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Casa da Marioneta
“Quando se consegue entrar no universo 
do imaginário pelo buraco da fechadura, 

a idade não conta”
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ENTREVISTA

Como nasceu e se desenvolveu em 
Sintra nos últimos anos o teatro de 
marionetas? Querem destacar um 
pouco desse historial, até chegarmos 
à Casa da Marioneta?
A companhia Valdevinos. Teatro de 
marionetas foi fundada em 1997, na 
freguesia de Agualva, concelho de 
Sintra. Os seus fundadores foram, Ana 
Pinto,Fernando Cunha, Norma Carvalho, 
Paulo Campos dos Reis e Sérgio Moura 
Afonso.  

As memórias são muitas, já lá vão trinta e 
sete produções e um espólio com mais 
de duzentas marionetas, mas olhamos 
o presente com a mesma persistência 
e paixão  com que  apresentámos em 
1997, a primeira produção,  “O lorpa” 
de António Pedro. Ao longo destes anos, 
partilhados com muitos companheiros e 
apoiados por aqueles que acreditam 
em nós, estes Valdevinos têm seguido 
um percurso natural, aprendendo,ensinando, 
divertindo..  Levámos à cena muitos textos, 
alguns originais, outros tantos de 
autores portugueses como António 
Pedro, António Torrado, Jorge Salgueiro, José Gomes Ferreira, Alice Vieira, José 
Jorge Letria, Luis Vaz de Camões, Margarida Botelho e ainda uma mão cheia 
de clássicos da literatura infantil, Charles Perrault, Irmãos Grimm ou Miguel 
Cervantes. 

Procuramos abordar diversas temáticas e técnicas, utilizar vários materiais, acolher 
todas as ideias e gostamos de levar o nosso teatro a todos os lugares, não só 
em sítios fixos, mas sobretudo em regime de itinerância em escolas, bibliotecas, 
praias, feiras ou locais que, pela sua especificidade, se adequem ao espirito má-
gico que o espectáculo de marionetas, sem dúvida, tem capacidade de propor, 
valorizando e fomentando o gosto por esta arte. 

Há um público específico para o teatro de marionetas, nomeadamente de 
crianças e jovens ou o mesmo é transversal?
O teatro de marionetas não é um teatro específico para crianças ou jovens. 
As marionetas podem representar qualquer estória, seja infantil ou adulta, manten-
do a capacidade de alimentar o mundo do imaginário. Revendo historicamente 
o teatro de marionetas, observa-se que ele não era somente para as crianças, 
mas que existia como forma de expressão e de manifestação contra alguns va-
lores da sociedade.

Quando se consegue entrar no universo do imaginário pelo buraco da fechadu-
ra, a idade não conta, mas a forma como abrimos a porta.

Como surgiu a possibilidade de abrir esta Casa da Marioneta, e o que 
podemos ver ou como participar numa visita ao local?
Em 1999 celebrámos com a Câmara Municipal de Sintra um contrato de como-
dato de um imóvel sito no Bairro da Anta, em Agualva. Este espaço, serviu-nos 

durante os anos que se seguiram para escritório de secretariado e produção, 
pequena oficina e armazém para o material técnico de cena e espólio que de 
ano para ano se avolumava. As produções sempre foram apresentadas em audi-
tórios disponíveis no concelho e em regime de itinerância em escolas, bibliotecas 
no concelho, e por todo o país

Com os anos a passarem, a família inevitavelmente cresceu e começámos 
a sentir necessidade de criar um espaço onde a comunidade pudesse usufruir 
deste espólio valioso. As marionetas já andavam ansiosas por mudarem de casa 
– afinal, algumas estão já a entrar na maioridade. Todas partilharam as mesmas 
paredes, em Agualva, mas a casa já era muito pequenina. São mais de duas 
centenas. Já era tarefa dificil contá-las todas. Estavam dentro de caixas, pen-
duradas na parede, em armários, em carroças, em charriots, espalhadas pelos 
vários cantos. São as mesmas, apenas um bocadinho mais velhas, com algum 
pó nos tecidos, mas sem perderem nenhum charme.

Em 2011 tivemos conhecimento que o imóvel no Jardim, que antes teria sido uma 
cafetaria e depois a Ecoteca, estava desactivado. Tomámos, então, a iniciati-
va de propor à autarquia, este projeto de dinamização com elevado interesse 
pedagógico e lúdico e benefícios de qualidade. Gostaríamos de tornar este 
espaço numa referência cultural que pela sua especificidade será único no con-
celho...a Casa da Marioneta. Em junho de 2014 celebrámos o contrato com a 
Câmara Municipal de Sintra e durante os 9 meses seguintes procedemos à sua 
recuperação, igualmente com o apoio da União das Freguesia de Agualva e 
Mira-Sintra.

A programação cultural e educativa é promovida pela companhia Valdevinos 
teatro de Marionetas. 
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Pretendemos desenvolver o gosto e o respeito por esta arte, criando experiên-
cias gratificantes que fomentem visitas regulares, numa perspetiva de educação 
não-formal, que contribuam para a valorização do património cultural e integra-
ção social.

As diferentes atividades a realizar serão adaptadas tendo em conta as especi-
ficidades do público e calendarização mais adequada, nomeadamente datas 
temáticas e pausas lectivas. Aqui serão proporcionados momentos de encontro 
com a cultura teatral, musical, literária, estabelecendo laços com a comunidade e 
desenvolvendo projectos junto de escolas e outras instituições, que visem a pro-
moção de um maior conhecimento em torno do teatro de marionetas, em todas as 
suas vertentes. 

As atividades para o público geral serão tão variadas como exposições, espe-
táculos, sessões literárias para adultos, apresentação de livros, colóquios, hora do 
conto, visitas guiadas, Clube do Teatro dos 8 aos 18 anos, formação, oficinas de 
construção de marionetas ou festas de aniversário para os mais pequenos. Tam-
bém para o público escolar teremos as portas abertas, mediante marcação prévia. 
Para os próximos meses de junho a setembro, contamos já com uma programação 
vasta. No decorrer do ano, continuaremos a apostar numa programação diversifi-
cada, acolhendo artistas e companhias de teatro de todo o país. 

Qual o vosso plano de atividades para os tempos mais próximos?
A agenda para os próximos meses está recheada. Destacamos, em junho 
a escritora Margarida Botelho que vem apresentar o seu livro “As cozinheiras 
delivros”, o marionetista Delphim Miranda inaugura uma exposição do seu espólio 
e apresentará “A caixa dos Bonecos” um espectáculo de sua autoria, no mês de 
Julho receberemos outro grande marionetista, José Gil com o seu livro “Teatro Dom 
Roberto”.O teatro itinerante português de marionetas”, estrearemos duas peças 
do repertório do “Teatro Dom Roberto” e muito mais que poderá ser consultado 
em www.casadamarioneta.valdevinos.net/agenda1.pdf

Que apoios pensam ser necessários para consolidar e expandir este
projecto?
A Casa da Marioneta, como qualquer outra estrutura de cariz cultural,  carece 
de apoio para que se possa consolidar e ganhar uma dinâmica de continui-
dade. Este espaço é pautado por uma versatilidade tanto logística como de 
programação, transversal a todas as idades, o que exige muita dedicação 
e trabalho para dar a conhecer a multiplicidade deste projecto em torno do 
teatro de marionetas.
Essencialmente precisamos que a portas que culturalmente se têm aberto não 
se encerrem. 
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5junho
21h30 
Palácio Nacional de Queluz

CONCERTO COMEMORATIVO DOS 
40 ANOS DO CONSERVATÓRIO DE 

MÚSICA DE SINTRA
Integrado no 50º Festival de Sintra

6junho
10h30
Quintinha de Monserrate

WORKSHOP DE COMEDOUROS
PARA AVES  

Celebração do Dia Mundial do 
Ambiente
Esta atividade pretende dar a conhe-
cer formas fáceis e divertidas de au-
mentar a disponibilidade de alimento 
para as aves. Serão utilizados vários 
tipos de materiais, adequados à 
faixa etária, e construídos vários 
tipos de comedouros, que depois 
se colocarão no espaço exterior.
8€/participante
Mediante inscrição e pagamento 
prévios: info@parquesdesintra.pt  
Tel. 21 923 73 00

Nota: A realização da atividade 
depende de um número mínimo 
de participantes

10h30
Quintinha de Monserrate

WORKSHOP DE CONSTRUÇÃO 
DE CAIXAS-NINHO PARA AVES 

Celebração do Dia Mundial do 
Ambiente
Atividade teórico-prática de sen-
sibilização ambiental, destinada a 
aumentar a disponibilidade de locais 
de nidificação para algumas aves da 
Serra de Sintra, tais como o Chapim-
-real, a Trepadeira ou a Carriça. 
Tarifário por sessão: 8€/participante
Mediante  inscrição e pagamento 
prévios: info@parquesdesintra.pt 
Tel. 21 923 73 00

Nota: A realização da atividade 
depende de um número mínimo de 
participantes

17h00
Valdevinos teatro de marionetas
Oficina 

VIDA DE MARIONETA 
Oficina tem como objetivo a constru-
ção com a reutilização de diversos 
materiais, de uma marioneta individual 
e a sua manipulação, a partir do co-
nhecimento adquirido e desta forma 
desenvolver o gosto por esta arte.
Crianças dos 5 aos 12 anos
60 minutos,  3€
+ Info e reservas: 
casadamarioneta@gmail.com
Tel. 21 432 11 01 | 93 328 02 58 
96 320 73 25

7junho
Belas
Troféu “Sintra a Correr”

II GRANDE PRÉMIO DE QUELUZ 
E BELAS –MANUEL FARIA 

Organização: Junta de Freguesia de 
Queluz e Belas e Câmara Municipal 
de Sintra.

10h00 
Sede do Grupo Bandolinista 
22 de Maio – Idanha

COMEMORAÇÕES DO 90º ANIVERSÁ-
RIO DO GRUPO BANDOLINISTA 22 DE 
MAIO DE 1925 

16h00 
Lameiras  

FESTA ANUAL EM HONRA DO
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

12junho
18h00
União Mucifalense

FESTA DE SANTO ANTÓNIO

13junho
Terrugem

I XCR BTT TERRUGEM/FUNBIKE 
Organização: ABIT – Associação 
Recreativa de Bicicletas de Terrugem
Apoio: Câmara Municipal de Sintra

17h00
Valdevinos teatro de marionetas

LIVROS A FIO
Apresentação do livro “As cozinheiras 
de livros” com a presença da autora 
Margarida Botelho. Uma aventura 
fantástica que nos leva a uma viagem 
de sonho em que os livros têm um pa-
pel fundamental na vida das pessoas.
Todas as idades
60 minutos. Entrada livre
+ Info e reservas: casadamarioneta@
gmail.com
Tel. 21 432 11 01 | 93 328 02 58
96 320 73 25

dia a
 DIA
  junho
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13e27junho
9h30
Quintinha de Monserrate

SESSÕES DE HORTICULTURA 
BIOLÓGICA 

A decorrer na Quintinha de Mon-
serrate durante todo o período de 
primavera/verão, as sessões teórico/
práticas de horticultura pretendem 
demonstrar como são feitas, e 
mantidas, as sementeiras e planta-
ções próprias da época. Pretende-
-se ainda dar a conhecer o ciclo 
completo para as diferentes plantas 
hortícolas, da sementeira à recolha 
de sementes.
A quinta sessão de primavera/
verão, que se realiza dia 13 de 
junho, será dedicada à manutenção 
da horta (alfaias; desenvolvimento 
das plantas; gestão das regas; e 
empalhamento). 
A sexta sessão, que se realiza a 27 
de junho, será dedicada às pragas 
e doenças (métodos de prevenção; 
e proteção das culturas).
20€/participante
Mediante inscrição e pagamento 
prévios: info@parquesdesintra.pt 
Tel. 21 923 73 00 Nota: A realiza-
ção da atividade depende de um 
número mínimo de participantes

13junho
10h00
Parque de Monserrate

SENTIR O PATRIMÓNIO – DESCOBRIR 
O PARQUE DE MONSERRATE 
ATRAVÉS DAS SENSAÇÕES

Por entre ruínas românticas e casca-
tas, o visitante descobrirá os Jardins 
de Monserrate através do tato, 
audição e olfato. Será possível tocar 
na água da cascata, perceber va-
riações de temperatura, e conhecer 
várias espécies botânicas, sentindo 
texturas e odores exóticos. Em redor 
do Palácio de Monserrate será 
possível conhecer todos os materiais 
que constituem as fachadas.
Direcionada para visitantes cegos 
ou com baixa visão mas aberta a 
todos os interessados
Pessoa com deficiência:  9€ (bilhete 
de entrada 4€ + suplemento de 
visita guiada 5€)
Tarifário regular: 13€ (bilhete de 
entrada 8€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Mediante inscrição: 
info@parquesdesintra.pt
Tel.  21 923 73 00

Nota: Esta atividade conta com o 
apoio e a participação da ACAPO 
- Associação dos Cegos e Amblío-
pes de Portugal. Recomenda-se uso 
de calçado confortável e indu-
mentária adequada às condições 
meteorológicas. A visita poderá 
ser cancelada, caso as condições 
meteorológicas sejam adversas, 
ou adaptada apenas ao interior 
do Palácio de Monserrate.

10h30
Parque de Monserrate

JARDINS DE MONSERRATE 
SEM BARREIRAS 

Visita direcionada para pessoas 
com mobilidade condicionada 
que poderão percorrer os jardins 
com autonomia através de um 
equipamento que quebra a barreira 
da inclinação e facilita a mobilida-
de de cadeiras de rodas manuais. 
Contará com a exploração do Vale 
dos Fetos, Jardim do México, Roseiral, 
Relvado e Lagos, no Parque de 
Monserrate.
Direcionada para visitantes com 
mobilidade condicionada 
Pessoa com deficiência: 9€ (bilhete 
de entrada 4€ + suplemento de 
visita guiada 5€)
Tarifário regular: 13€ (bilhete de 
entrada 8€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
Mediante inscrição: 
info@parquesdesintra.pt 
Tel. 21 923 73 00

Nota: O visitante poderá trazer 
a sua própria cadeira de rodas 
ou utilizar a cadeira de rodas 
disponibilizada pela Parques de 
Sintra (sem custo acrescido). Aberto 
a acompanhantes. O equipamento 
de tração adapta-se à grande 
maioria das cadeiras de rodas. 
A visita poderá ser cancelada, caso 
as condições meteorológicas sejam 
adversas.
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DIA A DIA

14junho
15h00
Parque de Monserrate

CAÇA AO TESOURO 
Atividade de exploração do Parque 
de Monserrate em busca de pistas 
escondidas que conduzem à des-
coberta de um tesouro. Através da 
observação do meio envolvente, os 
participantes vão decifrando enigmas 
e charadas e são convidados a 
aprender, divertindo-se. 
Tarifário: 8€/participante
Mediante inscrição e pagamento 
prévios:  info@parquesdesintra.pt 
Tel. 21 923 73 00

Nota: a realização da atividade 
depende de um número mínimo de 
participantes. A atividade poderá 
ser cancelada caso as condições 
meteorológicas sejam adversas.

18h00 
Albogas 

FESTEJOS ANUAIS DE STO. ANTÓNIO 
Rancho Folclórico “As Lavadeiras”  
do Sabugo

19h00 
Cabrela  

FESTEJOS EM HONRA 
DE STO. ANTÓNIO DE CABRELA 

Rancho Folclórico

20junho
10h00
Quintinha de Monserrate

O MUNDO DAS ABELHAS E OUTROS 
INSETOS POLINIZADORES – O APIÁRIO 
PEDAGÓGICO DA QUINTINHA DE 
MONSERRATE 

No Apiário da Quintinha de Monser-
rate, o visitante descobre o incrível 
mundo dos insetos polinizadores e o 
papel fulcral que desempenham na 
reprodução das plantas, na susten-
tabilidade do planeta e, consequen-
temente, na vida humana. Descobre 
também a organização social das 
abelhas, os produtos que originam e 
as suas diversas aplicações. No final 
há uma prova de mel.
10€/participante
Mediante inscrição e pagamento 
prévios: info@parquesdesintra.pt
Tel. 21 923 73 00

Nota: A realização da atividade 
depende de um número mínimo de 
participantes. A atividade poderá 
ser cancelada caso as condições 
meteorológicas sejam adversas.

10h30
Palácio Nacional da Pena

HISTÓRIA COM GESTOS 
Visita guiada ao Palácio Nacional 
da Pena, com interpretação em 
Língua Gestual Portuguesa, onde 
os visitantes poderão conhecer um 
ícone marcante do romantismo em 
Portugal, classificado como Monu-
mento Nacional em 1910 e como 
parte da Paisagem Cultural de Sintra, 
Património Mundial da Humanidade, 
em 1995.
Direcionada principalmente para 
visitantes surdos, mas aberta a todos 
os interessados (máx. 10 pessoas.
Pessoa com deficiência: 12€ (bilhete 
de entrada 7€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
19€ (bilhete de entrada 14€ + suple-
mento de visita guiada 5€)
Mediante inscrição prévia: info@
parquesdesintra.pt
Tel. 21 923 73 00

Nota: Esta atividade conta com o 
apoio e a participação da APS – 
Associação Portuguesa de Surdos. 
Recomenda-se uso de calçado con-
fortável e indumentária adequada às 
condições meteorológicas.

15h30
Parque de Monserrate

PATRIMÓNIO EM GESTOS – PARQUE 
E PALÁCIO DE MONSERRATE COM 
LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA 

Visita guiada aos jardins e Palácio 
de Monserrate, com interpretação 
em Língua Gestual Portuguesa. 
A visita aos jardins, uma das mais 
belas criações paisagísticas do 
Romantismo em Portugal, que alberga 
mais de 3.000 espécies de plantas 
de vários cantos do mundo, passa 
pelo Vale dos Fetos, Jardim do México, 
Roseiral e Relvado, terminando no 
Palácio de Monserrate.
Direcionada para visitantes surdos, 
mas aberta a todos os interessados
Pessoa com deficiência: 9€ (bilhete 
de entrada 4€ + suplemento de visita 
guiada 5€)
13€ (bilhete de entrada 8€ + suple-
mento de visita guiada 5€)
Mediante inscrição: info@parquesde-
sintra.pt 
Tel. 21 923 73 00

Nota: esta atividade conta com 
o apoio e a participação da APS 
– Associação Portuguesa de Surdos. 
Recomenda-se uso de calçado 
confortável e indumentária adequada 
às condições meteorológicas.  
A visita poderá ser cancelada, caso 
as condições meteorológicas sejam 
adversas, ou adaptada apenas 
ao interior do Palácio de Monserrate.

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

NOITES DO MUSEU – AVE AMICI! 
Estamos em plena época romana.  
O pater familias saúda os convidados 
e exorta-os a acompanhar as matro-
nas da sua domus numa visita ritual 
aos túmulos dos antepassados  
e aos altares dos deuses. Nas sepul-
turas colocam-se grinaldas e sobre 
as aras ardem incensos e derramam-
-se libações. As trémulas luzes das 
candeias movem misteriosas sombras. 
Chamados pelos seus próprios nomes, 
os antigos romanos e suas divindades 
ganham uma nova vida e tornam-se 
presentes.  
As pedras falam! Isenção para 
crianças até aos 14 anos.
Mediante reserva
Bilhete: 3€ 
Tel. 21 960 95 20
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20junho
15h00 
Palácio Nacional de Queluz

VIAGEM À CORTE DO SÉCULO XVIII 
Os participantes são convidados 
a conhecer todos os recantos do 
Palácio Nacional de Queluz, a ouvir 
a sua História, a ver pessoas de outra 
época. Vão ouvir cantar, tocar e 
dançar músicas de setecentos. 
Aprenderão como se realizavam 
grandes festas e que vestidos e outros 
trajes se usavam neste espaço de 
enorme beleza e requinte. Desco-
brirão também que os príncipes e 
infantes não iam à escola mas tinham 
muitas matérias para aprender.
9€/participante
Mediante inscrição: 
info@parquesdesintra.pt
Tel. 21 923 73 00

Nota: A realização da atividade 
depende de um número mínimo 
de participantes

16h30
Valdevinos teatro de marionetas

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE 
MARIONETAS DE DELPHIM MIRANDA

17h00 
A CAIXA DOS BONECOS TEATRO 
Delphim Miranda  

Espetáculo de animação, que leva 
os participantes numa viagem pelo 
mundo fantástico da marioneta, à 
descoberta da marioneta como um 
dos mais fortes meios de expressão 
e comunicação. Recorrendo, para 
isso, a uma coleção de “bonecos” 
de diferentes tipos de manipulação, 
demonstra-se que a marioneta permite 

a abordagem e o desenvolvimento 
de diferentes áreas de expressão, 
levando o utilizador a soltar a imagi-
nação, a utilizar a sua voz, a usar o 
próprio corpo.
Todas as idades
40 minutos
Bilhete: 3€
+ Info e reservas: casadamarioneta@
gmail.com
Tel. 21 432 11 01 | 93 328 02 58 
96 320 73 25

18h30 
Local: D. Maria 

XXXVI FESTIVAL DE FOLCLORE ADULTO 
Programa:
18h30 – Chegada dos Grupos
19h00 – Jantar (com todos os Grupos 
e Convidados)
20h45 – Preparação e início 
de pequeno desfile
21h00 – Entrega de Lembranças
21h45 – Início do XXXVI Festival 
de Folclore
Grupos Participantes:
Grupo Folclórico “Os Camponeses” 
D. Maria
Rancho Regional de S. Salvador 
da Folgosa – Maia
Rancho Folclórico de Retaxo 
Castelo Branco
Rancho Folclórico de Acipreste – 
Alcobaça

DIA A DIA
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21junho
10h00
Casal de Cambra

Troféu “Sintra a Correr”
VI GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO 
DE CASAL DE CAMBRA 

Organização: Junta de Freguesia 
de Casal de Cambra e Câmara 
Municipal de Sintra
 
10h30
Palácio de Monserrate

CONCERTO PARA BEBÉS: 
UM DIA NA FLORESTA 

“Um Dia na Floresta” recria o ambiente 
de festa que se vive na Natureza. 
Trechos de música clássica, arranja-
dos especialmente para bebés, com 
palavras simples, ritmos contagiantes 
e jogos de rimas, proporcionam um 
momento de envolvente magia para 
os mais pequenos. Através de histórias 
cantadas, o concerto convida todos 
a viver uma aventura imaginária, atra-
vés das suas personagens: o dia que 
nasce, as flores que cantam, o cuco 
que assobia, a formiga corredora, o 
caracol que põe os pauzinhos ao sol, 
o lagarto pintado, a fada desapare-
cida e a lua que chega quando 
o sol se põe.
Recomendado para famílias com 
crianças a partir dos 3 meses
Tarifário: 20€/adulto + 1 criança até 
aos 4 anos; 15€/adultos e crianças 
com mais de 4 anos
Mediante inscrição e pagamento 
prévios: info@parquesdesintra.pt
Tel. 21 923 73 00

Nota: A realização da atividade 
depende de um número mínimo 
de participantes

18h00 
Palácio Nacional de Queluz

CONCERTO CORAL
pelo Grupo Coral de Queluz

27junho
17h00
Valdevinos teatro de marionetas

FLORESTA TEATRO
“Floresta” é uma narração fabulística 
em que os personagens, habitantes 
da floresta, sustentam um diálogo en-
tre si e que se prende com a história 
de vida de cada um na luta pela 
sobrevivência.
Foca a importância da proteção 
da floresta, respeitando o que é 
de mais importante no nosso planeta: 
a Natureza.
Maiores 4 anos
50 minutos
Bilhete: 3€
+ Info e reservas: casadamarioneta@
gmail.com
Tel. 21 432 11 01 | 93 328 02 58 
96 320 73 25

28junho
15h00
Quintinha de Monserrate

PÃO, COENTROS E BICHARADA 
Uma viagem aos usos e costumes 
saloios, para descobrir as tradições 
e costumes da região. Os protago-
nistas, gente saloia, convidam os mais 
pequenos a participar nas tarefas da 
Quinta, desde a confeção do pão 
até aos jogos tradicionais. Enquan-
to o pão coze no forno, escuta-se 
um conto à lareira, jogam-se jogos 
tradicionais e, no fim, todos poderão 
saborear o pão.
Tarifário: 8€/participante
Mediante  inscrição: info@parques-
desintra.pt 
Tel. 21 923 73 00

Nota: A realização da atividade 
depende de um número mínimo 
de participantes
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Parque Urbano 
    Rinchoa-Fitares

A freguesia de Rio de Mouro tem uma nova centralidade.
O parque urbano de Rinchoa-Fitares. 

O espaço de natureza em meio urbano, caraterizado por vegetação mediterrânica 
e eucaliptos, foi reabilitado e transformado num parque com uma área aproximada 
de 12 hectares. Os munícipes e famílias vão poder usufruir de espaços verdes de 
qualidade, com equipamentos de lazer e momentos de descontração, numa paisa-
gem natural com diversidade de fauna e flora e zonas ribeirinhas.
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Jardins da 
    Quinta da Ribrafria

A Quinta da Torre de Ribafria, propriedade dos primeiros alcaides de 
Sintra e adquirida pela Câmara Municipal em 2002, é um dos espaços 
patrimoniais mais emblemáticos de Sintra, ali tendo vivido Gaspar 
Gonçalves ou André Gonçalves Ribafria, herói das Linhas de Elvas, e 
desde a sua aquisição que se encontrava sem vida ou projeto que a 
fizesse reviver.
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CASA ASSOMBRADA EM BELAS 

A Quinta Nova da Assunção, em Belas, abre portas para assombrar os visitantes entre 12 de junho e 31 de julho. Os visitantes do palacete mandado 
constuir, em 1860, no centro histórico de Belas, podem viver uma experiência de terror e medo. 
Os grupos são acompanhados por um audioguide no qual é transmitida a história da quinta e as pistas a seguir para encontrar a saída. 

sextas e sábados: 21h30-24h00 
Não é permitida a entrada a menores de 16 anos 
Bilhete: 10,00
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SINTRA VIVA “2015
1e7junho

seg-sex 8h30-12h30 13h30-17h30 | sáb-dom  
14h30-19h30
Regimento de Artilharia Anti-Aérea 
n º 1 de Queluz

SINTRAVIVA
Fórum de Projetos do Concelho de Sintra - pretende 
refletir e divulgar o trabalho desenvolvido ao longo 
do ano pelos agrupamentos de escolas e escolas 
secundárias da rede pública, movimento associativo 
de pais, sssociações de estudantes, associações 
desportivas e juvenis, instituições particulares de 
solidariedade social, coperativas sociais, associa-
ções de cultura e recreio (amadoras e profissio-
nais) e outros parceiros da comunidade, que têm 
contribuído decisivamente para o desenvolvimento 
educativo, cultural, desportivo, juvenil e social do 
concelho de Sintra, constituindo igualmente um 
momento privilegiado de partilha de experiências.
Regimento de Artilharia Anti-Aérea n º 1 de Queluz

MUSICA CLÁSSICA 
5e27junho

Palácio Nacional de Sintra
REENCONTROS –MEMÓRIAS MUSICAIS 
DE UM PALÁCIO

A Parques de Sintra e o Divino Sospiro - Centro de 
Estudos Musicais Setecentistas de Portugal apresen-
tam o ciclo de música medieval e renascentista.
A programação deste ciclo relaciona-se com as 
épocas áureas do Palácio Nacional de Sintra - 
medieval e renascentista -, e pretende revisitar o 
Palácio através da sua memória musical, recriando 
o imaginário sonoro que o terá habitado durante o 
período em que este era um espaço de eleição da 
Família Real Portuguesa. 
Os concertos realizam-se todas as sextas e sábados 
do mês de junho. Às sextas decorrem um concerto 
comentado (14h30), uma conferência (20h00) e 
um concerto noturno (21h30). Aos sábados tem 
lugar um concerto aperitivo (12h00) e um concerto 
noturno (21h30).
Os concertos noturnos (21h30) têm um custo de 
10 Euros, as conferências (20h00) são de entrada 
gratuita, e os concertos aperitivo e comentados 
implicam a aquisição de bilhete para o Palácio 
Nacional de Sintra (que pode ser visitado antes ou 
depois do concerto).

Maiores 6 anos 
Bilhetes à venda nas bilheteiras da Parques de 
Sintra, FNAC, Worten, El Corte Inglés, MEO Arena, 
Media Markt e Postos de Turismo de Sintra e Cascais.

FEIRAS 

26junho a5julho
Parque Urbano Felício Loureiro- Queluz

FEIRA DO LIVRO E DAS TASQUINHAS  
Espaço de promoção e gosto pela leitura, associa-
do ao prazer da degustação. São vários os stands 
de livreiros e alfarrabistas que poderá encontrar nes-
ta Feira, onde os lançamentos de livros e as sessões 
de autógrafos estreitarão a relação entre o leitor, o 
objeto livro e o escritor.
Para completar o alimento da alma há que alimentar 
o corpo, para isso desloque-se às Tasquinhas onde 
encontrará uma variada oferta gastronómica.
O palco terá animação musical permanente e a 
entrada é gratuita.
Horário: segunda a quinta feira, das 17h00 às 
23h30; sexta feira, das 17h00 às 24h00; sábado 
das 15h00 às 24h00; domingo e feriado das 15h00 
às 23h30

MARCHAS
POPULARES

26e28junho
MARCHAS POPULARES DO CONCELHO 

A Câmara Municipal de Sintra pretende que as 
comemorações do Dia do Município se revistam 
de um ambiente festivo e, para tal, vai promover a 
realização de dois desfiles de Marchas Populares 
do Concelho, um em Queluz e outro em Sintra.

Programa:
26 de junho |  22h00

Largo junto ao Palácio Nacional de Queluz 
Marcha Popular de S. João das Lampas
Marcha Popular do MTBA
Marcha Popular de Cabriz
Marcha Popular de Montelavar 
Marcha Popular de Odrinhas

28 de junho |  21h00
Volta do Duche
Marcha Popular de S. João das Lampas
Marcha Popular do MTBA
Marcha Popular de Cabriz
Marcha Popular de Montelavar
Marcha Popular de Odrinhas

ao longo

 do MÊS
   junho
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AO LONGO DO  MÊS

EXPOSIÇÕES
  

Até
 30setembro

Casa Museu Leal da Câmara
LEAL DA CÂMARA E A I GUERRA 
MUNDIAL  

Esta exposição mostra a visão 
caricaturada de Leal da Câmara 
sobre a I Grande Guerra. O artista, 
quando estala o conflito em 1914, 
encontrava-se exilado há algum 
tempo em Paris, cidade cosmo-
polita e de grande centralidade 
política e cultural na Europa de 
então. Os  trabalhos refletem toda 
essa ambiência efervescente, 
assim como a periclitante situação 
europeia imediatamente anterior 
ao começo guerra.
Entrada gratuitaA exposição 
é concebida e realizada pela 
equipa do Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas e tem 
como ponto de partida as atitu-
des do Homem perante a morte, 
dando a conhecer um importante 
conjunto de materiais arqueoló-
gicos descobertos na região de 
Sintra, que vão desde o Alto 
Império Romano à Antiguidade 
Tardia.
Entrada gratuita
Visitas guiadas mediante marcação
Tel. 219 609 520
dcul.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt 
ter-sáb  10h00-13h00  e 14h00-8h00

Até
 15julho

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
PINTURA 

Exposição de pintura de Nuno 
Gonçalves
As pinturas e desenhos presentes 
nesta exposição têm como referência 
a pintura antiga. Contudo, depa-
ramo-nos com a mais íntima atitude 
artística, onde o autor desenvolve o 
seu trabalho através uma expressão 
densa e perturbadora:
‘’(...) com catástrofes a gente não 
precisa verdadeiramente 
de se preocupar, elas surgem com 
certeza. Mas talvez haja necessidade 
de as provocar, de vez em quando, 
porque para virem por si próprias 
leva muito tempo”, salienta Thomas 
Bernhard, Kurt Hofmann.

Até
 22julho

 DRIFTING 
Exposição de Escultura de Susana 
Cannas e Vasco Baltazar
Susana Cannas e Vasco Baltazar 
desenvolvem em conjunto um projeto 
escultórico, numa contracorrente 
artística muito própria, intitulado 
“DRIFTING”. 
O trabalho destes dois artistas é feito 
de ambientes criados pela cumplici-
dade e cedências de escolhas, pela 
melodia estética e pelos pensamen-
tos múltiplos na construção do projeto.
No espaço desenham-se jogos 
formais que existem nas cores e 
formas orgânicas, onde o emocional 
desperto é pensado e materializado 
em objetos-chave.
A obra de Susana Cannas e Vasco 
Baltazar resulta da interação, partilha 
e conjunção de sentidos e intuições, 
harmonizados por dois pensamentos 
estéticos que juntos dão um só.

Até
 26julho

Galeria Municipal Casa Mantero
METAMORFOSES 

Exposição de escultura de Maria 
Natureza
A exposição “Metamorfoses” é um tri-
buto às árvores que viveram inseridas 
na paisagem maravilhosa de Sintra. 
Enfermas, foram despedaçadas e 
atiradas por terra. Assim se deu início 
à história da sua metamorfose.
A partir delas foram criadas espécies 
híbridas, entre animais marinhos e 
monstros voadores. Pontualmente, 
na materialização das obras surgem 
outros materiais como a pedra e o 
ferro. O diálogo entre estética e a 
sustentabilidade encontra expressão 
nestas peças.
seg-sex 14h00-18h00 | ter-sex 10h00-
18h00 |  Encerra sáb, dom e feriados

Até junho
Volta do Duche, Sintra

SINTRA ARTE PÚBLICA XI 
A edição deste ano apresenta obras 
de autores nacionais e estrangeiros, 
todas dedicadas ao tema do 
“Renascimento”. À semelhança de 
anos anteriores, a exposição está 
patente em pleno centro histórico. 
Iniciativa conjunta da Câmara Munici-
pal de Sintra e do Centro Internacio-
nal de Escultura.
Info: 219 236 115/ 19
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Até junho
Volta do Duche, Sintra

SINTRA ARTE PÚBLICA XI 
A edição deste ano apresenta obras 
de autores nacionais e estrangeiros, 
todas dedicadas ao tema do 
“Renascimento”. À semelhança de 
anos anteriores, a exposição está 
patente em pleno centro histórico. 
Iniciativa conjunta da Câmara Munici-
pal de Sintra e do Centro Internacio-
nal de Escultura.
Info: 219 236 115/ 19

Até
 30junho

Museu Arqueológico de São Miguel 
de Odrinhas

DIIS MANIBVS
Rituais da Morte durante a Romanidade

A exposição é concebida e realiza-
da pela equipa do Museu Arqueo-
lógico de São Miguel de Odrinhas 
e tem como ponto de partida as 
atitudes do Homem perante a morte, 
dando a conhecer um importante 
conjunto de materiais arqueológicos 
descobertos na região de Sintra, que 
vão desde o Alto Império Romano à 
Antiguidade Tardia.
Entrada gratuita
Visitas guiadas mediante marcação
Tel. 219 609 520
dcul.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt 
ter-sáb  10h00-13h00  e 14h00-8h00

Todos os dias
Museu Anjos Teixeira

DESENHOS DE MESTRE ARTUR ANJOS 
TEIXEIRA  

Entrada gratuita

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, que consiste na valoriza-
ção do quarto, espaços adjacentes 
e figura de D. Pedro IV através de uma 
nova museografia e de vários suportes 
interpretativos com destaque para 
os digitais. Estão expostas 48 peças, 
incluindo 15 pinturas e miniaturas, 15 
objetos pessoais de D. Pedro IV e 9 
peças de mobiliário.
Foram reunidas peças do Palácio 
Nacional de Queluz e protocolados 
empréstimos com outras instituições: 
Museu Nacional de Arte Antiga, 
Palácio Nacional da Ajuda, Museu 
Nacional dos Coches, Museu Militar 
de Lisboa e Museu Nacional Soares 
dos Reis. Preço: bilhete para o Palácio 
Nacional de Queluz
Info: www.dpedroiv.parquesdesintra.pt

Todos os dias
Volta do Duche

ARTE NA VILA
Artesanato genuíno, pintura, foto-
grafia, artes gráficas, música ao vivo 
estão presentes nesta zona idílica 
da Vila de Sintra, diariamente, com 
exceção dos segundos sábados 
e domingos de cada mês.
Info:  21 923 61 03/04/06/0

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. No espaço Info Parques 
de Sintra é possível ver os três vence-
dores da última sessão dos concursos 
e as quatro menções honrosas atribu-
ídas pelo júri. Adicionalmente, estão 
expostas no Palácio de Monserrate 
todas as imagens vencedoras do 1º 
ano do “Captar Sintra”. 
Gratuito
Entrada com bilhete para o Parque e 
Palácio de Monserrate

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 re-
presentativas coleções da história do 
vidro europeu existente no nosso país. 
Recentemente apresenta algumas 
peças que pertenceram à coleção 
de vidros do rei D. Fernando II oriun-
das das reservas do Museu Nacional 
de Arte Antiga.
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/
evento/exposicao-vitrais-e-vidros-um-
-gosto-de-d-fernando-ii/

CINEMA
sáb-dom
15h30 – 16h30

A SINFONIA
Documentário produzido no âmbito 
do projeto BIO+Sintra. O documen-
tário apresenta dez importantes 
valores naturais, pela voz de biólogos 
especialistas, conduzidos por João 
Rodil, conhecido escritor e historiador 
local. Pretende-se tornar pessoal e 
emocional o envolvimento do espeta-
dor na salvaguarda do equilíbrio dos 
ecossistemas da Serra de Sintra.
Legendado em língua inglesa 
Entrada gratuita
Saber mais: www.youtube.com/user/
lifebiomaissintra
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Todas as quartas 
11h00
Jardins do Palácio de Queluz

APRESENTAÇÕES DA ESCOLA 
PORTUGUESA DE ARTE EQUESTRE  

Apresentações semanais dos cavalos 
e cavaleiros da Escola Portuguesa 
de Arte Equestre (EPAE), com dura-
ção de 20 a 30 minutos.
Lugar na bancada: 6,00€ adulto | 
3,00€ criança (suplemento ao bilhete 
para o Palácio ou Jardins de Queluz)

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. 
No programa mais longo existe a 
possibilidade de visitar outros lugares 
e agendar um almoço em local a es-
pecificar. Todos os passeios são feitos 
mediante acompanhamento 
da tratadora dos cavalos. Há também 
uma atividade que permite aos mais 
novos a primeira experiência a cavalo 
num pónei, treinado especialmente 
para o efeito e acompanhados 
sempre por um guia. 
Passeios a cavalo: 10,00€/30 
min | 25,00€/90 min | 50,00€/3h | 
100,00€/ 6h (acresce o bilhete de 
entrada no Parque da Pena)
Passeios de pónei: 5,00€/15 min 
(acresce o bilhete de entrada no 
Parque da Pena)
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/ex-
periencias-e-lazer/passeios-a-cavalo/ 

ter-sex 10h00 | sáb -dom 12h00
Jardins do Palácio de Queluz

EXIBIÇÕES DE FALCÕES E VISITA 
À EXPOSIÇÃO DE FALCOARIA  

O programa inclui uma visita guiada 
à exposição sobre o tema. As aves 
de rapina (falcões, águias, e algumas 
espécies de rapinas noturnas) podem 
também ser observadas no local de 
repouso no jardim, assim como posar 
para as fotografias com os visitan-
tes com o acompanhamento dos 
falcoeiros. 
A visita guiada pelos falcoeiros 
permite descobrir a história e a arte 
da falcoaria, classificação como 

Património Cultural Imaterial da Huma-
nidade, morfologia das aves, técnicas 
de adestramento entre muitas outras 
informações. 
7,00€ adultos | 3,50€ crianças (suple-
mento ao bilhete para o Palácio ou 
Jardins de Queluz)
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/
experiencias-e-lazer/falcoaria/

quin-dom e feriados
10h00 - 16h30
Parque da Pena

PASSEIOS DE CHARRETE 
Os passeios de charrete no Parque 
da Pena proporcionam uma verda-
deira viagem no tempo num percurso 
entre o Vale dos Lagos e o Chalet 
da Condessa d’Edla, passando 
pela Quinta da Pena e o Jardim da 

Condessa d’Edla. O passeio pode 
ser livre ou acompanhado por um 
guia especializado, que conduz os 
visitantes à descoberta da história 
do parque, das espécies botânicas 
e animais que surgem no percurso e 
recantos do jardim. 
20 minutos 
O passeio pode incluir até 6 adultos 
ou 4 adultos e 4 crianças
Gratuito até 3 anos | 2,00€/até 18 
anos | 3,50€/adultos (suplemento ao 
bilhete para o Parque da Pena)
Reserva prévia da charrete para 
passeio privado ou noutro horário ou 
data: comercial@parquesdesintra.pt   
Tel. 21 923 73 00
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/
experiencias-e-lazer/passeios-de-
-charrete/ 

ter-sex
Casa Museu Leal da Câmara

CEOCACHING 
É um passatempo ao  ar livre no qual 
se utiliza um recetor de navegação 
por satélite (por enquanto apenas 
Sistema de Posicionamento Global - 
GPS) para encontrar uma ‘geocache’ 
(ou simplesmente “cache”) colocada 
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 re-
gisto e alguns objetos, como canetas, 
afia-lápis, moedas ou bonecos para 
troca. A procura permite descobrir 
e visitar novos monumentos, museus, 
jardins e outros locais patrimoniais 
de interesse, favorecendo o enrique-
cimento cultural dos cidadãos. 

AR LIVRE
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ATIVIDADES EDUCATIVAS 
COM MARCAÇÃO PRÉVIA

Terça a sexta feira
10h00-12h00 ou 14h00-16h00
Museu Arqueológico de São Miguel 
de Odrinhas

“LUDUS AETATIS - OS PRAZERES DA 
JUVENTUDE: JOGOS E BRINQUEDOS”

Aprender a brincar! Nesta oficina, 
pensada para os mais novos, preten-
de-se, através da participação em 
antigas brincadeiras, encontrar seme-
lhanças e diferenças entre o presente 
e o passado.
A partir de uma visita às ruínas da villa 
romana de São Miguel de Odrinhas, 
as crianças vão aprender como se 
vivia a infância na época romana.
Brincar com os mesmos jogos das 
crianças romanas – pião, ossinhos, 
nozes, saltar à corda, berlinde, cabra 
cega – vestir uma túnica e usar ao 
pescoço uma bula, serão as activida-
des propostas.
Após as brincadeiras segue-se um 
prandium (lanche), também ele tipica-
mente romano: pão com manteiga e 
queijo, leite, frutos secos...
Preço: € 4, mediante marcação.
Tel. 21 960 95 20 
dcul.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt

Museu Arqueológico de 
São Miguel de Odrinhas, 
Sintra

Terça a sexta feira
10h00-12h00 ou 14h00-16h00

“VISITA-DESCOBERTA: 
O MEU OBJECTO FAVORITO!”

Quando visitamos os Museus, o que 
é que cada um de nós vê realmente 
nas peças expostas? 
Estabelecer ligações estéticas e de 
afectividade com a nossa colecção 
é o objectivo desta visita-descoberta.
Assim, após a visita ao Museu, os 
participantes serão convidados a 
escolher uma peça da sua preferên-
cia, a desenhá-la e a construir uma 
narrativa sobre ela.
Público-alvo: 1º nível: dos 8 aos 12 
anos; 2º nível: dos 12 aos 16 anos
Gratuito, mediante marcação
Tel. 21 960 95 20 
dcul.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt
Durante todo o mês 

Casa Museu Leal 
da Câmara

Atividades ludicas-didáticas 
mediante marcação prévia:

 ‘SOMOS SALOIOS’
Atividade didática sobre as gentes, 
costumes e modos de lazer locais, em 
que a Feira das Mercês assume gran-
de destaque, explorando-se a leitura, 
a representação teatral e a dança. 
Destinatários: alunos do 1.º e 2.º ciclos 
e público sénior.

‘À DESCOBERTA DO TESOURO’ 
Uma aventura na Casa-Museu onde, 
através de pistas e de adivinhas, os 
participantes exploram a exposição 
de longa duração da unidade, 
adquirindo peças de um puzzle, 
até concluírem a descoberta (monta-
gem do puzzle / obra de Leal 
da Câmara).

Destinatários: alunos do 1.º e 2.º 
Ciclos.

‘GRANDES ESPAÇOS… 
GRANDES CONTOS’

Mini formação teatral com expressão 
vocal, expressão corporal e repre-
sentação, tendo por base quatro 

contos infantis de Ana de Castro 
Osório ilustrados por Leal da Câmara, 
na qual os participantes, após a mini 
formação, assistem a uma pequena 
peça de teatro com ‘robertos (fanto-
ches de luva). 

Destinatários: alunos do 1.º e 2.º 
Ciclos e público sénior.

‘A BRINCAR E A RIMAR, O JOGO 
DE PISTAS VAMOS JOGAR’

Estas atividades socioeducativas têm 
por objetivo disponibilizar ao público 
escolar novas propostas de visita à 
unidade, consistindo numa reinterpre-
tação e redescoberta dos diversos 
espaços públicos da Casa-Museu 
de Leal daCâmara, através de ‘Jogos 
de Pistas’ que se desenvolvem ao 
nível das diversas salas de exposição, 
explorando, de modo lúdico, 
as respetivas atmosferas museológicas 
e os objetos artísticos expostos.

Destinatários: alunos do 1.º e 2.º ciclos.
“LEAL DA CÂMARA E A CARICATURA’  
E ‘LEAL DA CÂMARA E A SUA CASA 
NA ‘RINCHOA’

Neste programa, os participantes 
são recebidos por um elemento do 
Serviço Educativo no Pátio Superior 
da Casa-Museu de Leal da Câmara. 
Posteriormente, abordam-se, de modo 
resumido, alguns dados relevantes 
acerca da vida e obra do Mestre. 
Em seguida, os participantes são 
divididos em equipas, que competem 
entre si, onde, orientados por um 
mapa e algumas pistas, desvendam 
um jogo, que se constitui numa Caça 
ao Tesouro. Contudo, e para des-
vendar todas as peripécias, terão de 
executar algumas tarefas e responder 
a questões que exploram os temas 
‘Caricatura e Outras Obras do Mestre’ 
e ‘A Casa de Leal da Câmara’. 
Chegados ao final do mapa, já no 
espaço exterior da Casa-Museu, os 
participantes terão que procurar a 
arca do tesouro, escondida em parte 
incerta, algures nos jardins.
Destinatários: alunos do 2.º e 3.º ciclos 
e público sénior
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Museu Anjos Teixeira
Terça a sexta feira 
10h00 e 14h00
Atividades ludico-didácticas median-
te marcaçãoprévia:

- VISITAS ORIENTADAS 
- OFICINA DE ESCULTURA
- ATELIERS DE DESENHO
- ATELIERS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

Cada actividade é antecedida de 
uma visita orientada ao museu.
Público-alvo: Pré-escolar, 1º ciclo, 2º 
ciclo e ensino secundário
Azinhaga da Sardinha
Tel. 21 923 8827
Fax: 21 923 8521 
dcul.museu.ateixeira@cm-sintra.pt
Entrada gratuita

Museu de História Natural 
de Sintra

Terça feira a domingo
“O Triunfo das Plantas Além das 
Novas Fronteiras do Mesozoico” 
Exposição temporária
Visitas temáticas:

- A ORIGEM DAS ESPÉCIES 
NO MHNS.
- O QUE É UM FÓSSIL?
- DINOSSAUROS NO MHNS
- O TEMPO DA TERRA.
- DO AUSTRALOPITHECUS AO HOMO 
SAPIENS.

Ateliês:
- Descobre o mundo dos dinossauros

- A EVOLUÇÃO DO PLANETA
- O MEU FÓSSIL PREFERIDO
- JOGOS DIDÁCTICOS 

Horário: terça a sexta feira das 10h00 
às  18h00; sábados e domingos das 
12h00 às 18h00; Última entrada às 
17h30; Encerra à segunda feira e aos 
feriados
Entrada gratuita
Marcação de visitas guiadas: 
Tel. 21 923 85 63/21 923 85 25
dcul.museu.hnatural@cm-sintra.pt
www.cm-sintra.pt

Casa da Cultura 
de Mira-Sintra
ter e quin 17h45 - 19h45

CURSOS E FORMAÇÃO 
WORKSHOP DE INFORMÁTICA 
Formador Luís Filipe Neves
Gratuito
Mediante inscrição 

quar  10h00 - 13h00 
sex 14h00 às 17h00

OFICINA DE BORDADOS
Formadora Virgínia Gomes
Gratuito 
Mediante inscrição

quin 14h00 - 17h00
ATELIÊ DE INICIAÇÃO À PINTURA 
ARTÍSTICA  

Formadora Astride Oteda
Gratuito
 Mediante inscrição

ter 19h00-20h00
EXPRESSÃO MUSICAL 

Pelo Teatromosca
Inscrições abertas todo 
o ano
15,00€/mês

quin 19h00-20h00
EXPRESSÃO DRAMÁTICA 

Pelo Teatromosca
Inscrições abertas todo o ano
15,00€/mês

sex 19h00-20h00
DANÇA CRIATIVA 

Pelo Teatromosca
Inscrições abertas todo o ano
15,00€/mês
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 crianças
e Jovens
            junho 

CENTRO LÚDICO DAS LOPAS

8a30junho
 todo o dia

BRINQUEDOS TRADICIONAIS VERSUS 
BRINQUEDOS ATUAIS  

Para relembrar os velhos tempos reali-
zamos uma exposição de brinquedos 
para as diferentes gerações. Os mais 
velhos vão relembrar a infância e as 
crianças e jovens têm a oportunidade 
de brincar com brinquedos de anti-
gamente. Venham partilhar as vossas 
brincadeiras! 
Todas as idades

FÉRIAS DA ESCOLA 

15a19junho
 todo o dia

SEMANA DESPORTIVA 
Achas que és um ás a jogar Ténis 
de Mesa? Estás preparado para 
mais um torneio? Contamos contigo. 
Mediante  inscrição 
Maiores de 6 anos

24junho
16h00

CHÁ DE LIVROS 
Voltou o saudoso Chá de Livros! 
Temos para ti histórias fantásticas. 
Vem beber um chá e passar um 
bom momento! 
Maiores de 6 anos

FAMILIARTE 
Tragam os vossos filhos, netos, 
sobrinhos, venham sozinhos ou 
acompanhados, mas participem nas 
atividades que temos para toda a 
família. Acima de tudo são momentos 
de partilha.

13junho
16h00

ATELIÊ DE CULINÁRIA 
Mãos na massa e toca a cozinhar! 
Vamos preparar um lanche para ser 
partilhado em família. 
Mediante inscrição
Maiores 6 anos

20junho
16h00

BRINQUEDOS TRADICIONAIS VERSUS 
BRINQUEDOS ATUAIS  

Para relembrar os velhos tempos reali-
zamos uma exposição de brinquedos 
para as diferentes gerações. Os mais 
velhos vão relembrar a infância e as 
crianças e jovens têm a oportunidade 
de brincar com brinquedos de anti-
gamente. Venham partilhar as vossas 
brincadeiras! 
Todas as idades

27junho
 à tarde 

ARRAIAL DE VERÃO 
Não percas este dia e vem para o 
bailarico dos Santos Populares com 
muita música, festa, muito pé 
de dança e diversão! 
Todas as idades
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SalaXS
A Sala XS é um espaço de acolhi-
mento temporário para crianças entre 
os 0 e os 6 anos residentes no con-
celho de Sintra e referenciadas pelas 
equipas das ELI´S ou outros serviços 
da comunidade e, também, crianças 
em risco de grave atraso 
no desenvolvimento. É ainda indicado 
para famílias que necessitem deixar 
temporariamente as crianças num 
espaço adequado e adaptado. 
A sala XS é um projeto da CMS-Divi-
são de Educação em protocolo com 
a ELI (Equipa Local de Intervenção 
precoce Sintra Oriental).
Inscrições desde setembro

CEREAL - CENTRO DE EXPRESSÕES 
ARTÍSTICAS DAS LOPAS

O CerEAL (Centro de Expressões 
Artísticas das Lopas) acolhe um Gru-
po de Dança e um Grupo de Teatro. 
O CerEAL foi criado para ti e para as 
tuas Ideias boas como o milho! 
Se procuras um espaço para ensaiar 
(teatro, dança, música, entre outros...) 
ou precisas de ajuda para desen-
volver o teu projeto artístico tenss o 
CerEAL! Queremos receber as tuas 
propostas e cultivá-las contigo! Temos 
a certeza que a colheita vai ser boa! 
Aceita o desafio! Inscrições individuais 
ou em grupo. 
Maiores de 6 anos
+ Info: 21 431 91 54
cllopas@gmail.com 

  ATELIÊS/CONTO 
ORELHAS DE BORBOLETA

Hora do Conto
A GIGANTESCA PEQUENA COISA 
«A Gigantesca Pequena Coisa» de 
Beatrice Alemagna fala-nos de uma 
coisa frágil, discreta, que podemos 
encontrar no sorriso de uma criança, 
num barulho, num odor, num olhar, 
num raio de sol… Esta gigantesca 
coisa, que, tantas vezes, estando ali 
mesmo, pertinho de nós, não sabemos 
reconhecer é a felicidade!
Indicada para jardins-de-infância, 
grupos e escolas do 1ºciclo

ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
Através da utilização de diferentes 
técnicas estes ateliês são adaptados 
às crianças/ jovens que visitam o 
centro lúdico.  
Crianças do JI e alunos do 1.º Ciclo 
ao Ensino Secundário

OFICINA DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA 
Atividade lúdica que abrange quase 
todos os aspetos importantes do 
desenvolvimento da criança
Alunos do 1º Ciclo ao Ensino 
Secundário

AO LONGO DO  MÊS

ATIVIDADES PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA
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CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ
 
SPOT JOVEM 

O Spot Jovem é o espaço ideal 
para estares com os teus amigos 
 Podem conversar, dançar, ouvir 
música e dar asas à vossa imagina-
ção. Apareçam e façam do Spot 
Jovem a vossa segunda casa!
Maiores 13 anos

Todos os sábados
10h00

OFICINA DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS  
A dramatização, a dança e outras 
expressões artísticas são desenvolvi-
das neste espaço/oficina em que as 
tuas ideias e sugestões são o ponto 
de partida para atividades que 
contribuam de forma lúdica para 
o teu desenvolvimento.
Maiores 6 anos
Todos os sábados

A FAMÍLIA VEM AO CENTRO

CINEMA EM FAMÍLIA 
Não percas a oportunidade de 
partilhar o ecrã com a tua família e 
disfrutar de uma tarde cultural! Podes 
trazer pipocas!
Todas as idades

20junho
14h30

COZINHANDO POEMAS
Oficina de escrita criativa
Vem desvendar os mistérios que 
se encontram nas letras e palavras 
e reinventar uma nova forma de  
“cozinhar”. Não faltes!
Maiores de 8 anos

15junho
14h30

 GINCANA BACANA 
Jogos no exterior 
Se gostas de jogos e de estar ao 
ar-livre temos o programa ideal para 
ti. Traz os teus amigos e vem jogar 
connosco. Aparece!
Todas as idades

27junho
14h30

ARRAIAL DE S. PEDRO
O São Pedro vai comemorar.
E o arraial não pode faltar. 
Esperamos que o sol apareça. 
E juntos vamos brincar aos santos 
populares.
Atividade dinamizada em conjunto 
com as famílias e Clube SerAtivo. 
Um encontro de gerações!
Todas as idades

ESTÓRIAS PARA ESPREITAR 
A partir do livro “Histórias de Cantar” 
de Margarida Fonseca Santos
Hora do Conto com sombras, música 
e muito mais! Relato de várias experi-
ências em que as artes se cruzam e as 
experiências que pretendem apenas 

servir de inspiração para quem anda 
nesta cruzada do ensino da música, 
do teatro, das artes plásticas, da 
dança…
Maiores de 3 anos 

ATIVIDADES PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA
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CENTRO LÚDICO 
DE RIO DE MOURO

2a12junho
14h00

COM UM PÉ NA RUA 
O calor está aí! Vamos sair para a 
rua e divertirmo-nos com jogos de 
exterior! Diversão e boa disposição 
são bem-vindas! 
Maiores de 8 anos 

15a26junho
todo o dia

MOSTRA DE TALENTOS
Ensaios
Agora que já estás de férias tens mais 
tempo para te dedicares aos ensaios 
para a Tarde de Talentos.
Maiores 10 anos

30junho
16h00

TARDE DE CINEMA
Para iniciar em grande as pausas 
letivas de Verão, nada como uma 
tarde de cinema para relaxar.
Maiores 10 anos

SÁBADOS EM FAMÍLIA 

6junho
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

13junho
16h00

HORA DO CONTO 
Traz a tua família e amigos para assis-
tir a uma Hora do Conto dinamizada 
pela Equipa de Animação! 
Maiores 4 anos

20junho
16h00

MEXE-TE
Aula de dança
Estás em boa forma física? Queremos 
ver isso! Traz família e amigos para 
participar numa aula livre de Dança 
com um professor da área!
Maiores 6 anos

27junho
16h00

MOSTRA DE TALENTOS 
Depois de tantos ensaios finalmente 
chegou o dia! Traz amigos e familiares 
e juntos venham assistir à Mostra de 
Talentos!
Todas as idades

ATIVIDADES PARA 
A COMUNIDADE EDUCATIVA  

PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 
GRUPOS E ESCOLAS EM JUNHO
HORA DO CONTO 

Hora do Conto criada e dinamizada 
pela Equipa de Animação do Centro 
Lúdico de Rio de Mouro.
Crianças do JI e alunos do 1.º Ciclo

AMIGOS DA ARTE E DO AMBIENTE 
Ateliê de Expressão Plástica 
Ateliê de expressão plástica com 
materiais reciclados. Venham descobrir 
o que se pode criar com materiais de 
desperdício! Amigos da Arte 
e do Ambiente!
Crianças do JI e alunos do 1.º Ciclo
Mediante marcação

JOGOS DO PASSADO BRINCADOS 
NO PRESENTE  

Recuperámos um conjunto de jogos 
de recreio antigos para que não se 
tornem apenas memórias, mas sim uma 
herança para o futuro!
Crianças do JI e alunos do 1.º Ciclo
Mediante marcação 

DIVIRTAM-SE EM ESTADO ZEN 
O yoga é como a música... O ritmo 
do corpo, a melodia da mente e a 
harmonia da alma criam o equilíbrio 
na vida... De uma forma divertida e 
lúdica venham experienciar uma 
diversidade de sensações numa ses-
são de iniciação à prática do yoga.
Crianças do JI e alunos do 1.º e 2.º 
Ciclos
Mediante marcação 
Marcações: 21 916 69 96
clriodemouro95@gmail.com



Sintra em Agenda
JUN

( 25 )

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 
DE SINTRA
CAMPANHA DE LEITURA BEBÉ LEITOR 

Na linha dos serviços e ações de lei-
tura para bebés desenvolvidas pela 
Câmara Municipal de Sintra, através 
das suas Bibliotecas Municipais e 
na qual foi pioneira a nível da Rede 
Nacional de Bibliotecas Públicas, foi 
lançada uma campanha de leitura 
para bebés dos 0 aos 3 anos, deno-
minada “Bebé Leitor”.
Esta campanha de leitura que 
promove o contato precoce com o 
livro e alerta para os seus benefícios 
convida todos os pais a visitarem as 
Bibliotecas Municipais de Sintra e a 
inscreverem os filhos como leitores, 
assim como a utlizarem os serviços das 
suas Bebétecas.
No ato de inscrição do bebé como 
leitor nas Bibliotecas Municipais de 
Sintra será oferecida uma t-shirt “Sou 
um Bebé Leitor de Sintra” acompa-
nhada de um folheto informativo sobre 
a prática da partilha de livros com 
bebés.
No primeiro empréstimo domiciliário 
de livros para bebés ou de temáticas 
ligadas às crianças é oferecido um 
saco para futuro transporte de livros.
Para a inscrição deve ser morador no 
concelho de Sintra e fazer-se acom-
panhar dos documentos comprovati-
vos de identificação e de residência 
dos pais e bebés.
 Querem fazer do vosso filho um bebé 
leitor? Inscrevam-se! 
Info: 21 923 61 71 | dcul@cm-sintra.pt

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SINTRA 

ATIVIDADES EDUCATIVAS
COMBOIO DE CONTOS 

Vamos conhecer os contos que viajam 
de comboio e que têm tanto, tanto 
para nos contar!
Alunos do 1.º Ciclo
Mediante marcação: 21 923 61 71

6junho
16h00 

EM BUSCA DA MÚSICA PERDIDA 
A música dos livros. Um livro é uma por-
ta para um mundo imaginário onde 
tudo é possível.
Como é que podemos dar vida ao 
mundo musical que habita nas suas 
páginas?
Os participantes desta oficina vão 
descobrir sons, ritmos e melodias 
que vão dar vida a uma história que 
nasce nas páginas de um livro.
Crianças dos 3 aos 5 anos
Inscrição: 12€ - criança acompanha-
da por 1 adulto
+ Info e inscrições: Conservatório de 
Música de Sintra
T: 21916 26 28 I conservatoriodemu-
sicadesintra@gmail.com

13junho
16h00 e 17h00 

SUMMER FUN
Workshop alusivo às férias de verão
Vamos festejar a chegada do Verão 
e do tempo quente com muita anima-
ção. A melhor parte é que todos vão 
adorar!  
Nesta sessão serão dinamizadas acti-
vidades em Inglês alusivas ao verão, à 
praia e ao calor. 
16h00 – Crianças dos 4 aos 10 anos
17h00 – Crianças dos 3 meses aos 
3 anos
Mediante  marcação: 
Tel. 21 923 61 71

15,22junho
AULAS DE DANÇA DO VENTRE 

Com a professora Elisabete Fortes
18h30 – Até aos 13 anos
19h00 – dos 13 aos 16 anos
19h30 – Maiores de 16 anos
Às segundas, no jardim da Biblioteca
Mediante marcação 
Inscrições gratuitas
+ Info e inscrições – 21 923 61 71

20junho
16h30 

HAPPY YOGA 
Workshop de yoga para pais e filhos, 
no jardim da Biblioteca.
Com a professora Ariana Dias
Mediante marcação 
Inscrição gratuita
+ Info e inscrições: 
Tel. 21 923 61 71

Sábado – 20, às 16h00
APRESENTAÇÃO DO LIVRO: 
“UM SIGNIFICADO”, 

de Susana Galveia
Poderia ser uma bonita história de 
amor, se a ambição e o engano não 
alterassem o rumo dessa história. Pe-
dro o protagonista do romance, Rita 
e Maria protagonizam o encontro 
casual de um sentimento idêntico, o 
ódio e a humilhação. Amei-te da mes-
ma forma, odeio-te de igual forma. Um 
Significado, é uma obra que desperta 
o mais feio, mas o mais poderoso dos 
sentimentos quando feridos, levando 
à vingança.
Entrada Livre

BIBLIOTECAS
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POLO DE 
AGUALVA-CACÉM
 
ATIVIDADES EDUCATIVAS

JOGAR COM RIMAS 
“Há muito muito tempo,
Lá numa terra distante,
Vivia a princesa Palavra
Guardada por um gigante”
Após a leitura da “História do Rei Livro 
e da Princesa Palavra” escolhe-se 
uma ou duas palavras alusivas a um 
tema e em seguida procuram-se ou-
tras que terminem com o mesmo som. 
A partir das palavras encontradas 
escreve-se um poema.
Alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo, 5 
e 6º do 2º Ciclo
Alunos do 2º ao 4º ano do 1º Ciclo
Mediante marcação: 21 432 80 39

13junho
16h30

SERÁ QUE PRECISAS DE ÓCULOS? 
Conto e ateliê 
“Quando espreitou por cima da 
cerca, viu um porco, um pato e uma 
vaca. Estavam sentados a ler ao sol. 
O Lobo nunca tinha visto animais a 
ler. “Os meus olhos estão a pregar-me 
partidas”, pensou…”
Maiores 4 anos
Entrada Livre

BIBLIOTECA RUY BELO 
POLO DE QUELUZ 

ATIVIDADES EDUCATIVAS
A TARTARUGA HUGA 

A Huga anda muito atarefada. 
Os animais da Vila do Campo estão 
até já muito intrigados, porque só 
a vêm a caminhar numa vagarosa 
pressa de um lado para o outro, 
a carregar objetos muito variados 
na sua carapaça... 
O que andará Huga, a tartaruga, 
a fazer? Ela tem um grande segredo 
que partilhará com todos os seus 
amigos no final da história... Mais não 
podemos contar!
Alunos do JI e 1º Ciclo
Mediante marcação: 21 434 03 10

27junho
16h30 

XICO - UMA HISTÓRIA DE IR À LUA 
Conto /Ateliê 
Xico foi à lua porque lhe disseram 
que era feita de queijo fresco. 
Meteu-se numa nave espacial e, mal 
chegou …
Maiores  4 anos
Entrada Livre

POLO DA TAPADA 
DAS MERCÊS 

ATIVIDADES EDUCATIVAS
O MEU AMIGO MAR 

Ateliê/Conto 
Pretende-se com esta atividade, 
trabalhar os recursos disponíveis nos 
oceanos, as atividades náuticas,tra-
dições, gastronomia e espécies de 
peixes, proporcionando às crianças o 
conhecimento deste universo.
Crianças do JI 1º ciclo do Ensino 
Básico

Até 30junho
O DIREITO À DIFERENÇA 

Exposição de trabalhos no âmbito 
da multiculturalidade, resultantes do 
projeto de leitura desenvolvido em 
colaboração com a Escola Básica 
2,3 Maria Alberta Menéres.

Até 30junho
 “BiblioTic ENTRE ESCOLAS 

Exposição de trabalhos no âmbito 
da promoção de uma utilização da 
internet segura, critica e esclarecida, 
resultante do projecto de leitura 
desenvolvido em colaboração com 
a Escola Básica 2,3 Ferreira de 
Castro e o Agrupamento de Escolas 
de Mem Martins (através da Escola 
Secundária de Mem Martins e Escola 
Básica 2,3 Maria Alberta Menéres).
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SINTRA DO PASSADO

O Larmanjat, monocarril que levou o nome do seu 
inventor, o engenheiro francês J.Larmanjat, teve o seu 
percurso inaugural entre Raincy e Monfermeil, em 
França, em 1868,e assentava numa via constituída 
por um carril apenas, ladeado por duas passadeiras 
de madeira distanciadas de 20 centímetros do carril 
central. Para tornar o conjunto estável, tanto o carril 
como as passadeiras, estavam pregados a travessas, 
por meio de cavilhas de ferro. As locomotivas, bem 
como as carruagens e os vagões, estavam munidos de 
rodas centrais e laterais, rodando umas sobre o carril e 
outras sobre as passadeiras.

O Marechal Duque de Saldanha assistiu à primeira 
demonstração do Larmanjat em França, e como 
em Portugal se vivia numa febre de progresso, viu 
nesse comboio a possibilidade de desenvolver a 
viação acelerada no país. Daí que no ano de 1869 
tenham sido concedidas licenças para estabelecer 

um caminho de ferro sistema Larmanjat nos percursos 
Carregado - Alenquer, Cascais - Pêro Pinheiro, e Lisboa 
- Leiria.

Em 1870, no dia 31 de janeiro, realizaram-se entre 
Lisboa e Lumiar as primeiras experiências oficiais. E 
a 11 de julho de 1871, obteve-se a licença para 
estabelecer um caminho de ferro Larmanjat entre 
Lisboa e Sintra, com uma extensão de 26 quilómetros.

A estação de origem ficava no local onde estão 
as Portas do Rego, em São Sebastião da Pedreira, 
sendo a viagem inaugural da linha de Sintra na manhã 
do dia 2 de julho de 1873, pelas nove horas. Nas 
quatro carruagens rebocadas pela locomotiva Lumiar 
viajaram, entre outros convidados, o Diretor Geral das 
Obras Públicas e os construtores ingleses William Major 
e Trevithick, que realizaram o percurso em 1 hora e 55 
minutos, tendo a viagem 3 paragens, duas delas para 

se abastecer de água (de lembrar que a locomotiva 
era a vapor). A abertura ao público foi feita 3 dias 
depois, tendo a linha de Sintra como estações: 
Sete Rios, Benfica, Porcalhota (Amadora), Ponte de 
Carenque, Queluz, Cacém, Rio de Mouro, Ranholas e 
Sintra, com carruagens de 1ª e 3ª classe a preços de 
550 e 400 reis respectivamente.

Mais tarde, em 1887, veio o bicarril de Stephenson, 
que bateu o monocarril, e acabou a experiência do 
Larmanjat. Teve contudo um efeito: com a edificação 
de casas destinadas aos engenheiros durante a 
sua construção, e a movimentação gerada com as 
obras, permitiu a expansão da Vila para a zona hoje 
conhecida como a Correnteza e a Estefânea, e Sintra 
saía assim aos poucos do velho burgo e para lá da 
Vila Velha. O comboio, esse, veio para ficar, em 1888.

O LARMANJAT,

PRIMEIRO COMBOIO    
        DE SINTRA



www.cm-sintra.pt
JUN

( 28 )

PLÁTANOS       
     e ALERGIAS

Os plátanos não são responsáveis por muitas das ditas “alergias”, tal não passa de um 
mito urbano. Os verdadeiros causadores são os choupos. Basta um pequeno passeio 
num fim-de-semana ensolarado para averiguarmos por nós próprios que os plátanos não 
têm no seu redor a substância, muito semelhante a algodão de que muitas pessoas se 
queixam.

O que acontece na verdade é que durante os meses de março a maio, e por vezes 
ainda em princípio de junho em alguns anos, grande parte das árvores e gramíneas têm 
altos índices de actividade polínica. 

Citando informação da European Polen Information “Algumas pessoas acreditam, de for-
ma errónea, que os plátanos e os choupos originam os sintomas da febre dos fenos. Mas 
isso sucede porque as sementes dos choupos e o primeiro (e invisível) pólen das gramíne-
as a ser libertado no ano, costumam coincidir no tempo…”. Ora, na verdade, os grandes 
responsáveis por grande parte das alergias são as gramíneas, e não os choupos, ou os 
plátanos.

Abater todas as árvores destas espécies não é solução, por muitas tentativas que se 
façam. A seguir aos choupos e plátanos viriam as tílias e oliveiras, seguido das bétulas, 
dos carvalhos, etc, e não tardaria muito as cidades e vilas não seriam mais que um de-
serto. Num século em que a principal preocupação é com o ambiente. Locais há onde 
as árvores são parte da História e o direito à paisagem se tem de considerar igualmente 
como um Direito. Existem exemplares dignos de registo, alguns até com proteção legal 
em PDM, e melhor seria continuarem como um registo vivo para as gerações vindouras. 
As podas ornamentais são necessárias, mas são igualmente um ponto sensível, onde o 
dever de intervir para proteger não deve ser o momento para a afirmação dos pequenos 
interesses que não passam da porta de cada um (a “alergia” provocada, a raiz que 
estraga a casa, o roubo de lugares de estacionamento), muitas vezes contando com 
a complacência das autoridades. Ao invés, necessárias são mais árvores e uma melhor 
organização e explicação da poda das existentes.

Não há relação direta entre a exposição a agentes polínicos e as alergias respiratórias, 
sendo as espécies mais problemáticas a oliveira e a criptoméria japónica. Igualmente 
não será o pólen o responsável pelas atopias respiratórias ou manifestações alérgicas, 
nem as irritações podem ser tidas como alergias. São as coníferas quem mais produz o 
pólen, mas o pólen é pobre em proteínas e para haver reacções alérgicas terá de se 
verificar a existência dessa proteínas.

Uma recomendação, sempre que possível, é evitar andar ao ar livre entre as 5 e as 10 
da manhã, e guardar as atividades ao ar livre para o fim da tarde ou depois da chuva, 
quando os níveis de pólen são menores.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA 
Largo Doutor Virgílio Horta
2714-501 Sintra
Tel. 21 923 85 00
seg-sex 09h00-17h00

CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro
2710-720 Sintra
Tel. 21 910 71 10 
Fax. 21 910 71 15
ccolgacadaval@sintraquorum.pt

CASA-MUSEU DE LEAL DA CÂMARA
Calçada da Rinchoa, 67 
Rio de Mouro
Tel. 21 916 43 03 | F: 21 916 43 03 
museu.lcamara@cm-sintra.pt
ter-sex  10h00-18h00 sáb, domingos 
e feriados 12h00-18h00 
Encerra segunda 

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

MUSEU ARQUEOLÓGICO 
DE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS

Av. Prof. Doutor Dom Fernando 
d’Almeida
2710 Sintra
Tel. 21 960 95 20
dcul.masmo.divulgacao@cm-sintra.pt
ter-sáb 10h00- 13h00 | 14h00-18h00 
Encerra dom, seg e feriados 

MUSEU ANJOS TEIXEIRA 
Azinhaga da Sardinha
Volta do Duche
2710-631 Sintra
Tel. 21 923 8827 | F: 21 923 8521 | 
dcul.museu.ateixeira@cm-sintra.pt
ter- sex 10h00-18h00 | sáb-dom 
e feriados  12h00-18h00 
Encerra segunda 

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 | Encerrra segunda 

CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ 
Rua das Rosas
2745-872 Queluz 
Tel. 21 439 20 86
clmassama@gmail.com

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
clriodemouro95@gmail.com 

CENTRO LÚDICO DAS LOPAS 
Rua Carlos Charbel
2735 Agualva 
T/F : 21 431 91 54
cllopas@gmail.com

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 

CIBERCAFÉ (ESPAÇO INTERNET)
seg 14h00-20h00 | ter-sex 10h00-
20h00 | sáb 14h30-19h30 

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 

POLO DE QUELUZ
BIBLIOTECA RUY BELO
Rua Bica da Costa, 3-9, Estrada 
Nacional 117-2, Pendão 
2745 Queluz
Tel. 21 434 03 10

POLO AGUALVA-CACÉM 
Praceta das Descobertas 20/22 A
2735 095 Cacém
Tel. 21 432 80 39
Fax. 21 432 80 41

CONTATOS


