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FESTIVAL DE ARTES 
      PERFORMATIVAS 

O MUSCARIUM#1 teve a sua primeira edição em 2015, no âmbito das comemo-
rações dos 15 anos do teatromosca. A par desse mote comemorativo, pretendia-
-se dinamizar um espaço municipal, o Auditório António Silva, com a apresenta-
ção regular de espetáculos nacionais e internacionais e promover um espaço de 
diálogo entre artistas e companhias, assim como, destes com o público. 
Para o MUSCARIUM#2 o teatromosca pretende manter esses princípios fundado-
res e a que se junta a intenção de integrar espetáculos de dança e música e o 

desejo de imprimir uma dinâmica ainda mais forte em toda a programação, com 
a inclusão de mais espetáculos para o público infanto-juvenil, um workshop de 
teatro e uma exposição no MU.SA. Na sua segunda edição, o festival pretenderá 
aumentar o número de espetáculos (nacionais e internacionais) e atividades 
paralelas, estilhaçando as suas atividades por diversos espaços do concelho de 
Sintra, pretendendo ainda potenciar o sentimento de festa, celebração, encontro 
e diálogo nas três semanas que durará o festival.
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DESTAQUE

PROGRAMAÇÃO:

1 outubro - 18h30 
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
“Objeto Cenográfico como Elemento Dramatúrgi-
co”& LANÇAMENTO DO MUSCARIUM#2

13 outubro - 21h00
Auditório António Silva, Cacém

ESPETÁCULO INAUGURAL [cruzamentos disciplinares]

14 outubro - 21h00
Auditório António Silva, Cacém

PASSA-PORTE - work in progress [teatro]

15 outubro - 16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais, Mira Sintra

NOVO-título provisório [teatro]

15 outubro - 21h00
Auditório Municipal António Silva, Cacém

THE OLD IMAGE OF BEING LOVED [teatro]
16 outubro - 16h00
Casa da Marioneta, Agualva

BOOKS [teatro de formas animadas e sem palavras]

20 outubro - 21h00
Auditório Municipal António Silva, Cacém

I CAN’T BREATHE [teatro]

21 outubro21h00
Auditório Municipal António Silva, Cacém

WHO DO YOU WANT TO BE TODAY? 
[Quem queres ser hoje?]

[dança]

22 outubro - 10h30 e 11h15
Casa da Cultura Lívio de Morais, Mira Sintra

NUVEM: exploração e criação numa oficina para 
bebé [teatro para toda a família]

22 outubro - 21h00
Auditório Municipal António Silva, Cacém

INVISIBLE CITY [Cidade Invisível] [teatro]
23 outubro - 16h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

FAHRENHEIT 451: Combustão Forte [performance 
site-specific]

23 outubro - 22h00
MU.SA – Museu das Artes de Sintra

CONCERTO DE ENCERRAMENTO [música]

29 e 30 outubro - sábado às 16h00  
e domingo às 11h00
Auditório Municipal António Silva, Cacém

APARA, O RAPAZ QUE VAI E VEM 
[teatro de marionetas]

Tel. | 91 461 69 49 | 96 340 32 55  
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FESTIVAL DE ESTÁTUAS 
VIVAS DE SINTRA 2016
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dia a
 DIA
 outubro

1e 2outubro
Parque 25 de Abril, Monte Abraão

FEIRA MEDIEVAL DE MONTE ABRAÃO
Os visitantes vão ser envolvidos 
pela atmosfera que rodeava estes 
eventos à época e onde não vão 
faltar recriações histórias como as 
animadas luta de espadas, danças 
orientais, exposição de aves de 
rapina, queimada galega, entre várias 
surpresas. A animação está garantida 
durante os dias de feira nos quais 
poderá saborear, nas diversas tascas 
existentes, comeres e bebidas típicas 
da época, fazer aquisições de peças 
de artesanato ou ainda experienciar 
sessões de esoterismo, tão comuns 
à época. A entrada é livre. 
Sábado, das 12h00 às 24h00; 
domingo, das 12h00 às 21h00.

1e 2outubro
15h00 às 19h00

FESTIVAL DE ESTÁTUAS 
VIVAS DE SINTRA 2016 

Cerca de 30 artistas irão encarnar 
personagens baseadas num ambiente 
romântico, barroco, histórico e de 
natureza, num percurso descrito entre 
o Centro Histórico, e a Estefânea, 
terminando no Antigo Casino, edifício 
do MU.SA – Museu das Artes de Sintra. 

1outubro
 

Belas
FESTAS DE DESPEDIDA 
DE Nª SRª DO CABO ESPICHEL

14h00 - Santa Missa pelo Povo 
(Igreja Paroquial de Belas) 
15h30 - Cerimónia de entrega 
da Veneranda imagem de Nª Srª do 
Cabo Espichel à Paróquia de Loures 
(Adro da Igreja Paroquial de Belas)
20h00 - Rancho ‘Recreios da Venda 
Seca’
21h00 - Rancho ‘Centro Cultural 
Recreativo e Desportivo de Belas’
22h30 - Miguel Gameiro
00h00 - Fogo de artifício
Tel. 21 434 66 10

1outubro
 

Almoçageme
FESTAS EM HONRA 
DE Nª SRª DA GRAÇA 

15h00 - Rancho Folclórico 
“As Vendedeiras” Saloias de Sintra
18h00 - Orquestra Ligeira da 
Sociedade Recreativa e Musical 
de Almoçageme
Tel. 96 390 54 56

1outubro
 

16h00
Museu Anjos Teixeira 

SÁBADOS NO MUSEU
Visita Musical
Tel. 21 923 88 27

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

ALLO, ALLO! 
A ação passa-se durante a ocupa-
ção alemã no decorrer da II Grande 
Guerra Mundial, no Café René, que 
está, a partir de agora, novamente 
aberto!
O café vai ficar cheio de alemães 
para com quem René tem de ser... 
simpático, depois chega a sua mulher 
com quem René tem de ser também 
... simpático, depois as suas empre-
gadas de mesa, Mimi e Yvette com 
quem René… gosta de ser simpático, 
principalmente quando a mulher não 
está por perto. No piso de cima está 
a sogra de René com quem ninguém 
gosta de ser simpático.
Um café bastante normal no tempo 
de guerra em França, podem vocês 
achar.

Mas não se deixem enganar. Na 
adega do café estão escondidos 
dois oficias britânicos, aviadores. 
Se os Alemães os descobrem...  
René será fuzilado!
Tel. 21 910 71 10

2outubro
11h00
Casa da Marioneta 
Valdevinos teatro de marionetas

DE QUE SÃO FEITOS OS SONHOS?
A estória é contada através de 
estímulos visuais e sonoros para que 
os mais novos possam desfrutar ao 
máximo da experiência, no entanto, 
permite que os adultos se divirtam 
com aventuras e situações que lhes 
são familiares.
Dos 6 meses aos 2 anos.
Tel. 21 432 11 01
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2outubro
14h15
Belas

FESTAS DE DESPEDIDA 
DE Nª SRª DO CABO ESPICHEL 

Encontro de Tocadores de Concerti-
nas (Associação de Proprietários 
e Moradores da Serra da Silveira)
Tel. 21 434 66 10

Odrinhas
FESTEJOS EM HONRA 
DE S. MIGUEL ARCANJO 

17h30 - Banda da Sociedade 
Filarmónica União Assaforense
19h00 - Rancho Folclórico 
“Os Saloios” de D. Maria (adulto)
19h30 - Rancho Folclórico 
“Os Saloios” de D. Maria (infantil)
Telm 96 604 85 13 

18H30
Camarões

FESTAS EM HONRA 
DE Nª SRª DOS ENFERMOS 

Atuação do Grupo Folclórico 
de Belas
Tel. 91 950 10 07

3outubro
17h30
Almoçageme

FESTAS EM HONRA 
DE Nª SRª DA GRAÇA 

Atuação da Banda da Sociedade 
Recreativa e Musical de Almoçageme
Tel. 96 390 54 56

5outubro
10h00
Paços do Concelho, Sintra 

COMEMORAÇÕES 
DO 5 DE OUTUBRO 

Hastear da Bandeira
Banda da Sociedade Filarmónica 
Boa União Montelavarense
Tel. 21 923 61 07

17h00
Pero Pinheiro

COMEMORAÇÕES 
DO 5 DE OUTUBRO 

Atuação da Banda da Sociedade 
Filarmónica e Recreativa de Pero 
Pinheiro
Tel. 91 788 23 46

5a9outubro
Sintra

SINTRA À LA CARTE 
Durante 5 dias, os restaurantes de 
Sintra que participam nesta iniciativa 
irão oferecer ao público português e 
turistas menus de degustação criados 
especialmente para esta iniciativa 
a preços especiais. Estes menus de 
degustação serão compostos pelos 
melhores pratos que cada restaurante 
tem para oferecer.
O “À La Carte” pretende proporcio-
nar uma abertura para o melhor da 
gastronomia de Sintra, assim como dar 
a conhecer os serviços e o ambiente 
vivido.

6outubro
10h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

DIA MUNDIAL DA MÚSICA
DIA MUNDIAL DO IDOSO

Recitais pedagógicos, pelo Sintra 
Estúdio de Ópera
Tel. 21 912 82 70

8outubro
16h00
Casa da Marioneta 
Valdevinos teatro de marionetas

OFICINA DE PINTURA DE AZULEJO
Esta oficina pretende desenvolver 
o gosto da criança pela azulejaria 
tradicional, dar a conhecer a origem, 
a sua história e a iniciação à técnica 
através da pintura de um azulejo. 
Dos 5 aos 12 anos.
Tel. 21 432 11 01

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CICLO DE BANDAS FILARMÓNICAS
Tel. 21 912 82 70

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

BALLA APRESENTA “ARQUEOLOGIA” 
O trabalho de Armando Teixeira, 
como produtor, como Bulllet ou como 
Balla, é animado por uma ideia co-
mum de exploração da memória: das 
pessoas, das canções, das máquinas. 
Arqueologia já é o sexto trabalho de 
Armando Teixeira desde 2000. Se a 
isso juntarmos três álbuns de Bulllet 
e múltiplas outras produções para 
outros artistas, perceberemos que o 
seu trabalho autoral já se traduz numa 
obra de corpo generoso. Sempre em 
redor da pop, sempre apoiada na 
extração de emoção das máquinas, 
sempre orgulhosa da sua própria 
memória.
Tel. 21 910 71 10

8a9outubro 
   

9h00 às 19h00 
Volta do Duche, Sintra

“MOSTRA DE ARTESANATO” 
O Grupo de Artistas do Vale de 
Eureka, designado por GAVE, é 
uma Associação sem fins lucrativos 
constituída em 2004, a qual tem por 
objetivo o apoio e divulgação de 
artistas e artesãos, assim como a or-
ganização de eventos de promoções 
da atividade artística e artesanal.
Tel. 91 968 84 93

9outubro 
16h00
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“QUE SIGLA A MINHA!”

17h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CICLO DE CONCERTOS 
PARA A JUVENTUDE

Tel. 21 912 82 70

DIA A DIA
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13outubro 
14h15
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CICLO DE CINEMA CLÁSSICO
“A Menina da Rádio”
Tel. 21 912 82 70

13e14outubro
21h00

15e16outubro
18h00
Centro Cultural Olga Cadaval

A INTEGRAL DAS SINFONIAS 
DE BEETHOVEN 

A apresentação da integral das 
sinfonias de Ludwig van Beethoven é 
um exercício de fôlego que convida 
músicos e público a imergirem num 
universo artístico colossal. É uma 
iniciativa que marcará a agenda 
cultural de Sintra. As nove sinfonias de 
Beethoven são muito diferentes entre 
si. Cada uma delas, por si só, é uma 
obra-prima. 
Tel. 21 910 71 10

14a23outubro
Mercês

FEIRA DAS MERCÊS 
Esta feira tem como principal objetivo 
a reabilitação de uma das feiras mais 
emblemáticas do concelho, propor-
cionado aos visitantes vários momen-
tos de animação etnográfica saloia, 
espaços de restauração, bancas de 
artesanato diversificado área infantil 
e espetáculos de palco.
Horários: sexta-feira das 17h00 às 
24h00; sábado das 10h00 às 22h00; 
domingo das 10h00 às 23h00.

15outubro
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

DONA ELVIRA 
Histórias e Segredos é o primeiro 
álbum dos Dona Elvira. Composto 
unicamente por temas originais, todos 
cantados em português, o disco 
não faz nada para esconder a sua 
essência: é Rock português. Já as influ-
ências são muitas, todas entrelaçadas 
para criar uma sonoridade própria e 
original; do mais puro Rock alternativo 

a devaneios pela música tradicional 
portuguesa e Folk Punk, Histórias e 
Segredos brinca com sentimentos 
coletivos contando histórias com que 
todos se relacionarão e que deixam 
escapar alguns segredos mais pesso-
ais mas sempre comuns a tanta gente. 
Tel. 21 910 71 10

16outubro
16h00
Casa da Marioneta 
Plataforma Nido Dadá Espacio 
donde

BOOKS
BOOKS é uma proposta de teatro 
de objetos para disfrutar na intimi-
dade. BOOKS é uma experiência 
sensorial que estimula a imaginação. 
BOOKS é uma viagem pela mão de 
Alice que se escapa no seu próprio 
livro, em vez de atravessar o espelho, 
a abrir outros livros e viajar através 
das suas histórias e imagens. BOOKS 
fará descobrir a Alice, e aos demais 
espetadores desta proposta singular, 
mundos surpreendentes que se verão 
refletidos no imaginário de cada um.
Maiores de 10 anos.
Tel. 21 432 11 01

20outubro
14h15
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CICLO DE CINEMA CLÁSSICO
“A Gaiola Dourada”
Tel. 21 912 82 70

22outubro
16h00
Casa da Marioneta 

CONTOS DO MUNDO
Contos do Mundo é um espetáculo 
de animação onde a contadora de 
histórias e um percursionista interagem 
com as crianças que os vêem!
Nas nossas malas de viagem vão 
os nossos bonecos, são eles os 
verdadeiros protagonistas, temos 
pássaros, fadas, cães azuis, PLOP’S, 
todos acompanhados por sons da 
chuva, das árvores, dos tambores de 
África! E assim vamos andando pelo 
mundo espalhando histórias, músicas 
e abraços!
Maiores 4 anos.
Tel. 21 432 11 01

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CICLO DE FOLCLORE
Tel. 21 912 82 70

21h00
Museu Anjos Teixeira 

“NOITES NOS MUSEUS” 
Atuação do Quarteto de Cordas 
Opus 4 
Tel. 21 923 88 27  

 21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

BRANDO FEL 
Os Brando Fel são uma banda para 
descobrir. Neste espetáculo, em que 
apresentam o seu terceiro álbum 
-”Malha urbana” - procuram atrair 
novos públicos que valorizem 
a música portuguesa e os seus novos 
intérpretes.
Com uma sonoridade que se apre-
senta agora mais próxima do rock, 
que impele ao movimento, prometem 
não deixar ninguém indiferente neste 
espetáculo que marca o lançamento 
do seu novo álbum.
Tel. 21 910 71 10

DIA A DIA



www.cm-sintra.pt
OUT

( 10 )

22outubro
21h30
Museu de História Natural de Sintra 

“NOITES NOS MUSEUS” 
Atuação do Grupo Coral 
de São Bento de Massamá
Tel. 21 923 85 63

23outubro
9h00
Sintra

1ª CAMINHADA PELA IGUALDADE

17h00
Centro Cultural Olga Cadaval

REAL COMPANHIA 
Herdeiros de um grande legado 
nos descobrimentos e na inovação 
e recriação da tradição musical, 
ajudando a criar o que hoje é o folk 
português e a sua inclusão na World 
Music, foi com os Romanças nascidos 
dos anos 80 que a Real Companhia 
nasceu.
Tel. 21 910 71 10

27outubro
14h15
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CICLO DE CINEMA CLÁSSICO
“Os Gatos Não Têm Vertigens”
Tel. 21 912 82 70

28outubro
21h30
Casa da Marioneta 
Valdevinos teatro de marionetas

TEATRO DOM ROBERTO
Maiores de 4 anos.
Tel. 21 432 11 01

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval

IMPROVISADAMENTE  
A companhia de improvisação teatral 
Instantâneos apresenta uma noite 
completamente improvisada.  No 
seguimento de mais de dois anos de 
apresentações regulares no Centro 
Cultural Olga Cadaval, os Instantâne-
os aumentam o elemento surpresa das 
suas apresentações na qual tudo po-
derá acontecer, desde convidados 
especiais, convidados internacionais, 
novos formatos, entre tantas outras 
possibilidades. Improvisadamente, esta 

será uma das noites mais hilariantes 
de sempre.
Tel. 21 910 71 10

29outubro
14h30
Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

OPERA MUSIVA
Desenhar pedrinha a pedrinha: a 
arte dos mosaicos.
O Império Romano, à medida que 
se expande e se consolida, ensina às 
Províncias a arte de viver em Roma. 
A cultura e as artes reflectem a unida-
de do Império. As casas mais abasta-
das evidenciam, na sua arquitectura 
e decoração, o elevado estatuto 
social do seu proprietário.
A visita às ruínas da villa romana de 
São Miguel de Odrinhas e ao seu pa-
vimento revestido a mosaico constitui 
o ponto de partida para esta oficina.
Tel. 21 960 95 20

16h00
Casa da Marioneta 

DANÇA
A pensar em toda a familia, um encon-
tro de gerações e um encontro com 
a dança, através de jogos e brinca-
deiras. Tendo como ponto de partida 
a dança criativa e a dança contem-
porânea iremos explorar diferentes 
de formas de contacto psico-motor 
através do nosso corpo dançante. 
Tel. 21 432 11 01

16h00
Casa da Cultura Lívio de Morais 

CICLO DE CONFERÊNCIAS
Debate sobre a saúde na cidade 
de Agualva-Cacém
“Os Gatos Não Têm Vertigens”
Tel. 21 912 82 70

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval

PAULO GONZO 
“Concertos Íntimos”
Paulo Gonzo comemora os 40 anos 
de Carreira. Ao longo dos anos tem-
-nos dado músicas de que nos apro-
priámos, histórias em que nos revemos, 
sonhos que não experimentámos. 
Autêntica banda sonora das nossas 
vidas. Paulo Gonzo é uma referência 
obrigatória da música produzida em 

Portugal nas últimas duas décadas, é 
um artista que consegue apelar tanto 
ao público feminino, como ao mas-
culino, abrangendo também diversos 
escalões etários. 
O talento e o sucesso de Paulo 
Gonzo, como cantor, compositor 
e performer, fazem deste músico, 
um dos melhores artistas portugueses 
da atualidade. 
Tel. 21 910 71 10

31outubro
21h00, 22h00 e 23h00
Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas

NOITE DAS BRUXAS
Na noite do dia 31 de outubro, o 
Museu Arqueológico de São Miguel 
de Odrinhas irá organizar uma surpre-
endente visita noturna!
Inspirados em antigas tradições 
relativas ao culto dos antepassados 
e às nocturnas deambulações, em 
certos dias, das almas-penadas, o 
Museu tem como objetivo comemorar 
a chamada “Noite das Bruxas”, divul-
gando em simultâneo o seu acervo e 
interligando-o de forma lúdica com as 
crenças da Antiguidade e da Idade 
Média.
Tel. 21 960 95 20

DIA A DIA
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1a30outubro
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

MUSCARIUM #2
Exposição de cenografia e design de cena
“Literatura e Cenografia – Objeto cenográfico 
como elemento dramatúrgico”
Tel. 21 924 37 94 

Até10outubro
Galeria Municipal – Casa Mantero

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE FRANCISCO GAIA
 A plasticidade da obra de Francisco Gaia 
revela-se na cor vibrante, no gesto, no impulso 
criativo. O artista rompe com o convencional 
e liberta-se do vazio da tela, marcando-a com 
acordes rítmicos de cor e luz, propondo-nos 
a partilha da sua mundividência.
Tel. 21 923 69 26

Até16outubro
MU.SA- Museu das Artes de Sintra 

EXPOSIÇÃO PINTURA E ESCULTURA DAS OBRAS 
PREMIADAS NO “PRÉMIO DE PINTURA E ESCULTU-
RA DE SINTRA D. FERNANDO II 

Prémio destinado a artistas nacionais 
e estrangeiros residentes em
Portugal, com idades compreendidas entre 
os 18 e os 35 anos.

15outubro a18novembro
Galeria Municipal - Casa Mantero

EXPOSIÇÃO DE PINTURA “O BOI EM 
VISITA-HOMMAGE A SAKI” DE EUGÉNIA RUFINO

Esta exposição surge da leitura de uma citação de 
Graham Greene em que este refere que:” Os melho-
res contos de Saki são inspirados pela infância, pelo 
humor e pela anarquia, tanto quanto pela cruelda-
de e pela miséria da infância”. A grande empatia 
com o autor britânico Saki (Hector Hugh Munro), mes-
tre do conto, faz com que Eugénia Rufino lhe preste 
uma justa homenagem.
Tel. 21 923 69 26

Até16outubro
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO PINTURA E ESCULTURA DAS OBRAS 
PREMIADAS NO “PRÉMIO DE PINTURA E ESCULTURA 
DE SINTRA D. FERNANDO II

Tel. 21 924 37 94 

Até19outubro
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE DESENHO 
“VESTÍGIO E AURA”, DE MARIA BERNARDINO

Nos desenhos expostos aparecem gestos feitos por 
contactos: movimentos de pressão, arrastamentos, 
inscrições, gestos de um corpo que age e que 
tenta, ao mesmo tempo, transpor a cegueira desse 
processo.
Tel. 21 924 37 94 

MU.SA - Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO VIDEO 
“SACRIFÍCIO AO AMOR” DE TÂNIA FERRÃO

Tânia Ferrão apresenta um projeto realizado a partir 
do capítulo “Sacrifício ao Amor” do livro
“O Pintor debaixo do lava-loiças” de Afonso Cruz.
Tel. 21 924 37 94 

22outubro a14dezembro
MU.SA - Museu das Artes de Sintra

EXPOSIÇÃO DE PINTURA AZULEJO 
BISELADO DE CAETANO OLIVEIRA

As peças apresentadas na exposição são para 
o autor uma solução instantânea e artificial de 

transformar ambientes, à semelhança de um papel 
de parede.
A aparência industrial das pinturas opõe-se à rea-
lidade do processo que é exclusivamente manual, 
as marcas do processo são visíveis num olhar mais 
atento.
É na verdade uma pintura que faz referência a uma 
superfície revestida, onde é representado um revesti-
mento com outro revestimento (a tinta).
O modelo (o azulejo biselado) é repetido questio-
nando o reprodutível e único.
Tel. 21 924 37 94 

Até23outubro 
Casa da Cultura Lívio de Morais

EXPOSIÇÃO DE PINTURA “CONTRIBUIÇÃO DE ÁFRI-
CA NA HISTÓRIA – ONTEM, HOJE, AMANHÃ” DE LÍVIO 
DE MORAIS

A obra de Lívio de Morais, conduz ao encontro da 
tradição cultural africana assim como aos valores 
ancestrais desse mesmo universo. O artista inspira-
-se inteiramente na sociedade e cultura africana, 
na luz, nas cores quentes, no universo feminino, na 
conexão simbólica da mulher com a terra, em suma, 
na essência deste continente genuíno, grandioso e 
livremente natural- ÁFRICA.
Tel. 21 912 82 70

ao longo

 do MÊS
       outubroEXPOSIÇÕES
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29outubro a20novembro
Casa da Cultura Lívio de Morais

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
ORIGENS DE FILIPE AMARAL

Filipe Amaral é um amante do abstra-
cionismo, “Origens” mostra-nos obras 
do seu primeiro período de pintura, 
onde a influência de Vieira da Silva 
é visível e intensa. Nestes trabalhos 
encontramos uma forte reflexão e inte-
riorização artística, o contraste da cor, 
como forma de criar luz e movimento, 
a perspetiva como forma de explorar 
novos caminhos.
Tel. 21 912 82 70

Até31outubro
Museu Anjos Teixeira

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA “ANATOMIAS 
- ESTUDOS E ESBOCETOS”  

São retratadas nesta exposição 
as capacidades exímias dos Mestres 
no desenho da anatomia humana 
e animal.
Tel. 21 923 88 27

Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas

DIIS MANIBVS - Rituais da Morte durante 
a Romanidade

A exposição que já contou com milha-
res de visitantes, permanece patente 
ao público.
Se ainda não o fez, aproveite para 
visitar esta mostra que tem como ponto 
de partida as atitudes do Homem 
perante a morte e dá a conhecer 
um importante conjunto de materiais 
arqueológicos descobertos na região 
de Sintra, que vão desde o Alto Impé-
rio Romano à Antiguidade Tardia.
Tel. 21 960 95 20 

Até25maio 2017
Parque da Pena

POINT OF VIEW
Exposição de arte contemporânea 
Para a construção destas instalações 
artísticas, que foram estrategicamen-
te criadas em diferentes pontos do 
Parque, foram utilizados sobretudo 
materiais naturais que o próprio local 
oferece. 
Tel. 21 923 73 00

TEATRO

Até8outubro
Quinta da Regaleira, Sintra

OTELO
As sombras e os sons da noite do Parque da Regaleira vão acolher a 
história do amor secreto de Otelo e Desdémona, ele um general africa-
no ao serviço de Veneza, ela a filha única de um nobre importante na 
cidade, com outras ambições para o seu maior tesouro.
Iago, um oficial ao serviço de Otelo, vai usar o amor intenso deste par 
sujeito à desconfiança e à inveja de alguns para semear, meticulo-
samente, as sementes da desgraça. Aproveitando a intensidade da 
paixão de Otelo e usando a boa-fé de todos em redor, vai conseguir 
transformar aquele calor amoroso em cega e fria desconfiança.
Quintas, sextas e sábados, às 21h30
Tel. 21 910 66 50

Até9outubro
Quinta da Regaleira, Sintra

CORCUNDA DE NOTRE DAME
Georges Méliès, o incrível ilusionista e cineasta depois de montar o 
primeiro estúdio de cinema da Europa quiçá do mundo invade os jar-
dins da Quinta da Regaleira para dar vida a uma das mais fantásticas 
estórias da sua terra natal - Paris.
Com a ajuda da sua dedicada equipa de rodagem, vai filmar o maior 
êxito do cinema do sec. XIX, O Corcunda de Notre Dame.
Esta mística estória do sec. XV revela-nos Paris nas mãos do terrível 
governador e juiz Dom Frollo que quer expulsar os ciganos da cidade.
Sextas e sábados: 16h00, domingos: 11h00 e 16h00
Tel. 21 910 66 50

Até15outubro
Parque da Liberdade, Sintra

ROMEU & JULIETA
O eterno amor de “Romeu e Julieta”, do texto original de William 
Shakespeare, com a tradução e dramaturgia de Fernando Villas-Boas, 
encenação de Paulo Cintrão, numa peça baseada no que acon-
teceria nos espetáculos do autor, onde todas as personagens eram 
representadas por homens.
Quintas, sextas e sábados, às 21h30
Telm 93 810 96 44 

Até18dezembro
Quinta da Regaleira, Sintra

OS LUSÍADAS - VIAGEM INFINITA
O espetáculo “Os Lusíadas - Viagem Infinita” pretende resgatar a 
obra-prima de Camões das águas paradas da monotonia a que 
a escola a tem sujeito, devolvendo-nos, através de um conjunto de 
efeitos cénicos apurados (cenografia imersiva que amplia a experiên-
cia do espectador, música original e sonoplastia em sistema de som 
surround), alguns dos episódios mais emblemáticos do épico português. 
Um marinheiro intemporal – memória de Vasco da Gama, Camões ou 
tantos outros marinheiros lembrados desagua em Sintra e abre-nos a 
porta para uma viagem com transbordo na Ilha dos Amores, metáfora 
de lugar de perfeição a que a Quinta da Regaleira tão bem poderia 
corresponder.
Sábados, domingos e feriados, às 18h00
Tel. 21 910 66 50
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Todos os dias
Parque da Pena

PASSEIOS A CAVALO E DE PÓNEI
Passeios a cavalo em que o visitante percorre, de uma forma 
diferente, os caminhos e trilhos do Parque da Pena. A duração 
dos passeios a cavalo pode variar entre os 30 e os 90 min., ou 
as 3h00 e as 6h00. No programa mais longo existe a possibilida-
de de visitar outros polos sob gestão da Parques de Sintra e mes-
mo agendar um almoço em local a especificar. Todos os passeios 
são feitos mediante acompanhamento da tratadora 
dos cavalos, que guia os visitantes através do percurso. 
A pensar nas crianças, a Parques de Sintra dispõe também de uma 
atividade que permite aos mais novos terem a sua primeira experi-
ência a cavalo num pónei, treinado especialmente para 
o efeito e acompanhados sempre por um guia. 
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/experiencias-e-lazer/passeios-
-a-cavalo/ 

AR LIVRE

Terça a sexta-feira
Casa Museu Leal da Câmara

‘GEOCACHING’
É um passatempo e desporto de ar livre no qual 
se utiliza um recetor de navegação por satélite 
(por enquanto apenas Sistema de Posicio-
namento Global - GPS) para encontrar uma 
‘geocache’ (ou simplesmente “cache”) coloca-
da em qualquer local do mundo. Uma cache 
típica é uma pequena caixa (ou tupperware), 
fechada e à prova de água, que contém um 
livro de registo e alguns objetos, como canetas, 
afia-lápis, moedas ou bonecos para troca. Esta 
procura permite ao participante descobrir e 
visitar novos monumentos, museus, jardins e outros 
locais patrimoniais de interesse, favorecendo o 
enriquecimento cultural dos cidadãos. 
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Atividades regulares:
-Ateliê de expressão plástica 
-Visitas à Biblioteca 
-Hora do conto
Para maiores de 4 anos, com marca-
ção prévia

3a14outubro

Segunda a sexta-feira
ATELIER – SINTRA É UMA AVENTURA

Jogo de pistas e descobertas, que 
tem como objetivo dar a conhecer o 
património natural, cultural, arquite-
tónico e gastronómico do concelho 
de Sintra.
Destinatários: Alunos do 1º Ciclo e 5º 
e 6º ano do 2º ciclo, com marcação 
prévia

17a28outubro

Segunda a sexta-feira
ATELIER DE ESCRITA CRIATIVA
AVENTURA DE PALAVRAS

Pretende-se com esta oficina de 
leitura e escrita criativa, desenvolver 
jogos verbais e escritos, com recurso 
a pequenos textos.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo,  com marcação prévia, 
21 923 61 71.

24a31outubro

Segunda a sexta-feira
CONTO/ ATELIER – BRINCANDO 
COM BRUXAS, BRUXINHAS E 
SEUS GATOS PRETOS

Vamos festejar o Halloween com 
Histórias de meter medo ao susto…
Destinatários: Maiores de 4 anos, com 
marcação prévia, 21 923 61 71.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SINTRA 

Rua Gomes de Amorim,
12 e 14 – Sintra 
Tel. 21 923 61 90

“CASA (DO CHÁ) 
DOS HIPOPÓMATOS” 

Espaço dedicado ao livro e à leitura
No âmbito do projeto de dinamiza-
ção 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

SERVIÇOS DE LEITURA ESPECIAIS 
Fundo documental em Braille, para 
consulta local e empréstimo domici-
liário.
Equipamentos informáticos próprios 
para utilizadores com deficiência visu-
al (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.

ESPAÇO INTERNET 
O espaço Internet disponibiliza gratui-
tamente dez postos de utilização, para 
processamento de texto/impressão e 
internet.

1a30outubro

Segunda a sexta-feira
CONTO /ATELIER
 JOGAR COM RIMAS

Com as rimas podes brincar com as 
palavras. Vamos construir palavras que 
rimam.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo,  com marcação prévia, 
21 923 61 71.

Segunda a sexta-feira
CONTO /ATELIER – O CROCODILO 
QUE NÃO GOSTAVA DE ÁGUA

Toda a gente sabe que os croco-
dilos adoram água. Bem, mas este 
crocodilo não. Este não gosta NADA 
de água. Na verdade prefere trepar 
às árvores! Será que este pequeno 
crocodilo afinal não é nada um 
crocodilo?
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo,  com marcação prévia, 
Tel. 21 923 61 71.

21outubro
19h00

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
 “ATÉ QUE O AMOR ME MATE 
 AS MULHERES DE CAMÕES”

de Maria João Lopo de Carvalho
A história singular de um mundo maior 
e de um amor maior. São sete as mu-
lheres que aqui cruzam a vida de Luís 
Vaz de Camões. Sete as mulheres que 
mais o amaram ao longo dos seus 
55 anos de vida. Esta é a história do 
homem, do poeta, do soldado, do 
marinheiro. Uma história de conquistas 
e esperas, de amores e desamores, 
de tempos de ventura e desventura, 
de ódios e paixões; uma história 
contada no feminino a sete vozes 
que, vindas de longe e atravessando 
terras e mares, encontram porto de 
abrigo na intimidade dos nossos 
corações. Esta é a história de um ho-
mem que em palavras, versos, estrofes 
consegue viajar no tempo para nos 
trazer a história singular de um mundo 
maior e de um amor maior. 
Entrada Livre.

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA

AO LONGO DO MÊS
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22outubro
16h30

ATELIER – SINTRA É UMA AVENTURA 
Jogo de pistas e descobertas, que 
tem como objetivo dar a conhecer 
o património natural, cultural, arquite-
tónico e gastronómico do concelho 
de Sintra.
Destinatários: Maiores de 7 anos. 
Entrada livre.

BIBLIOTECA PÓLO 
DE AGUALVA- CACÉM 

Praceta das Descobertas, n.º 22 A
2735-095 Cacém
Tel. 21 432 80 39

1a30outubro

Segunda a sexta-feira
CONTO /ATELIER – PERIGOSO!

A toupeira adora dar nomes às coisas 
e colar-lhes etiquetas.
Certo dia encontra uma coisa estra-
nha. Era uma coisa verde e horrorosa 
e com grandes dentes afiados. O que 
seria? Até descobrir vai-lhe colando 
cada vez mais etiquetas. Será algo 
perigoso? Cuidado…
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo,  com marcação prévia, 
21 432 80 39.

8outubro
17h00

COMUNIDADE DE LEITORES
Com o objetivo de promover o livro 
e a leitura junto da comunidade, a 
Biblioteca Municipal de Agualva-Ca-
cém desenvolve mais uma sessão do 
projeto “Comunidade de Leitores”.
Com este projeto pretende-se reunir 
um grupo de leitores e promover a 
partilha de conversas e conhecimen-
tos à volta dos livros, géneros literários, 
autores, personagens, histórias e 
leituras, num ambiente intimista e de 
conversa informal. 
Estes “encontros”  realizam-se mensal-
mente, no segundo sábado de cada 
mês.
Destinatários: Público adulto

15outubro
16h30

CONTO /ATELIER – PERIGOSO!
Destinatários: 
Maiores de 4 anos. 
Entrada livre.

BIBLIOTECA RUY BELO – 
PÓLO DE QUELUZ 

Rua Bica da Costa, N.º 3-9 - Estrada 
Nacional 117/2 Pendão - 2745 
Queluz
Tel.: 21 434 03 10 

1a30outubro

Segunda a sexta-feira
CONTO /ATELIER 
QUERES SER MEU AMIGO?

A auto estima das crianças é um 
fator muito importante para o seu 
desenvolvimento. A partir da leitura 
do livro “Orelhas de borboleta” de 
Luísa Aguilar as crianças irão partilhar 
experiências e apresentar opções 
para melhorar as suas relações 
interpessoais.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo,  com marcação prévia, 
Tel. 21 434 03 10.

1outubro
16h30

CONTO /ATELIER 
MISTÉRIO DA FLORESTA

O que andam os animais da floresta 
a fazer de lá para cá e de cá para 
lá? … Que grande mistério! Destinatá-
rios: Maiores de 4 anos. 
Entrada Livre.

15outubro
16h30

CONTO /ATELIER
 UMA NOITE CAIU UMA ESTRELA

Uma noite, cai uma estrela na terra. 
Um menino resolve guardá-la sem 
saber que a luz emitida pela estrela 
vai impedir toda a gente de dormir. 
É uma história sobre coragem, sobre 
superação de adversidades, sobre a 
aventura de ser criança.
Destinatários: Maiores de 4 anos. 
Entrada Livre.

29outubro
16h30

CONTO/ ATELIER 
BRINCANDO COM BRUXAS, 
BRUXINHAS E SEUS GATOS PRETOS

Vamos festejar o Halloween com 
Histórias de meter medo ao susto…
Destinatários: Maiores de 4 anos. 
Entrada Livre.

BIBLIOTECA DA TAPADA 
DAS MERCÊS

PÓLO DA TAPADA DAS MERCÊS 
Martins
Tel. 21 920 72 18

1a30outubro

Segunda a sexta-feira
CONTO /ATELIER  
QUERO UM AMIGO DE 4 PATAS!

Se pudesses pedir um animal de 
estimação ao Jardim Zoológico, qual 
gostarias de receber? 
Um leão, uma cobra, um macaco, ou 
outro qualquer?
Nesta divertida história vais descobrir 
que nem sempre é fácil encontrar o 
animal de estimação ideal.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos 
do 1º Ciclo, com marcação prévia, 
21 920 72 18.

AO LONGO DO MÊS
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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
Email: dedu.clriodemouro@cm-sintra.pt

3a21outubro

Todo o dia
“O CENTRO ESTÁ ASSOMBRADO!” 

Junta-te a nós e vem assombrar o 
nosso Centro em várias oficinas de 
artes plásticas! Traz os teus amigos e 
muitas ideias de meter medo! Maiores 
de 6 anos

14outubro
15h00

TORNEIO DE SNOOKER 
Durante a primeira quinzena de ou-
tubro, vem aperfeiçoar a tua técnica 
no Snooker, para dares o teu melhor 
neste dia! Aparece! Maiores de 12 
anos

Sábados em Família

1outubro

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 ex-
pressão plástica livre. Todas as idades

8outubro
15h30

“CONTA-ME UM ESTÓRIA” 
Um sábado por mês vamos contar 
uma estória. Convida os teus amigos 
e familiares e vem ouvir o que temos 
para te contar. Todas as idades

15 outubro
15h00

“TARDE DE CINEMA” 
Vem com um grupo de amigos e 
familiares assistir a um filme em formato 
XXL. O filme poderás ser tu a escolher! 
Aparece! Maiores de 8 anos

22outubro
15h00

“UM SUSTO DE TARDE” 
Vem participar num divertido ateliê 
de expressão plástica alusivo ao 
Halloween!
Maiores de 6 anos

29outubro
15h00

“HALLOWEN” 
Para comemorar o Halloween 
em grande vem fazer uma pintura 
facial assombrosa!
Maiores de 4 anos

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

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. 

“CLUEDO HUMANO” | JOGO 
Um mistério por resolver com suspeitos 
conhecidos. Baseado no clássico 
jogo de detetives, um jogo em que o 
tabuleiro é o chão e os peões são os 
próprios jogadores.
A partir do 2º ciclo do ensino básico. 

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
Oficina de Expressão Plástica, reuti-
lizando diversos materiais e sensibi-
lizando para questões ambientais.  
Para Jardim de Infância e 1º e 2º ciclo 
do ensino básico. 

JOGOS NUM MINUTO
Conjunto de jogos rápidos que per-
mitem trabalhar a destreza e rapidez 
de cada um dos participantes. A 
partir do 2º ciclo do ensino básico. 

CENTROS LÚDICOS

AO LONGO DO MÊS
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CENTRO LÚDICO 
DE MASSAMÁ

Rua das Rosas, 2745-872 Queluz 
Tel. 21 439 20 86  
Email: dedu.clmassama@cm-sintra.pt

Quartas-feiras
10h00

“CLUBESERATIVO”  
O Centro Lúdico irá dispor de um 
programa de atividades para maiores 
de 35 anos, uma ocupação do tem-
po livre dinâmica e saudável. Yoga, 
cinema, ginástica, passeios, caminha-
das, dança, informática, culinária e 
muito mais… Se é uma pessoa que 
gosta de partilhar bons momentos e 
conhecimentos venha ter connosco - 
inscrição gratuita.

Todos 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! 

1outubro

Todo o dia
“PENTEADOS, DESPENTEADOS”

Oficina de expressão plástica
Ao longo do mês, vamos criar o nosso 
disfarce para brincar ao Halloween. 
Começamos pelos cabelos. A ideia é 
fazer penteados, despenteados, com 
adereços e tudo o que possas ima-
ginar. E criar, para que o teu cabelo 
fique de arrepiar. Maiores de 6 anos

4a6e11a13outubro
15h00

“PENTEADOS, DESPENTEADOS”
Oficina de expressão plástica
Durante estes dias vamos explorar 
alguns editores online e transformar as 
nossas fotografias, criando monstros e 
seres de outros planetas em forma de 
puzzle. A Sala Jovem espera por ti.
Maiores de 6 anos

8outubro

Todo o dia
“UNHAS DO OUTRO MUNDO” 

Oficina de expressão plástica
As tuas unhas nunca mais vão ser as 
mesmas! As tuas mãos vão assustar 
quem tocares. Nesta oficina podes 
pintar os seres mais estranhos… as 
tuas unhas vão arrasar! Maiores de 
6 anos

15outubro
15h00

“WORKSHOP DE FACE PAINTING”
Oficina de expressão plástica
Neste workshop vais aprender a cara-
terizar-te. O objetivo é ficares o mais 
assustador possível. Bruxas, fantasmas, 
monstros, vai ser demais.  Maiores de 
6 anos

18a20outubro
15h00

“QUIZ HALLOWEEN” | JOGO
A sala jovem põe-te à prova. 
Vem testar as tuas capacidades so-
brenaturais num jogo hiper aterrador, 
tentando responder correctamente 
às perguntas. Se não responderes 
corretamente, tudo pode acontecer. 
Maiores de 8 anos

22outubro
15h00

“HOTEL TRANSILVÂNIA” - CINEMA
Uma história deliciosa e ternurenta 
entre um humano e uma menina drácu-
la… Os monstros podem ser fofinhos. 
Não acreditas? Então não percas 
este filme. Estamos à tua espera. 
Podes trazer pipocas. 
Maiores de 6 anos

29outubro
15h00

“HALLOWEEN PARTY” - KARAOKE
Depois do mês todo a preparar o 
melhor disfarce, é hora de brincar ao 
Halloween. Uma tarde assustadora e 
bastante animada, onde vais poder 
desfilar, cantar e dançar. 
Todas as idades

ATIVIDADES EDUCATIVAS 

PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 
GRUPOS E ESCOLAS 

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

“HALLOWEEN PARTY” | KARAOKE
Outubro é mês de brincar ao Hallowe-
en. Vem passar uma manhã assusta-
dora e bastante animada, onde vais 
poder cantar até não aguentar!
Para turmas a partir do 1º ciclo do 
ensino básico

“A GIGANTESCA PEQUENA COISA” | 
HORA DO CONTO

“A gigantesca pequena coisa“ é um 
livro escrito e ilustrado por Beatrice 
Alemagna.
Este livro, dirige-se a pequenos 
e grandes, através de belíssimas 
ilustrações que nos revelam que a 
felicidade está ao alcance de todos 
se estivermos de olhos abertos para 
a reconhecer e disponíveis para a 
aceitar.
Para jardins-de-infância e turmas do 
1º ciclo do ensino básico



www.cm-sintra.pt
OUT

( 18 )

AO LONGO DO MÊS

1a29outubro
21h30
Palácio Nacional de Queluz

“NOITES DE QUELUZ
TEMPESTADE E GALANTERIE” 

Organizada em parceria com o 
Divino Sospiro – Centro de Estudos 
Musicais Setecentistas, a Tempora-
da de Música terá início no dia 1 
de outubro, Dia Internacional da 
Música, com o arranque do ci-
clo “Noites de Queluz – Tempestade 
e Galanterie”.
Ao longo de nove concertos, entre 
os dias 1 e 29 de outubro, as “Noi-
tes de Queluz” propõem uma viagem 
pela música erudita que se ouviu na 
Europa entre o Barroco e o Roman-
tismo, incluindo-se aqui o património 
musical português. Deste é exemplo 
a Serenata “L’Endiminone”, enviada 
por Niccolò Jommelli à família real 
portuguesa e conservada desde 
então no Palácio da Ajuda. Esta 
obra terá honras de estreia mundial 
moderna no Concerto de Abertura, 
a 1 de outubro, Dia Internacional da 
Música. Entre os artistas convidados, 
contam-se muitos dos mais conceitu-
ados intérpretes europeus especiali-
zados na música desta época.
A direção artística das “Noites de 
Queluz” pertence a Massimo Mazzeo, 
fundador e diretor da orquestra 
barroca Divino Sospiro, o mais interna-
cional agrupamento português 
de música antiga.

Todos os dias
Volta do Duche

ARTE NA VILA 
Realiza-se diariamente, com exceção 
do 2º sábado e domingo de cada 
mês.
O Artesanato na Volta do Duche 
assume-se como um inquestionável 
contributo para a divulgação e va-
lorização do artesanato produzido, 
atualmente, no Concelho de Sintra, 
e para tal muito contribui a simbiose 
entre a incomparável beleza da 
envolvente do Centro Histórico, com 
a multiplicidade de formas e materiais 
que compõem as peças artesanais.
Telm. 96 575 32 25 

Segundos e quartos 
sábados de cada mês

10h00 às 18h00 
Alameda dos Combatentes 
da Grande Guerra 
(Jardim da Correnteza)

MERCADO ROTA D’ARTES
PRODUTOS NATURAIS & BIO

Estes mercados, organizados pela 
Voando em Cynthia e pela Câmara 
Municipal de Sintra, tem por objetivo 
proporcionar à Comunidade, aos 
Munícipes e ao público em geral a 
divulgação e o acesso a Produtos 
Naturais e Biológicos (hortícolas e 
outros), diversas Artes (pintura, escul-
tura, cerâmica, fotografia, ilustração e 
artesanato contemporâneo de autor), 
Animação, Palestras e Oficinas sobre 
os mais variados temas. Quando as 
condições Climatéricas não permitirem 
que o mercado se realiza na rua, será 
realizado em São Pedro de Sintra no 
Antigo Quartel dos Bombeiros na Rua 
Álvaro dos Reis.
Entrada Livre
Telm. 91 232 14 76  

Todos os dias
9h00 – 17h00
Palácio Nacional de Queluz

“180 ANOS DA MORTE DE D.PEDRO IV” 
Projeto museológico do Quarto D. 
Quixote, no âmbito dos 180 anos 
da morte de D. Pedro d’Alcântara de 
Bragança. O objetivo deste projeto 
museológico consistiu em estudar e 
valorizar o Quarto D. Quixote e os 
espaços adjacentes, bem como a 
figura de D. Pedro IV, através de uma 
nova museografia e de vários suportes 
interpretativos, com destaque para os 
digitais. Preço: bilhete para o Palácio 
Nacional de Queluz
Saber mais: www.dpedroiv.parquesde-
sintra.pt 

Todos os dias
10h00 – 17h00
Palácio de Monserrate

“MELHORES IMAGENS DO BIO+Sintra”
Exposição das imagens premiadas 
pelo júri na sessão de verão dos 
concursos de fotografia “Captar Sin-
tra – A Biodiversidade das estações”, 
promovidos no âmbito do projeto 
BIO+Sintra. Gratuito
Palácio de Monserrate: bilhete para 
o Parque e Palácio de Monserrate

Sábados e domingos 
15h30 – 16h30
Parques de Sintra – Monte da Lua

“A SINFONIA” 
Documentário produzido no âmbito 
do projeto BIO+Sintra, em exibição 
no espaço Info Parques de Sintra, 
todos os sábados e domingos, com 
entrada livre. Pretende-se tornar 
pessoal e emocional o envolvimento 
do espetador na salvaguarda do 
equilíbrio dos ecossistemas da Serra 
de Sintra. Legendado em inglês.
Gratuito
Saber mais: www.youtube.com/user/
lifebiomaissintra 

MAIS ATIVIDADES
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Todos os dias 
Palácio Nacional da Pena

“VITRAIS E VIDROS: UM GOSTO 
DE D.FERNANDO II” 

Exposição de um notável conjunto 
de vitrais dos séculos XIV a XIX, no 
qual se insere o mais antigo vitral 
conhecido em Portugal. Inclui também 
elementos da coleção de vidros 
do Palácio da Pena, uma das mais 
representativas coleções da história 
do vidro europeu existente no nosso 
país. Recentemente, passou também 
a englobar algumas peças que per-
tenceram à coleção de vidros do rei 
D. Fernando II e que são das reservas 
do Museu Nacional de Arte Antiga.
Tarifário: bilhete para o Palácio Na-
cional da Pena
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/
evento/exposicao-vitrais-e-vidros-um-
-gosto-de-d-fernando-ii/

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 imorta-
lizados pela sua obra, apresenta os 
principais protagonistas da indústria, 
projeta a evolução da reportagem 
das guerras, contextualiza os com-
bates 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 edu-
cacionais. A experiência, disponível 
em português e inglês, é personaliza-
da num total de 16 horas de vídeo e 
outros formatos.
Tel. 21 012 66 00

Terça a sexta-feira
Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas

OFICINA EDUCATIVA
OPERA MUSIVA – Desenhar pedrinha 
a pedrinha: a arte dos mosaicos
O Império Romano, à medida que se 
expande e se consolida, ensina às 
Províncias a arte de viver em Roma. 
A cultura e as artes reflectem a unida-
de do Império. As casas mais abasta-
das evidenciam, na sua arquitectura 
e decoração, o elevado estatuto 
social do seu proprietário.

A visita às ruínas da villa romana de 
São Miguel de Odrinhas e ao seu pa-
vimento revestido a mosaico constitui 
o ponto de partida para esta oficina.
Os participantes serão introduzi-
dos na técnica de construção do 
mosaico romano, utilizando materiais 
sintéticos. 
Os «recém-mosaístas» serão convida-
dos a criarem o seu próprio mosaico, 
utilizando modelos originais.
Público-alvo: dos 6 aos 12 anos.
Preço 4 €
Tel. 21 960 95 20
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FEIRA DAS               
         MERCÊS

Esta feira tem como principal objetivo a reabilitação de uma das feiras mais emblemáticas do concelho, proporcionado aos visitantes vários momentos de animação 
etnográfica saloia, espaços de restauração, bancas de artesanato diversificado área infantil e espetáculos de palco.

Com início provável no último quartel do séc. XVIII, a Feira das Mercês tornou-se a bolsa agrícola da região saloia, pois era o local onde se fixavam os preços dos cereais, 
dos legumes e de outros bens de primeira necessidade.

A Feira ou Festa das Mercês como também era conhecida, foi sempre muito atrativa pelo quadro folclórico que apresentava, uma vez que o local encantava quem o 
visitava, quer pela diversidade de produtos, quer também pela algazarra das gentes e dos pregões, das figuras e do garrido dos trajes, onde era possível observar-se as 
saloias vestidas com roupas coloridas.

O momento social mais importante da Feira das Mercês eram as aventuras amorosas preconizadas pelos rapazes e raparigas no muro que delimitava o recinto da feira, 
ao qual o povo

Horário:
 Dias 14 e 21 – das 17h00 às 24h00
 Dias 15 e 22 – das 10h00 às 22h00
 Dias 16 e 23 – das 10h00 às 23h00
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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 
Fax. 21 910 71 15
geral.ccoc@cm-sintra.pt 

CASA DA CULTURA LÍVIO DE MORAIS 
Av. 25 de Abril, Largo da Igreja,
Mira Sintra
2735-400 Mira Sintra
Tel. 21 912 82 70 
ter- sex 10h00-20h00
sáb e dom- 14h00-20h00;
Encerra às segundas e feriados
dcul.casadacultura@cm-sintra.pt 

CASA-MUSEU DE LEAL DA CÂMARA 
Calçada da Rinchoa, 67 
Rio de Mouro
2635-312 
Tel. 21 916 43 03
ter- sex 10h00 – 18h00
sáb - dom - 12h00 – 18h00
Encerra às segundas e feriados
museu.lcamara@cm-sintra.pt 

MUSEU FERREIRA DE CASTRO 
Rua Consiglieri Pedroso, 34 
2710-550 Sintra
Tel. 21 923 88 28 
ter- sex 10h00- 18h00
sáb - dom- 12h00 – 18h00
Encerra à segunda e feriados
museu.fcastro@cm-sintra.pt 

MU.SA – MUSEU DAS ARTES DE SINTRA
Avenida Heliodoro Salgado 
2710-575 Sintra
TM: 96 523 36 92
ter-sex 10h00-20h00
sáb e dom 14h00-20h00 
Encerra segunda e feriados

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 
dcul.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt 

MUSEU ANJOS TEIXEIRA 
Azinhaga da Sardinha
Volta do Duche
2710-631 Sintra
Tel. 21 923 88 27 | F: 21 923 85 21 | 
dcul.museu.ateixeira@cm-sintra.pt
ter- sex 10h00- 18h00
sáb - dom- 12h00 – 18h00
Encerra à segunda e feriados
dcul.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
dcul.museu.hnatural@cm-sintra.pt
ter- sex 10h00- 18h00
sáb - dom- 12h00 – 18h00
Encerra à segunda e feriados 
dcul.museu.hnatural@cm-sintra.pt 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA  
CASA MANTERO 

Rua Gomes de Amorim, 12 e 14
2710 Sintra
Tel. 21 923 6170/ 77 
Fax. 21 923 61 79
seg 14h00-20h00 | ter-sex 10h00-
20h00 | sáb 14h30-19h30 
Encerra domingo 
dcul.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. 21 920 72 18/9 
Segunda-feira, das 13h00 às 19h00 
Terça a sexta-feira, das 10h00 às 19h00
Sábado, das 13h30 às 19h00
Encerra aos domingos e feriados 
dcul.bms.merces@cm-sintra.pt 

POLO DE QUELUZ
BIBLIOTECA RUY BELO
Rua Bica da Costa, 3-9, Estrada 
Nacional 117-2, Pendão 
2745 Queluz
Tel. 21 434 03 10
Segunda-feira, das 14h00 às 20h00 
Terça a sexta-feira, das 10h00 às 
20h00
Sábado, das 14h30 às 20h00
Encerra aos domingos e feriados

POLO AGUALVA-CACÉM 
Praceta das Descobertas 20/22 A
2735 095 Cacém
Tel. 21 432 80 39
Fax. 21 432 80 41
seg 14h00-20h00 | ter-sex 10h00-
20h00 | sáb 14h30-20h00 
Encerra domingos e feriados 
dcul.bms.cacem@cm-sintra.pt 

CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ 
Rua das Rosas
2745-872 Queluz 
Tel. 21 439 20 86
seg- sáb 09h30-12h20- 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 
Fax. 21 916 69 96
seg- sáb 09h30-12h20- 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 09h30-12h20- 
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 09h30-19h00
outubro a março 09h30-18h00~
info@newsmuseum.pt 

CENTRO INTERATIVO MITOS
E LENDAS DE SINTRA

Praça da República Nº 23
2710-616 Sintra
Tel. 21 923 11 57
Todos os dias 09h30-18h00

CONTACTOS


