tem início nas ruínas
arqueológicas da Villa Romana de
São Miguel de Odrinhas, sitas junto

ao Museu. Após esta visita os jovens
são convidados a participar na esca
vação arqueológica de uma aludida
domus romana, e a encontrar muitos
artefactos, como peças cerâmicas,
mosaicos, estatuetas em bronze…
Procuramos, com esta atividade
lúdico-didática, fazer nascer nos
participantes o gosto pela pesquisa
arqueológica e pela salvaguarda
do património.
Tel. 21 960 95 20
16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais
CLICKS AND TALKS
2ª SESSÃO TEÓRICA 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

Rio de Mouro
CONCERTO “REAL COMPANHIA”

25abril

10h00
Paços do Concelho
e Largo Rainha D. Amélia
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL HASTEAR DA BANDEIRA
No âmbito das comemorações do
25 de Abril, terá lugar a habitual
cerimónia do Hastear da Bandeira,
com a participação de uma banda
filarmónica junto aos Paços do
Concelho, seguida de um desfile de
várias bandas filarmónicas e fanfarras
de corporações de bombeiros do
concelho, entre o Largo Rainha D.
Amélia e o Largo Dr. Virgílio Horta.
10h00 - Banda da Sociedade Filarmónica e Recreativa de Pero Pinheiro
11h00 - Desfile de Bandas Filarmónicas
Banda dos Bombeiros Voluntários
de Colares
Banda Filarmónica de São Bento
de Massamá - FilarmoniArtes
Banda da Sociedade Filarmónica
de N. ª Sr.ª da Fé do Monte Abraão
( 11 )
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28abril

16h00
Casa da Marioneta de Sintra
ACHIMPA
Um dia, um investigador descobriu
uma nova palavra: ACHIMPA.
Ninguém sabia o que significava nem
a que classe de palavras pertencia.
Ainda assim, toda a gente passou a
dizer achimpa quando e como bem
lhe apetecia: «Que coisa achimpíssima» ou «Essa questão vai ser
resolvida achimpadamente». E todos
achimparam, deixaram de achimpar
e achimpariam indefinidamente, não
fosse ter havido nova descoberta
nesta história…
Tel. 21 432 11 01

28e29abril

10h00 às 19h00
Quinta da Ribafria
FESTIVAL CORPO - ENCONTRO
INTERNACIONAL DE DANÇA
Trata-se de um evento de entrada
livre, onde o público pode participar
em diferentes workshops, assistir a
espetáculos, fazer uma massagem,
visitar o centro de exposições com
obras de escultura e outras, artesanato, ou apenas usufruir o ar do “mundo
mágico” da Dança.
Parque Urbano 25 de Abril
Casal de Cambra
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

Dia 28 de abril
15h00 - Grupo Folclórico
“Os Camponeses” de D. Maria
15h30 - Rancho Folclórico dos
Recreios da Venda Seca
16h00 - Grupo Folclórico
de Belas
16h30 - Rancho Folclórico
“As Lavadeiras” do Sabugo
17h00 - Cantares Serões Saloios
dos Recreios Desportivos
de Algueirão

Dia 29 de abril
15h00 - Grupo de Concertinas
da Associação de Proprietários
e Moradores da Serra da Silveira
16h00 - Grupo de Cantares da Associação de Proprietários e Moradores
da Serra da Silveira
Tel. 21 981 67 20
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29abril

Troféu “Sintra a Correr”
GRANDE PRÉMIO DE AGUALVA
Organização: União das Freguesias
de Agualva e Mira Sintra e Câmara
Municipal de Sintra
10h00 e 11h30
Centro Cultural Olga Cadaval
CONCERTO PARA BEBÉS
DISCOS HANG
Existem discos voadores, discos soadores, e discos sonhadores. O Daniel
toca os 3. Ficam ali, redondinhos no
meio dos bebés, e são acariciados
com mãos que também sonham e ajudam a sonhar. Parece que os hangs
vão levantar voo, mas são mesmo os
bebés que por eles gatinham e nos
oferecem bailes suaves e estrelares.
Classificação etária: indicado para
crianças dos 3 meses aos 3 anos
Tel. 21 910 71 10

12h00
Almornos
COMEMORAÇÕES DO 50º ANIVERSÁRIO DO CLUBE RECREATIVO ALMORNENSE
Concerto pela Orquestra Ligeira
da Sociedade Filarmónica
Boa União Montevalerense.
Tel. 91 689 38 19

30abril

21h00
Auditório Municipal António Silva
SÊ TU TODO
SÊ TU TODO é um trabalho artístico
multicultural inspirado na música
tradicional portuguesa e na poesia
de Fernando Pessoa, Maria Almira
Medina e Zeca Afonso da nova
banda de música popular portuguesa
pelo André Fausto & Os Companheiros de Aventura.
Telm. 91 461 69 49 | 96 304 32 55

ao longo
do MÊS

		

abril

EXPOSIÇÕES
abril
Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas
EXPOSIÇÃO “AGRICULTORES E PASTORES DA PRÉ-HISTÓRIA - TESTEMUNHOS
DA REGIÃO DE SINTRA”
Reúnem-se mais de 500 objetos que
testemunham a densa ocupação humana de Sintra durante a Pré-história
recente, ou seja, desde meados do
6.º milénio (Neolítico antigo) até finais
do 3.º milénio A.C. (Calcolítico final).
Parte destes materiais encontraram-se
associados a vestígios de faunas
domésticas e de sementes cultivadas,
cujas cronologias – obtidas por métodos laboratoriais – nos comprovam
estarmos perante as mais antigas evidências de comunidades plenamente
agro-pastoris até hoje documentadas
na fachada atlântica ocidental da
Península Ibérica.
As numerosas peças exibidas
documentam quer as atividades
quotidianas vivenciadas nos sítios
de habitat – entre os quais assumem
especial destaque os do Neolítico
antigo de São Pedro de Canaferrim
e do Lapiás das Lameiras, bem como
o povoado fortificado calcolítico de
Olelas –, quer ainda os diversos tipos
de práticas funerárias que ocorreram
no longo tempo em análise – ilustrados através dos notáveis espólios
descobertos na Anta das Pedras
da Granja, no Monumento Pré-histórico da Praia das Maçãs e na Tholos
da Várzea de Sintra.
Alguns dos mais significativos conjuntos são agora apresentado
a público pela primeira vez.
Tel. 21 960 95 20

7abril a18maio

Galeria Municipal-Casa Mantero
EXPOSIÇAO “NA LUA COM OS PÉS
NA TERRA” DE SANDRA SEQUEIRA
Nesta exposição Sandra Sequeira
reflete a recusa pela complexidade e
aprofunda um conteúdo intensificado
pela ausência numa consistente obra
plástica, onde jogos de equilíbrio e
de força evoluem por caminhos perversos, em que a massa se reinventa
e decompõe numa fusão de texturas,
absorventes transparências e brilhos
contraditórios...
Tel. 21 923 61 90

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

Até29abril

Casa Museu Leal da Câmara
“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
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Até6maio

Museu Anjos Teixeira
MEDALHÍSTICA
Esta exposição acompanha a arte e
técnica ao serviço da cunhagem de
medalhas e aos olhos de Pedro Anjos
Teixeira.
Tel: 21 923 88 27

Até13maio

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
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.
Telm. 96 523 36 92

Pedro Anjo Teixeira

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

Eduardo Sérgio
( 14 )
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BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA
Atividades regulares:
- VISITAS À BIBLIOTECA
- HORA DO CONTO
- ATELIER DE ESCRITA CRIATIVA

Paramaiores 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

Abril de Liberdade
e do Livro Infantil

2abril

15h00
CELEBRAMOS O DIA
DO LIVRO INFANTIL
Atividades todos os sábados:
Livros que me escolhem
Vem aos Hipopómatos descobrir
os livros que querem ser lidos por ti!
Feira do Livro
Preços especiais em todos os livros.
Oferecemos um livro por dia, durante
o mês de Abril!

7abril

15h00
FICÇÃO VISUAL
INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
DE ILUSTRAÇÕES DE ROGER MELLO
16h00
Workshop dinamizado por Roger
Mello

14abril

15h00
QUATRO ESTAÇÕES
Workshop dinamizado por Catarina
Correia Marques.
Vamos construir gravuras e carimbos
capazes de nos arrepiar de frio
ou fazer suar de calor.

21abril

15h00
HÁ HISTÓRIAS NO ELÉTRICO
Uma viagem de ida e volta no eléctrico de Sintra, ao som das histórias das
Trovadoras Itinerantes. Continuamos
a celebrar o livro infantil e os cravos
de Abril.

28abril

15h00
VAMOS AO ZOO
Workshop dinamizado por Renata
Bueno, a partir do livro Zoo ilustrado
por Roger Mello.
Vamos construir bichos e máscaras.
O ALFAIATE DE LIVROS
Todos iguais, todos diferentes. Temos
um programa de leituras e histórias
por medida. Mensalmente, acompanhamos cada criança, escolhendo

os livros que melhor lhe assentam.
Inscrevam-se.
AS ATIVIDADES DECORREM NOS
ESPAÇOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA
Informações e inscrições:
219236198 / 939122533
ou diretamente na Casa do Chá dos
Hipopómatos
- 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

3 a6abril

FÉRIAS DA PÁSCOA
BiblioPáscoa – Vem caçar um ovo
na Biblioteca…
Vamos à procura dos ovos de páscoa, que estão escondidos no jardim
da Biblioteca. Quem encontrar…
uma história tem de contar!
Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia.

Festa do Livro
Comemoração do mês
do livro
Vamos festejar o mês do livro
com várias atividades:

( 15 )
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3 a30abril
Terça a sexta-feira
10h30 e 14h30
CONTO/ATELIÊ
COMO APANHAR UMA ESTRELA
Era uma vez um rapaz que gostava
muito de estrelas. À noite, ia para a
janela observar as estrelas e sonhar
que um dia teria uma só dele.
Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia.

3 a30abril
Terça a sexta-feira
10h30 e 14h30
VIAJAR COM AS PALAVRAS
– ATELIÊ DE ESCRITA CRIATIVA
A cada participante, será oferecido
um bilhete para viajar. Na bagagem,
apenas poderão levar algumas
das suas palavras favoritas e muita
imaginação.
Onde nos levará esta aventura?
Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia.

7abril

16h00
WORKSHOP “LEITURAS EM FAMÍLIA”
MOINHOS DE VENTO
Neste dia, em que se comemora o
dia mundial dos moinhos, vamos construir moinhos de vento, soltar palavras
e brincar com muita imaginação.
Destinatários: Para familias com
crianças maiores de 4 anos, com
marcação prévia.

19abril

19h00
CONFERÊNCIAS NA BIBLIOTECA
Tema: “Processos cognitivos e leitura”
À conversa com Helena Araújo (RBE
- Rede de Bibliotecas Escolares) e
Sara Guardado da Silva
(FLL – Faculdade de Letras e BE –
Bibliotecas Escolares)
Ciclo de “conversas” à volta da
temática das Bibliotecas, do Livro
e da Leitura, de forma a fazer das
Bibliotecas Municipais de Sintra
um espaço priviligiado de encontro
de profissionais de informação e
mediadores da leitura, num ambiente
intimista e de conversa informal.
( 16 )
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Com marcação prévia – Inscrição gratuita e certificado de participação:
21 923 61 71

20,21 e22abril

10h30 às 23h00
MOSTRA DO LIVRO NO JARDIM DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA
Festa do livro, com Feira do Livro,
sessões de música, teatro, contos,
workshop’s, no largo dos Escritores
– Jardim da Biblioteca

21abril

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

22abril

16h00
TEATRO
Pela Casa das Cenas
– Educação pela Arte
Destinatários: maiores de 4 anos,
com entrada livre.

POETRY SLAM
15h00 às 17h00
Workshop – Poetry Slam
17h00 às 20h00
Sessão de 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.
Inscrição e participação gratuita:
poetryslamsintra@gmail.com

AO LONGO DO MÊS

BIBLIOTECA PÓLO
DE AGUALVA- CACÉM
Praceta das Descobertas, n.º 22 A
2735-095 Cacém
Tel. 21 432 80 39

3 a6abril

FÉRIAS DA PÁSCOA
BiblioPáscoa – Vem caçar um ovo
na Biblioteca…
Vamos à procura dos ovos de páscoa, que estão escondidos no jardim
da Biblioteca. Quem encontrar…
uma história tem de contar!
Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia.

2 a27abril
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 4 anos,
com marcação prévia.

14abril

16h00
CONTO/ATELIÊ A CIDADE E O CAMPO
Após a leitura de uma história que
fala das diferenças entre a cidade e
o campo, procedemos a elaboração
de um ateliê plástico, onde serão
exploradas essas diferenças.
Destinatários: Maiores de 4 anos, com
entrada livre.

28abril

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

BIBLIOTECA DA TAPADA
DAS MERCÊS
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

3 a6abril

FÉRIAS DA PÁSCOA
BiblioPáscoa – Vem caçar um ovo
na Biblioteca…
Vamos à procura dos ovos de páscoa, que estão escondidos no jardim
da Biblioteca. Quem encontrar…
uma história tem de contar!
Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia.

10 a27abril
Terça a Sexta-feira
10h30 e 14h30
CONTO/ATELIÊ QUERO SER MAÇA
Quando perguntaram à Joaninha o
que queria ser quando fosse grande,
ela não hesitou: - Quando for grande,
quero ser maçã.
E tu, o que queres ser?
Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia.

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

3 a6abril

FÉRIAS DA PÁSCOA
BiblioPáscoa – Vem caçar um ovo
na Biblioteca…
Vamos à procura dos ovos de páscoa, que estão escondidos no jardim
da Biblioteca. Quem encontrar…
uma história tem de contar!
Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia.

10 a27abril
Terça a Sexta-feira
10h30 e 14h30
CONTO/ATELIÊ ABRIL COM LIVROS
Durante o mês de abril comemora-se
o livro e a leitura.
Convidam-se os alunos das escolas
de Queluz a ler através de Flash
Mobs de leitura. Para todos os alunos
que saibam ler.
Destinatários: Maiores de 6 anos,
com marcação prévia.

28abril

16h00
CONTO/ATELIÊ O INCRÍVEL RAPAZ
QUE COMIA LIVROS
O Henrique adorava livros. Mas não
exatamente como nós adoramos livros.
Não era bem a mesma coisa…
Destinatários: Maiores de 6 anos,
com entrada livre.

( 17 )
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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

3a6abril
Todo o dia
ATIVIDADES PARA AS PAUSAS LETIVAS
Ao longo desta semana teremos uma
semana para todos os gostos, desde
ateliês a atividades de exterior. Diverte-te nas tuas férias! Todas as idades.

10a13abril

15h00
PHOTO POINT “SWEET KISSES”
Uma semana dedicada à fotografia
e a um dia especial, o “Dia do Beijo”.
Deixa a tua mensagem e regista este
momento! Todas as idades.

17a27abril

15h00
COMEMORAÇÃO
DO DIA MUNDIAL DO LIVRO
Neste período irá decorrer uma ação
de promoção dos livros e da leitura,
assim como, um ateliê de escrita criativa. Contamos com a tua participação
e partilha connosco algumas das tuas
obras favoritas. Maiores de 8 anos.

SÁBADOS EM FAMÍLIA

7abril
Todo o dia
EXPLORAÇÃO LIVRE DO ESPAÇO
Vem divertir-te com a tua família na
área do jogo simbólico, no espaço
multimédia, leitura e na área de
expressão plástica livre.
Todas as idades.

( 18 )
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14abril
Todo o dia
PHOTO POINT “SWEET KISSES”
Vamos comemorar o “dia do beijo”
e deixar a nossa marca na memória
daqueles que nos fazem felizes. Todas
as idades.

21abril

15h00
COMEMORAÇÃO
DO DIA MUNDIAL DO LIVRO
Partilha connosco o teu livro favorito
e nós partilhamos contigo os nossos
livros e o gosto pela leitura, num
momento único, onde os livros serão
a nossa fonte de inspiração. Maiores
de 8 anos.

28abril

15h00
HORA DO CONTO
Contamos com a tua presença para
assistires a uma estória criada pelo
Clube Com‘Viver+, resultante das
oficinas de escrita criativa em que
participaram.
Maiores de 4 anos.
ATIVIDADES EDUCATIVAS
PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA
GRUPOS E ESCOLAS
Com marcação prévia

HORA DO CONTO
Hora do conto criada e dinamizada
pela Equipa de Animação do Centro
Lúdico.
Para Jardim de Infância e 1º ciclo
do ensino básico.
JOGOS NUM MINUTO
Conjunto de jogos rápidos que permitem trabalhar a destreza e rapidez
de cada um dos participantes.
Para 2º 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.

AO LONGO DO MÊS

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.

4abril

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.
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.

9abril

11h00
ENCONTRO INTERNACIONAL DE
NARRAÇÃO ORAL DA LUSOFONIA
O festival, que acontece de 6 a 15
de abril, em diversos locais do concelho, pretende ser uma viagem cultural
aos costumes e tradições orais dos
países lusófonos, através dos contos,
lendas, histórias tradicionais, contadas
por narradores dos países de origem.
Todas as idades.

28abril

10h00 às 14h00
FESTA DA FAMÍLIA
O mês de abril é o mês da Prevenção
dos Maus Tratos na Infância. No âmbito do projeto “Centro Lúdico Con(vida)”, o Centro Lúdico das Lopas
junta-se a esta causa em parceria
com o Núcleo Executivo da Comissão
Social de freguesias de Agualva Mira
Sintra e promove um dia dedicado às
famílias. Todas as idades.

HORA DO CONTO “ÁLBUM DE FAMÍLIA”
DE JORGE LISTOPAD E JOSÉ DE
GUIMARÃES
À primeira vista, poderá parecer uma
família estranha. Pai, mãe, irmãos,
tios, primos, tia-avó, amigos, vizinhos,
conhecidos, um cão e até um anjo,
embora de folga… Pouco tradicional? Sim. Talvez. E que tal se vierem
conhecer o nosso Álbum de Família,
hora do conto para maiores de 3 anos.
Jardim de Infância e 1º ciclo de ensino
básico.

10h00 às 16h00
TORNEIO DE FUTEBOL
O Centro Lúdico irá realizar um torneio de futebol na Escola Secundária
Matias Aires. Aproveita esta oportunidade e vem inscrever a tua equipa.
Maiores de 13 anos.

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

ATIVIDADES EDUCATIVAS

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.

PROGRAMA DE ATIVIDADES
PARA GRUPOS E ESCOLAS
Com marcação prévia

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 do email dedu.
cllopas@cm-sintra.pt ou do telefone
21 923 68 71.
Vem visitar-nos e conhecer o nosso
espaço e a nossa equipa.
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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!

4abril
Todo o dia
“DESPORTO EM MOVIMENTO”
Vem participar nas atividades desportivas ao longo deste dia onde não
vai faltar ação e muito movimento.
Maiores de 6 anos.

6abril

10h00
“APARA O RAPAZ QUE VAI E VEM”
Uma história que conta o dia-a-dia
de um rapaz numa aldeia africana, que nos leva a refletir sobre a
importância da água. Espetáculo de
teatro pelos Valdevinos – Teatro de
Marionetas. Maiores de 6 anos.
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14abril

16h00
“TORNEIO DE UNO”
Se gostas de jogar UNO, inscreve-te
na receção e vem participar neste
torneio. Quem sairá vencedor? Maiores de 8 anos.

21abril

16h00
“FEROZES ANIMAIS SELVAGENS”
Uma menina que desobedeceu à
mãe e perdeu-se na floresta. Cruza-se
com vários animais que por ali vivem,
assustando-os com as histórias que a
mãe lhe contou sobre os “Ferozes Animais Selvagens”. Será que eles existem
mesmo? Maiores de 3 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
“FEROZES ANIMAIS SELVAGENS”
Uma menina que desobedeceu à
mãe e perdeu-se na floresta. Cruza-se
com vários animais que por ali vivem,
assustando-os com as histórias que
a mãe lhe contou sobre os “Ferozes
Animais Selvagens”. Será que eles
existem mesmo?
Para jardins-de-infância e turmas
do 1º ciclo do ensino básico

AO LONGO DO MÊS

MUSEUS E ESPAÇOS CULTURAIS
COM ATIVIDADES
EDUCATIVAS
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
legado 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

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
MUSEU ARQUEOLÓGICO
DE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS

Terça a sexta-feira
10h00 e 14h00
OFICINA EDUCATIVA
“Arqueologia nas tuas mãos”
Esta atividade tem início nas ruínas
arqueológicas da Villa Romana de
São Miguel de Odrinhas, sitas junto
ao Museu. Após esta visita os jovens
são convidados a participar na escavação arqueológica de uma aludida
domus romana, e a encontrar muitos
artefactos, como peças cerâmicas,
mosaicos, estatuetas em bronze…
Procuramos, com esta atividade
lúdico-didática, fazer nascer nos
participantes o gosto pela pesquisa
arqueológica e pela salvaguarda do
património.
Tel. 21 960 95 20

MUSEU ARQUEOLÓGICO
DE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS

Terça a sexta-feira
10h00 e 14h00
OFICINA EDUCATIVA
“Ser oleiro no Neolítico”
Após a visita à exposição temporária
«Agricultores e Pastores da Pré-História
– Testemunhos da Região de Sintra»
os participantes vão ser desafiados
a criar uma peça de cerâmica tendo
como inspiração os objetos arqueológicos que se encontram nesta mostra.
O desafio será transformar “argila”
informe em pequenos vasos cerâmicos, utilizando técnicas Pré-Histórias.
Depois chegará a vez de decorá-los
com a ajuda de conchas e pauzinhos.
No final todos se irão sentir verdadeiros oleiros desses velhos tempos!
Tel. 21 960 95 20

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.
( 21 )
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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

( 22 )
ABR

www.cm-sintra.pt

AUDITÓRIO ANTÓNIO SILVA
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

CASA DA CULTURA
LÍVIO DE MORAIS
- 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

A NÃO PERDER

7º FESTIVAL CORPO
ENCONTRO INTERNACIONAL DE DANÇA
Nos dias 28 e 29 de abril de 2018, entre 10h00 as 19h00,
a Quinta da Ribafria recebe a 7ª edição do Festival Corpo
| Encontro Internacional de Dança, no âmbito da comemoração
do Dia Mundial da Dança.
Trata-se de um evento de entrada livre, onde o público pode
participar em diferentes workshops, assistir a espetáculos, fazer uma
massagem, visitar o centro de exposições com obras de escultura
e outras, artesanato, ou apenas usufruir o ar do “mundo mágico”
da Dança.
Esta produção pretende massificar e democratizar as artes em geral
e a dança em particular. Na edição passada trouxe cerca de 2000
bailarinos a palcos e largos milhares como público.
A partir das 10h00, o Centro de Exposições abre portas às obras
de criativos e artistas plásticos que se dedicam a temas relacionados
com o corpo, o movimento e a dança. Para além disso, a Área de
Exposição conta com artesanato, produtos e marcas.
Na Área Esotérica, o Festival contempla diferentes tratamentos para o
corpo e alma, incluindo consultas de Tarot, leitura da Aura, massagens
e terapias.
Durante os dois dias, a partir das 15h00, iniciam-se as Mostras de
Dança. Ballet Clássico, Dança Espanhola, Dança Contemporânea,
Jazz, Hip Hop, Dança Oriental, Ritmos Latinos, Dança Popular
e Bollywood são algumas das técnicas que entrarão em cena.
O Festival terá ainda um espaço de intervenção de rua, com uma área de exposição viva e de performances, com o qual
o público se depara, à medida que se aproxima do Palco Internacional.
Co-produzido pelo Ai!aDança e pela Câmara Municipal de Sintra, o Festival Corpo surge no âmbito das comemorações do
Dia Mundial da Dança. É um Festival para famílias e para o grande público e que pretende reunir o maior número de pessoas
ligadas à Dança no nosso país.
( 23 )
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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
Seg, 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 - 14h0018h00 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

