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ENTREVISTA

José Louro
José Louro é professor, sketcher obsessivo no quotidiano e formador. É um dos membros fundadores
da associação internacional Urban Sketchers e ainda do blog Urban Sketchers Portugal. Licenciado
em Design de Equipamento pelo IADE e mestre em Desenho pela FBAUL, participa em exposições,
conferências e organiza workshops e encontros sobre o tema “Diário Gráfico”.
O trabalho de José Louro e outros sketchers podem ser visitados na exposição “Sintra Desenhada
- Urban Sketchers e os 20 anos do Património Mundial”, que está patente
nos Paços do Concelho, em Sintra até final de agosto.
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ENTREVISTA

O que são e como nasceram os Urban Sketchers?
Os Urban Sketchers são um movimento internacional, que se dedica ao desenho
de observação das cidades e espaços onde os seus membros habitam e/ou
viajam, e das histórias que lhes estão ligadas. São, essencialmente, os contextos
urbanos que são procurados, embora ambientes de natureza diversa também
sejam explorados.
Nasceu da ideia de um americano, Gabi Campanario (que por acaso viveu
uns anos em Lisboa), que juntou, num blog, pessoas de todo o mundo que já
publicavam os seus desenhos on-line. Esse blog, para além da divulgação
dos desenhos de vários correspondentes internacionais, começou a dinamizar
encontros – simpósios internacionais – de modo a promover o ensino e a partilha
de experiências, quer do desenho de observação a nível das suas várias técnicas, quer dos diferentes modos de abordagem gráfica ao ambiente urbano.
O segundo simpósio internacional, em 2011, foi em Lisboa, e contou com a
presença de cerca de 300 desenhadores de todo o mundo.
Em 6 de dezembro de 2015, realizou-se o “Encontro USkP – Sintra Desenhada …nos 20 anos da classificação como Património Mundial”, onde
também esteve presente. Como foi a participação?
Sintra, como muitos outros locais emblemáticos a nível de património classificado, é sempre um extraodinário motivo gráfico, não só pelo estudo das estruturas,
formas e cores do edificado, mas também pelo que permite observar da sua
intensa e diversificada vida social, temas que são previligiados ao tipo de
desenho que é praticado pelos USk.
O mapa que foi determinado para este encontro, a zona histórica da vila de
Sintra e o interior do seu palácio, encaixou na perfeição nas finalidades, estabelecidas de modo muito informal, deste tipo de eventos: desenhar, de modo
descomprometido, aprender e partilhar.
O movimento dos Urban Sketchers em Portugal iniciou-se há cinco anos,
qual o balanço ?
O balanço é francamente positivo, senão veja-se: embora o início do movimento em Portugal não tenha uma data estabelecida, desde o início da fundação
do blog “Urban Sketchers Portugal” – que vem na sequência de outro blog
que já existia, mas que foi remodelado - o número de estruturas intranacionais
abrange praticamente todo o território. Isto significa que, se na sua origem o
movimento é da capital, rapidamente se estendeu a todos os centros urbanos
do país e ilhas. O verdadeiro número de pessoas que se identifica com o movimento acaba por não se refletir só na adesão on-line, mas sim na comparência
aos vários encontros que são organizados pela associação mãe (o movimento
foi recentemente formalizado em associação sem fins lucrativos) e pelos seus
vários “satélites” regionais.
Qual é a finalidade dos Encontros promovidos pela USkP ou dos Encontros para os quais são convidados ?
Podem ser diferentes, estes dois tipos de encontros: os promovidos pela associação, são divulgados on-line e toda a gente pode comparecer com o mínimo
de material obrigatório: canetas, aguarelas e diário gráfico (caderno de folhas
lisas entre o A4 e A5). São encontros que fomentam o desenho numa vertente
muito mais abrangente do que simplesmente a sua dimensão artística, e que tem
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a ver com outro tipo de dimensão, a lúdica, que a
prática do desenho pode promover.
O encontros que surgem por convite, endereçados por câmaras municipais, organismos locais ou
indústrias culturais, podem ter outros objetivos, que
estão normalmente ligados com a divulgação
de produtos ou serviços que essas entidades
promovem.
Qual o objetivo do Blog dos USkP e quem
pode colaborar ?
O objetivo do blog segue o “manifesto” proposto
pelo movimento USk a nível global, principalmente
no que referem os pontos 6 - “Partilhamos os nosso
desenhos on-line” e 7 – “Mostramos o mundo, um
desenho de cada vez”.
A ferramenta informática do blog não admite mais
de 100 colaboradores. Mas, e caso único no movimento a nível mundial, o blog português aceita,
mediante procedimentos muito simples, a colaboração de correpondentes externos, bastando,
para o efeito, entrar em contato com o mail da
UskP: diariosgraficos@gmail.com.
Podemos dizer que a palavra de ordem dos
USk é o desenho. Porquê?
Como disse atrás, o desenho pode extravasar
a sua componente artística, e servir com uma
espécie de mediador entre nós e aquilo que nos
rodeia. Ao olharmos atentamente, e sistemáticamente, para a realidade exterior, enriquecemos
a nossa memória, desenvolvemos a nossa cultura
visual assim como capacidades de expressão
criativas e inventivas, afastadas de estereótipos e,
sobretudo, formas de olhar as coisas para lá das
suas aparências superficiais.

Lisete Fernandes

Fernanda Lamelas
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Fernanda Lamelas

Rita Carré

dia a

DIA
julho

1julho

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval
JOTA ERRE
“Binário” é o segundo disco do artista
Jota Erre, em um projeto que utiliza
de compassos em tempos pares,
encontrado, por exemplo, nos ritmos
de frevo, samba, e ainda em diversos
ritmos dançantes. A fórmula principal
do binário utilizado neste projeto, é o
pulso produzido por nosso órgão percussivo: o coração. “Binário”, movido
por esse pulso orgânico, utilizará de
um formato parcialmente analógico
em suas gravações, ou seja, a gravação será sem edições, corretivos e/ou
autotuner (modificações digitais).
Tel. 21 910 71 10

2 julho

10h00 às 18h00
Castelo dos Mouros
RECRIAÇÃO HISTÓRICA
“ARTE DA GUERRA MEDIEVAL”
O século XII, época de muitos
acontecimentos históricos em Sintra
(da relatada conquista e destruição
viking/normanda em 1109 à rendição
dos mouros a D. Afonso Henriques em
1147), servirá de enquadramento a
esta recriação histórica, denominada:
“Do al-Ândalus à Reconquista”, e que
incluirá uma demonstração do uso
das armas de combate corpo
a corpo e de operações de cerco.
No final de cada apresentação,
o público poderá manusear o equipamento utilizado nas demonstrações,
sob supervisão qualificada.
Demonstrações do uso de armas e
engenhos de época:
11h00, 14h00 e 17h00
Tarifário: entrada livre mediante
aquisição de bilhete para o Castelo
dos Mouros
Nota: não requer inscrição prévia

Até3 julho

Quinta da Ribafria
ENCONTRO DE CULTURAS
Este encontro pretende promover o
diálogo intercultural e a integração
de pessoas de várias culturas, onde
estão representadas todas as cidades com as quais Sintra tem acordos
de geminação e cooperação.
O evento conta com espetáculos
musicais e de dança, exposições,
workshops, conferências, gastronomia,
entre outros. Todos os dias estão
abertas as galerias com exposições
das culturas de diversos pontos
do mundo.
Mais informações pág. 25

3 julho

11h00
Casa da Marioneta
Valdevinos teatro de marionetas
TEATRO PARA BEBÉS
“DE QUE SÃO FEITOS OS SONHOS?”
“Ema” perde-se pelo mundo encantado dos sonhos onde embarca juntamente com o público numa viagem
única e fora do normal ao universo
dos bebés.
Entre o paladar, a audição, o tato,
o olfato e a visão, vai conhecendo
personagens que lhe mostram que
há muito para descobrir para além
do que experienciamos no nosso
dia-a-dia.
Dos 6 meses aos 2 anos.
Tel. 21 432 11 01

18h00
Quinta da Ribafria
«VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA»
Fado Lírico por Filipa Lopes e Teresa
Tapadas
Tel: 21 923 61 03/7

7 julho

14h30
Casa da Cultura Lívio de Morais
CICLO DE CINEMA VERÃO
“MALÉVOLA”
A história começa com uma jovem e
poderosa fada que vivia num vale
mágico fronteiriço a um reino de seres
humanos…baseado no clássico de
A Bela Adormecida.
Tel. 21 912 82 70

9e10julho

9h00 às 19h00
Volta do Duche
“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 estatuário o “apoio e divulgação de artistas e artesãos, assim
como a organização de eventos de
promoções da atividade artística e
artesanal”.
Telm. 91 968 84 93

9julho

Quinta Nova da Assunção
«VERÃO NA QUINTA NOVA
DA ASSUNÇÃO»
15h00 - Atividade Desportiva
17h00 - Banda da Sociedade
Filarmónica Os Aliados
Tel. 21 923 61 07
18h00
Quinta da Ribafria
«VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA»
Yoga, Patinagem, Aikido e Tenchi
(Sociedade Recreativa da Várzea
de Sintra)
Apoio: Sociedade Recreativa
da Várzea de Sintra
Tel. 21 923 61 03/7
21h00, 22h00 e 23h00
Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas
NOITES DO MUSEU
Estamos em plena época romana.
O pater familias saúda os convidados e exorta-os a acompanhar as
matronas da sua domus numa visita
ritual aos túmulos dos antepassados
e aos altares dos deuses. Nas sepulturas 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!
Preço: 3 € mediante reserva. Isenção
para crianças até aos 14 anos.
Tel. 21 960 95 20
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DIA A DIA

21h00
Museu Anjos Teixeira
“NOITES NOS MUSEUS”
Coral Allegro
Tel. 21 923 88 27
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval
CIDÁLIA MOREIRA
Fadista portuguesa conhecida como
a “fadista cigana”
Tel. 21 910 71 10

9julho

21h30
Casa da Marioneta
Valdevinos teatro de marionetas
TEATRO DOM ROBERTO
Maiores de 4 anos.
Tel. 21 432 11 01

10 julho

15h00
Quintinha de Monserrate
COM O BURRO E A GALINHA
DESCOBRIMOS A QUINTINHA
Jogos tradicionais, enigmas e tarefas
muito divertidas conduzirão os
participantes à descoberta de todos
os recantos e encantos da Quintinha
de Monserrate. Distinguir a alface da
couve, quem bale ou cacareja e o
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ancinho da enxada são desafios que
levarão a desvendar os segredos da
vida no campo. À chegada, todos
põem as mãos na massa e aprendem
a fazer pão. No final é tempo de
saborear o pão quente depois
de cozer no forno a lenha.
Tarifário: 8€/participante
Requer inscrição prévia:
info@parquesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00
15h30
Almargem do Bispo
FEIRA DAS CARRAÇAS
Rancho Folclórico “As Lavadeiras”
do Sabugo
Grupo Folclórico “Os Camponeses”
de D. Maria
Telm. 96 387 57 66
17h00
Parque Privado da Igreja de Santa
Maria de Agualva
FESTIVIDADES EM HONRA DE
Nª Sª DA CONSOLAÇÃO
PADROEIRA DE AGUALVA
Banda Filarmónica da Sociedade
Recreativa e Musical de Almoçageme
Tel. 96 556 02 64

18h00
Quinta da Ribafria
«VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA»
Festival Intimus: As Louçanas
Tel. 21 923 61 03/7

10e24julho

15h00
Palácio de Monserrate
DOMINGOS AO PIANO
Ao segundo e quarto domingo de
cada mês, o pianista Raúl Pinto está
na Sala da Música do Palácio de
Monserrate a tocar piano, entre as
15h00 e as 17h00 (a 10 de julho o
horário será das 14h00 às 16h00).
Apresentado num formato descontraído, este evento pretende aliar
à fruição estética do Palácio uma
componente também auditiva.
Segundo o próprio pianista, pretende
apresentar-se “uma recriação do ambiente histórico e estético nas visitas a
Monserrate” através da interpretação
de obras do período Romântico,
com autores como Chopin, Schubert,
Brahms, ou Beethoven; Impressionista,
com autores como Satie e Debussy; e
Clássico com autores como Mozart
ou Beckford (tendo este último vivido
em Monserrate, entre 1793 e 1794).
Tarifário: entrada livre mediante
aquisição de bilhete para o Parque
de Monserrate

13e16julho

Conservatório de Música de Sintra
ESTÁGIO DE ORQUESTRA DE SOPROS
E PERCUSSÃO
Dirigido a jovens estudantes e músicos
de instrumentos de sopro (bombardino, clarinete, fagote, flauta transversal,
oboé, saxofone, trompa, trompete,
trombone, tuba) e percussão. Sob a
direcção do maestro Alberto Lages,
este estágio constitui uma oportunidade para os participantes adquirirem
conhecimentos técnicos específicos
a partir de um conjunto de obras
propostas.
Inscrições e informações: conservatoriodemusicadesintra@gmail.com

14e17julho

Praça D. Fernando II
São Pedro de Sintra
FEIRA QUINHENTISTA DE SINTRA
A Feira Quinhentista de Sintra é uma
feira que recria o ambiente de um
mercado quinhentista, reportando
à época em que Sintra era um dos
lugares escolhidos por D. Manuel para
passar longas temporadas arrastando
consigo toda a corte que de acordo
com fontes da época chegou a juntar
cinco mil pessoas.

DIA A DIA

14julho

14h30
Casa da Cultura Lívio de Morais
CICLO DE CINEMA VERÃO
“CINDERELA”
A história segue a sorte da jovem Ella,
cujo pai comerciante se casa novamente após a trágica morte de sua
mãe…baseado no conto clássico
de A Cinderela.
Tel. 21 912 82 70

15julho

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval
GILENO SANTANA TUNIKO GOULART
Dois talentosos músicos brasileiros
juntam-se em torno da raiz profunda
da sua música e temperam-na com
um sabor muito especial
O encontro feliz entre o trompete e
a guitarra no profundo som do Brasil.
Tel. 21 910 71 10

16julho

10h00
Tapada de Monserrate
DO PARQUE À TAPADA:
A NATUREZA EM SINTRA
Programa que dá a conhecer a
diversidade de ecossistemas do
Parque Natural de Sintra – Cascais
- área protegida à qual pertence a
Tapada de Monserrate. Na Tapada
de Monserrate o visitante explora a
história natural da serra de Sintra, o
microclima peculiar que a caracteriza e a torna tão mística, conceitos
como a forest food, a sucessão
ecológica, as espécies invasoras,
entre outros. Ao longo do percurso
os visitantes serão ainda surpreendidos pela presença de esculturas em
madeira de mamíferos de médio e
grande porte, atualmente inexistente
na serra de Sintra mas que, num
passado recente, habitaram esta
paisagem.
Tarifário: adultos: 13€/participante |
Jovens e seniores: 11€/participante |
Famílias (2 adultos + 2 crianças): 45€
Requer inscrição prévia:
info@parquesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00

10h30
Palácio Nacional da Pena
COMO SE FAZ UM PALÁCIO
Era uma vez um rei chamado Fernando que queria construir um lindo
Palácio. O rei procurou o melhor
arquiteto do reino, mas este respondeu: “Um palácio aqui, no cimo desta
montanha de pedras? Impossível!”. Este
é o ponto de partida para conhecer
a história do Palácio Nacional da
Pena, através de uma abordagem
contemporânea, que alia artes

plásticas, pedagogia e música e que
em simultâneo faz a ponte com a
tradição dos contadores de histórias
e marionetistas.
Com músicas criadas propositadamente para a peça e marionetas únicas construídas e pintadas à mão, a
atividade promete trazer um momento
único a crianças e famílias. Além do
espetáculo, está incluída a visita livre
ao Parque e Palácio Nacional da
Pena.
Tarifário: adulto + 1 criança até aos

48 meses: 25€; adultos e crianças
com mais de 48 meses: 15€
Requer inscrição prévia:
info@parquesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00
10h30
Parque de Monserrate
SENTIR O PATRIMÓNIO – DESCOBRIR
O PARQUE DE MONSERRATE ATRAVÉS
DAS SENSAÇÕES
Por entre ruínas românticas e cascatas,
o visitante descobrirá os Jardins de
Monserrate através do tato, audição
e olfato. Será possível tocar na água
da cascata, perceber variações
de temperatura, e conhecer várias
espécies botânicas, sentindo texturas
e odores exóticos.
Destinatários: direcionada para visitantes cegos ou com baixa visão mas
aberta a todos os interessados
Tarifário 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€)
Requer inscrição prévia:
info@parquesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00
11h00
PARQUE E 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 mobilidade de cadeiras
de rodas manuais. Contará com a
exploração do Vale dos Fetos, Jardim
do México, Roseiral, Relvado e Lagos,
no Parque de Monserrate.
Tarifário 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€)
Requer inscrição prévia: info@parquesdesintra.pt; 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).
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DIA A DIA

16julho

14h30
Parque de Monserrate
PATRIMÓNIO EM GESTOS
Visita aos jardins e Palácio de Monserrate, com interpretação em Língua
Gestual Portuguesa.
Destinatários: direcionada para
visitantes surdos, mas aberta a todos
os interessados
Tarifário 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€)
Requer inscrição prévia:
info@parquesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00
17h00
Centro Cultural Olga Cadaval
BANDA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA
E RECREATIVA DE PÊRO PINHEIRO
A Banda da Sociedade Filarmónica e
Recreativa de Pêro Pinheiro tem a sua
fundação em 1919. É, desde longa
data, um dos esteios do património
musical do concelho de Sintra, tendo
sido condecorada com a Medalha
de Ouro de Instrução e Arte da Federação das Coletividades de Cultura
e Recreio e com a Medalha de Ouro
de Mérito Municipal do Primeiro Grau,
da Câmara Municipal de Sintra.
Obteve ainda os maiores galardões
para o concelho e país, tais como o
2.º Prémio no Concurso Nacional de
Bandas Civis, em 1960 e 1971, e no
Concurso Internacional de Bandas
Civis em Kerkrade (Holanda), o 2.º Prémio em 1962, o 3.º Prémio em 1966
e o 1.º Prémio em 1974. O concerto
constará de um conjunto de obras
do repertório clássico e moderno dos
mais consagrados autores.
Tel. 21 910 71 10
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval
ANTÓNIO CASSAPO – “ORIGENS”
António Cassapo é autor, compositor,
intérprete e desde muito cedo que
a sua grande paixão é a música. Em
1992 formou a sua 1ª banda como
baterista, estreando-se dois anos mais
tarde na voz e guitarra. Em 1998 participou no programa da Sic “Chuva
( 10 )
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de Estrelas”, chegando a vencer uma
eliminatória ao imitar Kurt Cobain dos
Nirvana.
Do seu reportório constam já quatro
álbuns de originais, vários singles,
coletâneas e dois Eps. 2016 é o ano
de estreia do álbum “Origens“.
Tel. 21 910 71 10
22h00
Museu Anjos Teixeira
“NOITES NOS MUSEUS”
Grupo Coral Encontro de Queluz
Tel. 21 923 88 27

17julho

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, arranjados 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 a aventura imaginária de um
“Um Dia na Floresta”, através 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 desaparecida e a
lua que chega quando o sol se põe.
- Tarifário: adulto + 1 criança até aos
48 meses: 20€/ Adultos e crianças
com mais de 48 meses: 15€
Requer inscrição e pagamento prévios: info@parquesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00
18h00
Quinta da Ribafria
«VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA»
Festival Intimus: Coro de Câmara
Outros Cantos + Cravo
Tel. 21 923 61 03/7

21julho

14h30
Casa da Cultura Lívio de Morais
CICLO DE CINEMA VERÃO
“ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS”
Alice Kingsleigh tem 19 anos, acabou
de perder o pai e tem sonhos recorrentes com uma terra bizarra.
Tel. 21 912 82 70

22julho

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval
QUARTETO DE CORDAS DE SINTRA
Após a participação nos Dias da
Música e uma deslocação ao Rio
de Janeiro, o Quarteto de Cordas
de Sintra regressa “à sua casa”, o
Centro Cultural Olga Cadaval, para
apresentar mais um programa com
as grandes obras do romantismo
europeu. Neste programa serão interpretadas obras de Smetana, Santos
Pinto e Augusto Machado.
Tel. 21 910 71 10

DIA A DIA

23julho

10h00
Quintinha de Monserrate
O MUNDO DAS ABELHAS E OUTROS
INSETOS POLINIZADORES
No Apiário Pedagógico da Quintinha
de Monserrate, os participantes podem conhecer, com as abelhas e
a apicultura, o incrível mundo dos
insetos polinizadores. Descobrem o
papel fulcral que estes desempenham na reprodução das plantas,
na sustentabilidade do planeta e,
consequentemente, na vida humana.
É abordada a organização social
das abelhas, os produtos que originam, e as suas diversas aplicações.
No final, tem lugar uma prova de mel.
Tarifário por sessão: 10€/participante
Requer inscrição prévia: info@parquesdesintra.pt; 21 923 73 00
14h30
Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas
OFICINA EDUCATIVA “DAR VIDA ÀS
ESCULTURAS: REDESCOBRIR AS CORES
DA ANTIGUIDADE”
Sabia que na Antiguidade Clássica
as estátuas e os monumentos eram

pintados? Que as pedras do Partenon, as do Coliseu de Roma, ou a
estátua da Vénus de Milo tinham cores variadas e muitas vezes berrantes?
O tempo apagou quase todas essas
pinturas. Mas existem resíduos que
nos permitem reconstituir o aspecto
original desses monumentos.
Com base na exploração da cripta
do Museu, onde se expõem os três
únicos sarcófagos etruscos existentes
em Portugal, e depois de observadas
algumas reconstituições cromáticas
de monumentos clássicos, os participantes serão convidados a recriar
pictoricamente os motivos simbólicos e
decorativos, dando asas à sua criatividade. Dos 9 aos 12 anos. Preço: 4 €
mediante marcação.
Tel. 21 960 95 20
17h00
Quinta Nova da Assunção
«VERÃO NA QUINTA NOVA
DA ASSUNÇÃO»
Orquestra Ligeira da Sociedade
Filarmónica União Assaforense
Tel. 21 923 61 07

18h00
Quinta da Ribafria
«VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA»
Espetáculo Equestre, promovido pela
Quinta da Belavista
Tel. 21 923 61 03/7
20h00
MU.SA - Museu das Artes de Sintra
NOITE NOS MUSEUS
Flashback Anos 20
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval
JOANA AMENDOEIRA
“Muito Depois” é o título que assinala
o regresso de Joana Amendoeira
aos discos e é também a base deste
concerto.
“Muito Depois”, o último álbum de
originais que a fadista edita em cinco
anos, é um disco que reflete os mais
de 20 anos de vivência no fado de
Joana Amendoeira e celebra o sentido da vida nos seus caminhos mais
luminosos como o amor, a amizade, a
maternidade, passando igualmente
pelos mais sombrios como a desilusão,
a perda, a solidão e a saudade.
Tel. 21 910 71 10

21h30
Casa da Marioneta
NANÁ
O espetáculo foi imaginado a partir
da história de Naná, escrita e ilustrada por Joana Rita no âmbito do projeto artístico “Histórias aos Retalhos“
e apresenta uma forte componente
de educação intercultural através da
arte. Naná aborda o tema da lusofonia através da culinária e valoriza a
importância da artes (música) como
linguagem universal e como elemento
de aproximação e integração das
comunidades.
Maiores de 4 anos.
Tel. 21 432 11 01
21h30
Auditório do Mosqueiro, Sabugo
FESTIVAL DE FOLCLORE DO SABUGO
Grupo de Bombos das Mercês
Telm. 96 518 83 86

24julho

15h00
Castelo dos Mouros
UM DIA COM ARQUEOLOGIA
Os participantes são convidados a
entrar no mundo da arqueologia para
descobrirem o passado escondido
no Castelo dos Mouros. Assim, serão
conduzidos pela história do local
para depois assumirem o papel dos
arqueólogos que vão trazer à luz
do dia o que ainda falta descobrir.
Trata-se de uma atividade que conjuga uma breve visita guiada com a
componente prática da arqueologia.
Tarifário: 8€/participante
Requer inscrição prévia:
info@parquesdesintra.pt;
Tel. 21 923 73 00
18h00
Quinta da Ribafria
«VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA»
Festival Intimus: Ars Eloquentia + Ars
Luxuriens
Tel. 21 923 61 03/7

( 11 )
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9h30 às 17h30
Casa da Marioneta
OFICINA DE VERÃO
O grupo será convidado a
“explorar o mundo”, por via
de diferentes expressões artísticas.
Dos 7 aos 12 anos.
Tel. 21 432 11 01

( 12 )
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30julho

21h30
Casa da Marioneta
Valdevinos teatro de marionetas
FLORESTA
“Floresta” é uma narração fabulística
em que os personagens, habitantes
da floresta, sustentam um diálogo
entre 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 de 4 anos.
Tel. 21 432 11 01

22h00
Museu de História Natural de Sintra
NOITE NOS MUSEUS
Atuação do Grupo Coral de Queluz
O Museu neste dia encontra-se aberto ao público das 12h00 às 24h00
Entrada gratuita a partir das 18h00
Marcação de visitas guiadas:
Tel. 21 923 85 63/21 923 85 25

31julho

18h00
Quinta da Ribafria
«VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA»
Festival Intimus: Viagens de Beckford
Tel. 21 923 61 03/7
18h30
Covas de Ferro
FESTEJOS EM HONRA
DE Nª SRª DA SAÚDE
Grupo Folclórico “Os Camponeses”
de D. Maria
Telm. 93 054 43 10

ao longo
do MÊS

		

EXPOSIÇÕES
2a29julho

Galeria Municipal Casa Mantero
Biblioteca Municipal de Sintra
EXPOSIÇÃO COLETIVA DE PINTURA
DE FRANKA STUYS E MARY ST. GEORGE
A pintura de Franka Struys e Mary St. George é feita
de ambientes de cumplicidade e amizade e pela
conjunção de sentidos e intuições.
São atraídas pela melodia estética da paisagem e
da arquitetura. Durante o processo criativo trabalharam em diferentes locais, mergulharam na “experiência” do lugar em si. Partilharam o gosto pelas técnicas de “monoprinting”, serigrafia, “linoblock”, gravura,
colagens. A pintura de ambas as artistas denota
um forte carácter lírico, onde o que é apreendido
no quotidiano se transforma numa representação
abstrata, de grande envolvimento emocional.

Até30julho

Casa da Cultura Lívio de Morais
EXPOSIÇÃO COLETIVA DE PINTURA E ARTES DECORATIVAS DOS ARTISTAS PLÁSTICOS DAS FREGUESIAS
DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Tel. 21 912 82 70

Até31julho

Museu Anjos Teixeira
Exposição temporária
“UMA VIDA POR ENTRE LINHAS”
Esta exposição traz a público a correspondência
de Pedro Anjos Teixeira, mostrando um lado mais
pessoal do escultor e até da sua obra.
Tel. 21 923 88 27

julho

Até31agosto

Parque de Monserrate
INTERNATIONAL GARDENH PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR (IGPOTY)
Exposição mundial de fotografia especializada em
jardins, plantas, flores e botânica, com as imagens
vencedoras do concurso “International Garden
Photographer Of The Year” (IGPOTY).
Esta exposição volta a estar integrada na natureza
e conta com 39 imagens premiadas nas categorias
“Beautiful Gardens” (Jardins Belos), “Bountiful Earth”
(Terra Generosa), “The Beauty of Plants” (A Beleza
das Plantas), “Trees, Woods and Forests” (Árvores,
Bosques e Florestas), “Macro Art” (Arte Macro) “Wildflower Landscapes” (Paisagens Silvestres) e “Wildlife
in the Garden” (Vida Selvagem no Jardim).
Tel. 21 923 73 00

Até6julho

MUSA – Museu das Artes de Sintra
ORIGENS
Exposição de escultura de Rogério Timóteo
“Origens” é a mais recente exposição individual
do escultor Rogério Timóteo. Natureza/Homem
unem-se e apresentam-se em constante renovação, sejam por si mesmo ou por obra do Homem.
Tel. 21 924 37 94
MUSA – Museu das Artes de Sintra
“QUERCUS SUBER”
Exposição de vídeo de Catarina Seixas
“Quercus Suber” explora a ritualística da paisagem e a gestualidade. Partindo da realização
de um ritual pagão, a realidade toma um tom
metafórico que, simultaneamente se aproxima da
descida à matéria e da subida ao imaterial.
Tel. 21 924 37 94

9julho a31agosto

MU.SA - Museu das Artes de Sintra
EXPOSIÇÃO DE DESENHO
DE FREDERICO ALMEIDA
“No meu trabalho, a Natureza é sempre o ponto
de partida. A Natureza no seu estado mais puro:
a paisagem. Nela procuro estar no meio. Isolado,
fechado e recolhido. Uso o que ela me dá: carvão e barro. Materiais que surgem da sua morte
mas que aqui voltam para a redesenhar. São
inconsistentes e isso agrada-me pois deixam mais
espaço à interpretação.” - Frederico Almeida
Tel. 21 924 37 94

( 13 )
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Museu S. João de Deus
Casa de Saúde do Telhal
“SER POETA”
Tel. 21 917 92 00

Até outubro
Museu Arqueológico de São
Miguel de Odrinhas
«DIIS MANIBVS Rituais da Morte durante
a Romanidade
A exposição que já contou com
milhares de visitantes, permanece
patente ao público.
Se ainda não o fez, aproveite para
visitar esta mostra, integralmente concebida e realizada pela equipa do
Museu, 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 Império 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 estrategicamente
criadas em diferentes pontos do
Parque, foram utilizados sobretudo
materiais naturais que o próprio local
oferece.
A exposição, com direção artística de
Paulo Arraiano, reúne dez artistas de
diferentes nacionalidades, reconhecidos internacionalmente: Alberto Carneiro (Portugal), Bosco Sodi (México),
Gabriela Albergaria (Portugal), Paulo
Arraiano (Portugal), Stuart Ian Frost
(Reino Unido), Nils-Udo (Alemanha)
e NeSpoon (Polónia).
Tel. 21 923 73 00

DESPORTO
3junho

2junho

16h00
Praia das Maçãs
CAMPEONATO OUTDOOR
DE CORFEBOL
Organização: Federação Portuguesa
de Corfebol e Câmara Municipal de
Sintra

3junho

Local de partida/chegada:
Bairro do Pego Longo – Belas
Troféu “Sintra a Correr”
VI TRILHO DOS DINOSSAUROS
Organização: Associação Atlética
do Pego Longo e Câmara Municipal
de Sintra
Informações: http://www.cm-sintra.pt/
trofeu-sintra-a-correr#sintra-a-correr-2016

( 14 )
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9h00
Local de partida/chegada:
Recinto Polivalente João de Sousa
Leitão (Campo de Futebol) –
Terrugem
XII BTT TERRUGEM
Organização: Associação Recreativa
de Bicicletas de Terrugem
Apoio: Câmara Municipal de Sintra
Informações:
http://www.btt-terrugem.com/index.php/
inscricoes-xii-btt-terrugem

10junho

Local de partida/chegada:
Abrunheira
Troféu “Sintra a Correr”
III MILHA URBANA DA URCA
Organização: União Recreativa e
Cultural da Abrunheira e Câmara
Municipal de Sintra
Informações: http://www.cm-sintra.pt/
trofeu-sintra-a-correr#sintra-a-correr-2016

17junho

Local de partida/chegada: Largo
do Campo de Futebol – Almargem
do Bispo
Troféu “Sintra a Correr”
V G.P DE ALMARGEM DO BISPO
Organização: União de Freguesias
de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro

e Montelavar e Câmara Municipal
de Sintra
Informações: http://www.cm-sintra.pt/
trofeu-sintra-a-correr#sintra-a-correr-2016

AO LONGO DO MÊS

AR LIVRE
Todos os dias

Terça a sexta-feira

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. A pensar nas crianças,
a Parques de Sintra dispõe também de
uma atividade que permite aos mais
novos terem a sua primeira experiência
a cavalo num pónei, treinado especialmente para o efeito e acompanhados
sempre por um guia.
Passeios a cavalo: 10€/30 min, 25€/90
min, 50€/3h, 100€/6h (acresce o bilhete
de entrada no Parque da Pena)
Passeios de pónei: 5€/15 min (acresce o
bilhete de entrada no Parque da Pena)
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/
experiencias-e-lazer/passeios-a-cavalo/
ou tel. 21 923 73 00

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 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 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.
Tel. 21 916 43 03

TEATRO
Palácio Nacional de Queluz
“PALAVRA DE RAINHA”
A atriz brasileira Lu Grimaldi é a
protagonista do monólogo “Palavra
de Rainha”, adaptação livre da
história de vida de D. Maria I, rainha
de Portugal, num texto que combina
fatos históricos e ficção para narrar
a trajetória da primeira mulher a
assumir o trono português.
8, 9, 15 e 16 julho, às 21h30
10 e 17 de julho, às 19h00
Tarifário: 10€/participante
Mais informações: brevemente em
www.parquesdesintra.pt

( 15 )
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MUSEUS DE SINTRA
ATIVIDADES EDUCATIVAS
NOS MUSEUS DE SINTRA
Com marcação prévia

terça a sexta-feira
Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas
OFICINA EDUCATIVA
“Dar vida às esculturas: redescobrir
as cores da Antiguidade”
Sabia que na Antiguidade Clássica
as estátuas e os monumentos eram
pintados? Que as pedras do Partenon, as do Coliseu de Roma, ou a
estátua da Vénus de Milo tinham cores variadas e muitas vezes berrantes?
O tempo apagou quase todas essas
pinturas. Mas existem resíduos que
nos permitem reconstituir o aspecto
original desses monumentos.
Preço 4 €
Tel. 21 960 95 20

terça a sexta-feira
Museu Anjos Teixeira
ATIVIDADES LÚDICO-DIDÁTICAS
- Visitas Orientadas
- Oficina de Escultura
- Ateliers de Desenho
- Ateliers de Expressão Plástica
Cada atividade é antecedida de
uma visita orientada ao museu.
Público-alvo: Pré-escolar, 1º ciclo,
2º ciclo e ensino secundário
Preço: 1 € (com descontos)
Tel. 21 923 88 27

Todo o mês
Casa Museu Leal da Câmara
ATIVIDADES LÚDICO-DIDÁTICAS
‘SOMOS SALOIOS’
Atividade didática sobre as gentes,
costumes e modos de lazer locais, em
que a Feira das Mercês assume grande 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 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 (montagem do puzzle /
obra de Leal da Câmara).
Destinatários: alunos do 1.º e 2.º
Ciclos.
( 16 )
JUL
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‘GRANDES ESPAÇOS
GRANDES CONTOS’
Mini formação teatral com expressão
vocal, expressão corporal e representação, 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 (fantoches 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’
J‘ogos 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’
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 desvendar todas as
peripécias, terão de executar algumas
tarefas e responder a questões.
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
Tel. 21 916 43 03

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

AO LONGO DO MÊS

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA
Campanhas de leitura nas
Bibliotecas Municipais de
Sintra
SELFIES COM LIVROS
A Câmara Municipal de Sintra
promove o passatempo “Selfies com
Livros”, convidando os participantes
a criarem uma selfie onde o tema é
o livro e o pano de fundo Sintra. A
iniciativa decorre no âmbito de uma
campanha municipal de promoção
do livro e da leitura, assinalando
ainda os 20 anos da elevação de
Sintra a Património Mundial.
BOOKCROSSING
BookCrossing é um conceito que
pode ser definido como a prática
de deixar um livro num local público,
para ser encontrado e lido por outro
leitor, que por sua vez deverá fazer
o mesmo.
Locais BookCrossing / Crossing
Zones:
- Bibliotecas e Museus Municipais,
Casa da Cultura Lívio de Morais Complexos Desportivos de Casal
de Cambra, Ouressa, Fitares e Monte
Abraão - Posto de Turismo do Cabo
da Roca - Quinta Nova da Assunção - Quinta da Ribafria.
STREET BOOKS
Atividade que traz o livro e a leitura
para o espaço exterior das Bibliotecas, junto às suas entradas.
Atividades regulares nas Bibliotecas
Municipais de Sintra
- Ateliê de expressão plástica
- Visitas à Biblioteca
- Hora do conto
Para maiores de 4 anos, com marcação prévia
DE FÉRIAS COM A BIBILOTECA
Mês Hans Christian Andersen
(1805-1875)
Assinalamos os 150 anos da visita
de Hans Christian Andersen a Sintra,
onde permaneceu de 26 de julho a
8 de agosto de 1866. Neste mês as
Sereias, Rainhas, Princesas e Soldados
veem passar as férias de verão às
Bibliotecas Municipais de Sintra! O
Rei vem com roupas novas e a polegarzinha de sapatos vermelhos!

… com eles vem um patinho, uma
caixa de fósforos, ervilhas e muitas
histórias de encantar…

1a8julho

Segunda a sexta-feira
CONTO/ ATELIÊ – SEREIAS,
REIS E RAINHAS
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo
Marcação prévia: 21 923 61 71

11a15julho

Segunda a sexta-feira
CONTO/ ATELIÊ PATINHOS
FEIOS & COMPANHIA
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo
Marcação prévia: 21 923 61 71

18a29julho

Segunda a sexta-feira
CONTO/ ATELIÊ HISTÓRIAS
COM SABOR A ERVILHAS
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo
Marcação prévia: 21 923 61 71

8julho a18setembro

Praia Grande e das Maçãs
BIBLIOTECA DE PRAIA
Com vista a promover o livro e a leitura, durante os meses de verão, e levar
a Biblioteca Municipal à comunidade
e aos locais habitualmente mais frequentados nesta época do ano, será
colocado um espaço de Biblioteca,
na Praia Grande e Praia das Maçãs,
todos os dias da semana das 10h00
às 18h00.
Estes espaços de leitura à beira mar,
disponibilizam ao público não só livros
e jogos, mas também acesso wireless.

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 dinamização cultural da área do jardim da
biblioteca este espaço pretende ser
uma casa da leitura, onde as famílias
se podem reunir... à volta dos livros.
A primeira livraria especializada em
literatura infanto juvenil de Sintra. Uma
Casa do Chá, onde a leitura é coisa
de todos os dias para pequenos e
grandes leitores.
Tel. 21 923 61 98

( 17 )
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SERVIÇOS DE LEITURA ESPECIAIS
Fundo documental em Braille, para consulta local e empréstimo domiciliário.
Equipamentos informáticos próprios
para utilizadores com deficiência visual
(cegos e amblíopes), que permitem a
utilização do computador para processamento de texto, consulta de internet,
e também leitura através de ampliação
e conversão para braille ou voz através
de sintetizador. Tel. 21 923 61 90
ESPAÇO INTERNET
O espaço Internet disponibiliza gratuitamente dez postos de utilização, para
processamento de texto/impressão e
internet.
ATIVIDADES EDUCATIVAS

1a29julho

Segunda a sexta-feira
CONTO SONHO DE
UMA ESTRELA GUIA
Hora do conto com a autora Sandra
Meireles.
História de um menino que se torna
amigo de uma estrela. Juntos vão viver
muitas aventuras para conseguirem
preservar o meio ambiente e salvar o
nosso planeta.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo, com marcação prévia
Segunda a sexta-feira
CONTO CAPUCHINHO
VERMELHO E O LOBO IBÉRICO
Sessão de leitura, com Fafa Katz –
autora do livro “Capuchinho vermelho
e o Lobo Ibérico” e Isabel Ambrósio Técnica do Grupo Lobo.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo, com marcação prévia
ATIVIDADES PARA
A COMUNIDADE GERAL

2julho

16h00
Apresentação do livro
“A ORIGEM DE ETHOSIS
A CAIXA DE PANDORA”
de Gonçalo Raposo
Entrada Livre

( 18 )
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16h30
CONTO/ ATELIÊ PATINHOS
FEIOS & COMPANHIA
Destinatários: Maiores de 4 anos, com
marcação prévia.
PÓLO DE AGUALVA- CACÉM
Praceta das Descobertas, n.º 22 A
2735-095 Cacém
Tel. 21 432 80 39

BIBLIOTECA PÓLO
DE AGUALVA- CACÉM
ATIVIDADES EDUCATIVAS

1a15julho

Segunda a sexta-feira
ATELIÊ LER PARA JOGAR
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo, com marcação prévia.

18a29julho

Segunda a sexta-feira
CONTO /ATELIÊ – VAMOS CONSTRUIR
UM LIVRO DE IMAGENS
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo
Marcação prévia
Com a presença da autora Maria
Lourdes Maceira
Entrada Livre
Destinatários: Público adulto

BIBLIOTECA RUY BELO –
PÓLO DE QUELUZ
ATIVIDADES PARA
A COMUNIDADE GERAL

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

2julho

16h30
CONTO/ATELIÊ PARABÉNS BIBLIOTECA
Vamos festejar o dia das bibliotecas com histórias escolhidas pelas
crianças.
Destinatários: Maiores de 6 anos, com
marcação prévia

9julho

16h30
CONTO/ATELIÊ PRESOS
Exploração do conto “Presos”,
de Oliver Jeffers
Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia

16julho

16h30
CONTO/ATELIÊ A AMIZADE
Exploração de um livro sobre a amizade e construção de um presente para
oferecer ao melhor amigo. Marcação
prévia

AO LONGO DO MÊS

CENTROS LÚDICOS
CENTRO LÚDICO
DE RIO MOURO

4a8julho
Todo o dia
DÁ COR AO TEU JARDIM
Ao longo destas pausas letivas, junta-te a nós e vamos dar cor ao nosso
jardim! Aparece com vontade e muitas
ideias! Maiores de 10 anos

11a26julho
Todo o dia
“CRIAR DE’CORAÇÃO”
Oficinas de expressão plástica
e decoração de espaço
Vamos todos juntos meter mãos à
obra e preparar o nosso aniversário.
Maiores de 6 anos

27julho
Todo o dia
21.º ANIVERSÁRIO DO CENTRO
LÚDICO DE RIO DE MOURO
Chegou o dia da grande festa do
ano! Vem divertir-te neste dia de festa
e, juntos, vamos apagar 21 velas.
Aparece! Todas as idades
ATIVIDADES EDUCATIVAS
PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA
GRUPOS E ESCOLAS
Com marcação prévia através
HORA DO CONTO “A MANTA”
Há uma manta de retalhos, uma avó
com boa memória e muitos netos com
ouvido atento. À noite, ao deitar, não
são precisos livros: basta a avó olhar
a manta e todas as personagens e
enredos que lá moram, para a sessão
começar…
Para Jardim de Infância e 1º ciclo do
ensino básico.
“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 sessão de
iniciação à prática do yoga.
Para Jardim de Infância, 1º e 2º ciclo
do ensino básico.
Oficina de Expressão Plástica
Oficina de Expressão Plástica, reutilizando diversos materiais e sensibilizando para questões ambientais.
Para Jardim de Infância e 1º e 2º ciclo
do ensino básico.
JOGOS NUM MINUTO
Conjunto de jogos rápidos que permitem trabalhar a destreza e rapidez
de cada um dos participantes. Para
2º ciclo do ensino básico.

CENTRO LÚDICO
DE MASSAMÁ
Quartas-feiras
10h00
“CLUBESERATIVO”
O Centro Lúdico irá dispor de um
programa de atividades para maiores
de 35 anos, uma ocupação do tempo livre dinâmica e saudável. Yoga,
cinema, ginástica, passeios, caminhadas, dança, informática, culinária e

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

Todo o dia
“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!

Sextas-feiras
15h00
“lúdicodance”
Nesta oficina vais ter oportunidade
de dançar livremente ou aprender
coreografias divertidas, durante os 3
meses de verão. Nada melhor do que
passarmos as férias a dançar! Maiores
de 8 anos.

1julho

21h00
“CIRO À PROCURA DE AMOR”
O Grupo de Expressões Artísticas
apresenta a Performance, Ciro à
procura de Amor, a partir da obra de
Beatrice Masini e Octávia Monaco.
Não faltes, traz a família e os amigos!
Todas as idades

4julho

15h30
HORA DO CONTO “REINO DE 10”
A partir do livro “Reino do 10”, de
David J. De Haan, vem assistir a
uma maravilhosa história, cheia de
imaginação que te leva ao mundo
dos números de uma forma simples e
divertida. Todas as idades

14julho
Todo o dia
TORNEIO DE WII
Forma a tua equipa e inscreve-te no
torneio do ano…Vai conquistando
vitórias e, no final do dia, disputas a
final. Serás tu o vencedor? Maiores
de 6 anos
( 19 )
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18a22julho
Todo o dia
CHÃO PARA JOGAR
Durante a semana contamos com a
tua ajuda, para pintar jogos no chão
no exterior do Centro Lúdico. Traz
ideias e sugestões dos jogos que
gostas de jogar e, todos juntos, o
chão vamos pintar. Todas as idades

29julho
Todo o dia
JOGOS DE ÁGUA E PIQUENIQUE
O calor do verão, “pede” brincadeiras com água, uma gincana divertida
e molhada à qual não vais querer
faltar. Depois da brincadeira, faremos
um piquenique. Tens que trazer fato
de banho, toalha, chapéu e almoço.
Todas as idades

( 20 )
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ATIVIDADES EDUCATIVAS
PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA
GRUPOS E ESCOLAS
Com marcação prévia através telefone 21 439 20 86
HORA DO CONTO “ONDA”
A partir do livro “Onda”, de Suzy Lee,
vem assistir a uma história maravilhosa
e tão simples. Um dia de sol, uma
menina curiosa e uma onda brincalhona esperam por ti para te fazer sonhar.
Para jardins-de-infância e turmas do
1º ciclo do ensino básico

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

“LÚDICODANCE”
Vem dançar connosco as tuas músicas
preferidas e passar um momento divertido! Nós garantimos boa disposição,
luzes, música e projeção… A partir
dos 6 anos, para turmas do 1º ciclo
do ensino básico

TORNEIO DE WII
Uma manhã renhida, em que farás
de tudo para sair vencedor! Maiores
de 6

AO LONGO DO MÊS

MAIS ATIVIDADES
Até3julho

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.
Tarifário: bilhete para o Palácio
Nacional da Pena
Saber mais: www.parquesdesintra.pt/
evento/exposicao-vitrais-e-vidros-um-gosto-de-d-fernando-ii/

Parque Urbano Felício Loureiro /
Queluz
FEIRA DO LIVRO
E DAS TASQUINHAS 2016
Espaço de promoção e gosto pela
leitura, associado ao prazer da degustação. São vários os stands
de livreiros e alfarrabistas que poderá
encontrar nesta Feira, onde os lançamentos de livros e as sessões de
autógrafos estreitarão a relação entre
o leitor, o objeto livro e o escritor.
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
Tel. 21 923 61 07/2

Todos os dias

Todos os dias
Volta do Duche
ARTE NA VILA
Realiza-se diariamente, com exceção
do 2º sábado e domingo de cada
mês.
Tel. 96 575 32 25
Segundos e quartos sábados
de cada mês
10h00 às 18h00
Alameda dos Combatentes da Grande Guerra (Jardim da Correnteza)
ROTA D’ARTES - Artes, Produtos Naturais
& Bio – Sintra 2016
Estes mercados, organizados pela
Voando em Cynthia e pela Câmara
Municipal de Sintra, tem por objetivo
proporcionar ao público a divulgação e o acesso a produtos naturais
e biológicos (hortícolas e outros),
diversas artes, animação, palestras e
oficinas sobre os mais variados temas.
Entrada Livre
Tel. 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 consiste 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.parquesdesintra.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 Sintra
– 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”
O documentário apresenta dez importantes valores naturais, pela voz de
biólogos especialistas. 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

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

09h30-19h00
NEWSMUSEUM
O NewsMuseum invoca e explica
a cobertura mediática de episódios
da história recente e permite aos
visitantes interagirem com a Rádio
e a TV. Homenageia os jornalistas
imortalizados pela sua obra, apresenta os principais protagonistas
da indústria, projeta a evolução da
reportagem das guerras, contextualiza
os combates mediáticos que nos marcaram, recorda as “más notícias” do
nosso tempo. Desvenda a propaganda e a indústria das Public Relations.
O equipamento é muito moderno e
participativo e integra um pequeno
auditório preparado para visitas educacionais. A experiência, disponível
em português e inglês, é personalizada num total de 16 horas de vídeo
e outros formatos.
Tel. 21 012 66 00
Casa da Cultura Lívio de Morais
Ações gratuitas, mediante inscrição
Quintas-feiras
14h00 às 17h00
Ateliê de Iniciação à Pintura Artística
Quartas-feiras
10h00 às 13h00
Oficina de Bordados
Tel. 21 912 82 70

Até15julho

Quinta Nova da Assunção
JOGOS DE DESCOBERTA E ATELIERS
Os ateliers são dirigidos ao público
escolar com jogos tradicionais, jogos
de descoberta, artes decorativas,
entre outros. Informações:
Telm. 96 519 02 62

( 21 )
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A NÂO PERDER

FEIRA QUINHENTISTA

				 						 DE SINTRA
De 14 a 17 de julho, a Praça D. Fernando II, em São Pedro de Sintra vai receber a Feira Quinhentista de Sintra, com organização da Câmara Municipal de Sintra
e produção da Câmara dos Ofícios.
A Feira Quinhentista de Sintra é uma feira que recria o ambiente de um mercado quinhentista, reportando à época em que Sintra era um dos lugares escolhidos por
D. Manuel para passar longas temporadas arrastando consigo toda a corte que de acordo com fontes da época chegou a juntar cinco mil pessoas.
Terão sido memoráveis os serões nos Paços de Sintra pela sua riqueza e esplendor, pela música e dança que os animavam, pelas graças de bobos chocarreiros e pela
cultura e distinção de quem os frequentava e tomava parte deles, em que se incluiam nomes como Gil Vicente, Sá de Miranda e Benardim Ribeiro.
Com entrada livre e animação a decorrer em permanência, recriando um ambiente de festa em que os atores assumem papéis de figuras da época, juntando-se aos
músicos para dançar sempre que podem, e os saltimbancos que apresentam números variados, convidando o público a participar, há sempre motivo de diversão.
De todas as zonas do país mas também de paragens mais longínquas, vêm cerca de 150 vendedores para encher toda a Praça D. Fernando II, em S. Pedro de Sintra
e transformar este tradicional espaço de mercado num evento em que que se poderá observar o trabalho de artífices que recriam ofícios da época, mas também
encontrar uma enorme oferta de produtos regionais e artesanato. A não perder é a oportunidade de comer e beber num ambiente animado e descontraído.
Horário:
14 e 15 de julho das 17h00 às 24h00
16 e 17 de julho das 13h00 às 24h00

( 22 )
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MODOS DE VER				 			
			 				 SINTRA
Em julho, o teatromosca estreia o seu novo projeto, ”Modos de Ver: Sintra”, um audiowalk concebido para celebrar os 20 anos da elevação de Sintra a Património
Mundial. O projeto consiste de visitas em grupo a alguns dos mais emblemáticos
lugares de Sintra, guiadas por uma banda sonora original concebida pela equipa do teatromosca, numa forma inovadora e invulgar de explorar os caminhos
secretos da Capital do Romantismo.
Neste projeto será o espetador a transportar a performance pelos trilhos da Serra
de Sintra ou pelas ruas da Vila Património da Humanidade, guiado pela voz de
um narrador e por uma paisagem sonora original que escutará nos headphones
que levará consigo.

O audiowalk terá sempre o seu início junto ao edifício do Turismo no centro
da Vila de Sintra. Será sempre aí o ponto de encontro e também o local onde
funcionará a bilheteira. Daí, os grupos poderão seguir os trilhos que os levarão do
centro histórico da vila ao Parque da Liberdade, ao Palácio Valenças, aos jardins
da Biblioteca de Sintra – Casa Mantero ou a uma viagem de comboio
na linha de Sintra.
Para cada espetador uma banda sonora diferente, composta de sons, músicas e
vozes, criados pela equipa multidisciplinar do teatromosca, a partir de um processo de pesquisa realizado nos locais por onde passará a performance. Será esta
a banda sonora que guiará os deambuladores neste audiowalk.

Cada deambulador manter-se-á entre aquilo que é próprio de si - que o distingue dos demais – e o que é comum na vida política (da polis). Entre o espaço
público e o espaço privado, cada um criará a sua própria narrativa, apesar da
voz que os guia ser a mesma. Cada um poderá escutar diferentes sonoridades e
percorrer diferentes trilhos, embora, no início do espetáculo-percurso, todos sigam
pelos mesmos caminhos. O grupo acabará por dividir-se em 2 subgrupos, seguindo trilhos distintos, entrecruzando-se pontualmente, observando-se mutuamente.

O espetáculo-percurso terá a duração aproximada de 3 horas e estará disponível em português e em inglês.
De 8 de julho a 27 de agosto
sextas e sábados, 19h00
Preço: 10 €
É obrigatória a reserva através do email teatromosca@gmail.com
Informações: 91 410 20 51
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CRIANÇAS E JOVENS
5julho

Casa da Marioneta
TEATRO PARA BEBÉS “DE QUE SÃO
FEITOS OS SONHOS?”
Ver mais na pág 7

10julho

Quntinha de Monserrate
COM O BURRO E A GALINHA
DESCOBRIMOS A QUINTINHA
Jogos tradicionais, enigmas e tarefas muito divertidas conduzirão os participantes à descoberta de todos os recantos
e encantos da
Ver mais na pág 8

Todo o mês de terça a
sexta-feira
Museu Arqueológico de São Miguel
de Odrinhas
OFICINA EDUCATIVA
“Dar vida às esculturas: redescobrir
as cores da Antiguidade”
Ver mais na pág 16

30julho

Casa da Marioneta
FLORESTA
“Floresta” é uma narração fabulística em
que os personagens, habitantes da floresta, sustentam um diálogo entre si e que se
prende com a
história de vida de cada um, na luta pela
sobrevivência.
Ver mais na pág 12

28junho

Centro Lúdico de Rio de Mouro
“ARRAIAL DE SÃO PEDRO”
SANTOS POPULARES
Não faltes a este arraial, vai ser
um dia cheio de emoção
Ver mais na pág 23

( 24 )
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Centro Lúdico de Rio de Mouro
HORA DO CONTO “A MANTA”
Há uma manta de retalhos, uma avó com
boa memória e muitos netos com ouvido
atento. À noite, ao deitar, não são precisos livros: basta a avó olhar a manta e
todos os personagens e enredos que lá
moram, para a sessão começar…
Ver mais na pág 19
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CONTACTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
Largo Doutor Virgílio Horta
2714-501 Sintra
Tel. 21 923 85 00
seg-sex 09h00-17h00
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
( 26 )
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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
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 10h0020h00 | sáb 14h30-19h30
Encerra domingo
dcul.bms.sintra@cm-sintra.pt
CIBERCAFÉ (ESPAÇO INTERNET)
seg 14h00-20h00 | ter-sex 10h0020h00 | 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
seg 13h00-19h00 | ter-sex 10h0019h00 | sáb 13h30-19h00
Encerra 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
seg 14h00-20h00 | ter-sex 10h0020h00 | sáb 14h30-20h00
Encerra domingos e feriados
dcul.bms.queluz@cm-sintra.pt

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 10h0020h00 | sáb 14h30-20h00
Encerra domingos e feriados
dcul.bms.cacem@cm-sintra.pt

QUINTA DA RIBAFRIA
Estrada da Várzea, Sintra
abril a setembro 10h00-19h00
outubro a março 10h00-18h00

CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ
Rua das Rosas
2745-872 Queluz
Tel. 21 439 20 86
seg- sáb 09h30-12h20- 14h0018h00 | ter 14h00-18h00
Encerra domingos e feriados
clmassama@gmail.com

AUDITÓRIO MUNICIPAL
ANTÓNIO SILVA
Shopping Cacém
Rua Coração de Maria, n.º 1
2735-460 CACÉM

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- 14h0018h00 | ter 14h00-18h00
Encerra domingos e feriados
clriodemouro95@gmail.com
CENTRO LÚDICO DAS LOPAS
Rua Carlos Charbel
2735 Agualva
T/F : 21 431 91 54
seg- sáb 09h30-12h20- 14h0018h00 | ter 14h00-18h00
Encerra domingos e feriados
cllopas@gmail.com

QUINTA NOVA DA ASSUNÇÃO
Rua José Maria Rego, 39, Belas
abril a setembro 10h00-19h00
outubro a março 10H00-18H00

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

