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Rogério Timóteo
Rogério Timóteo nasceu em Anços, concelho de Sintra, em 1967. De 1985 a 1989 foi aluno do Mestre Anjos
Teixeira. A partir de 1989 desenvolve trabalho individual. Em 1991 frequenta o Curso “Novas Tecnologias
em Mármore” em Vila Viçosa.
Conta já com 33 exposições individuais e mais de 200 exposições coletivas e de grupo.
Encontra-se representado em coleções particulares em Portugal, Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá,
Escócia, Espanha, EUA, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Luxemburgo, Polónia, Suíça e Uruguai.
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ENTREVISTA

Cresceu em Anços, uma aldeia com fortes ligações ao mármore.
De que forma esta vivência influenciou a sua carreira?
Não passei toda a minha infância em Anços. Vivi alguns anos em Paris onde os
meus pais foram emigrantes, regressei com 9 anos. Embora fosse uma criança,
creio que essa vivência me proporcionou uma percepção de realidades diferentes. Em Anços, devido às ligações familiares com a extracção e transformação do mármore permitiu-me um sólido conhecimento da matéria e das técnicas
envolvidas na sua transformação.
Podemos falar numa “fonte” de inspiração para o seu trabalho?
A “fonte” de inspiração do meu trabalho sempre foi o corpo humano.
É uma fonte inesgotável na suas expressões corporais, conseguindo traduzir em
mármore ou em bronze, estados sensitivos que vai desde a paixão até à melancolia, passando por muitas outras emoções que existem nas atitudes corporais.
Das inúmeras obras que criou, há alguma que lhe seja especial?
Terei, com certeza, algumas favoritas, não sabendo explicar o porquê,
no,entanto privilegio mais a coerência e a qualidade das obras ao longo
de todo um percurso de vida.
Atualmente tem patente no MU.SA – Museu das Artes de Sintra,
a exposição “Origens”, pode falar-nos um pouco deste projecto?
Como indica o título da exposição “Origens” é para mim como voltar a casa
e desse modo mostrar à minha gente o que só tiveram possibilidade de ver
à distância, pois há alguns anos que não realizo uma exposição no concelho
de Sintra.
As esculturas para este projecto foram cuidadosamente escolhidas para, de
alguma forma, permitir uma visão transversal do que tenho vindo a criar nestes
últimos anos. Seleccionei esculturas de várias épocas e de vários materiais,
privilegiando os mármores no interior do museu e as obras em resina de escala
monumental no exterior do edifício. Os desenhos foram uma surpresa para muita
pessoas que seguem o meu trabalho, pois é um aspecto da minha obra que
exponho raramente.
Como foi a experiência de ser aluno durante cinco anos de Mestre Pedro
Anjos Teixeira?
É difícil encontrar palavras para exprimir o que o Mestre Pedro Anjos Teixeira
significa enquanto professor e amigo. Se não nos tivéssemos cruzado possivelmente não seria escultor, mas ainda assim se fosse escultor, de certeza, que não
teria as bases técnicas que me possibilita a execução de toda a minha obra.
Para além de professor, tive a honra de o ter como grande amigo, apesar da
nossa diferença de idades. Estou eternamente grato pela sua enorme generosidade de me aceitar enquanto aluno, transmitindo-me o seu imenso conhecimento nas mais variadas tecnologias da escultura.

Sendo uma figuração contemporânea , insere-se num contexto muito mais vasto
seguido por muitos escultores à escala global, ainda que em Portugal sejam
raros os escultores desta corrente artística.

De que forma enquadra e/ou descreve a sua obra?
Desenvolvo uma linguagem tendo como elemento principal o corpo humano. Interessa-me uma representação corporal que seja intemporal na sua mensagem,
mas que possa ser reconhecível ou sentida nos olhos do observador
sem necessidade de informação adicional.

O que podemos esperar do escultor Rogério Timóteo no futuro?
Neste momento estou a realizar três obras públicas para o norte de Portugal.
Ainda este ano, irei expor o meu trabalho em Inglaterra (Londres), Itália
e Espanha e claro continuarei no barro, no mármore e no bronze, sempre
com muita paixão, a esculpir corpos vibrantes num elogio à vida.

Quais os momentos mais marcantes da sua carreira?
Tive alguns momentos que se revelaram importantes no contexto do percurso,
nomeadamente uma exposição individual em Nova Iorque e uma exposição
que foi realizada nas Ruinas do Carmo em Lisboa e que pela sua especificidade marcou uma mudança do meu percurso. Cada vez que coloco uma obra
pública também é sempre um momento marcante.
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3a25junho

Palácio Nacional de Sintra
REENCONTROS – MEMÓRIAS
MUSICAIS DE UM PALÁCIO
O ciclo de música “Reencontros –
Memórias Musicais de um Palácio”
regressa ao Palácio Nacional de
Sintra para a sua segunda edição.
O ciclo, organizado pela Parques de
Sintra, com direção artística de Diana
Vinagre (Divino Sospiro – Centro de
Estudos Musicais Setecentistas de
Portugal), contará com concertos e
conferências que terão lugar nas Salas dos Cisnes, Brasões e Manuelina,
estendendo-se este ano também ao
terreiro do Palácio.
Naquela que será a sua segunda
edição consecutiva, “Reencontros” continua direcionado para o
repertório medieval e renascentista,
apresentando uma programação que
explora a faceta ambivalente da música, na sua interação com diferentes
artes e palcos. À semelhança do ciclo
anterior, também este contará com
concertos às sextas-feiras e sábados
durante todo o mês de junho.
Programa:

3junho

21h30
COMPAGNIE OUTRE MESURE
“BAILE RENASCENTISTA”
Terreiro Rainha D. Amélia, em frente
ao Palácio Nacional de Sintra
Preço: gratuito (em caso de condições meteorológicas adversas, o espetáculo será apresentado no interior
do Palácio, com entrada limitada à
capacidade do espaço)
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4junho

15h00
CONCERTO COMENTADO:
“ENSEMBLE DE ALAÚDES DE ÉVORA –
CANÇÃO PARA TOCAR”
Capela Palatina, Palácio
Nacional de Sintra
Preço: gratuito mediante compra
de bilhete para o Palácio
20h00
“BORGONHA: EMERGÊNCIA POLÍTICA
E CONEXÕES CULTURAIS (SÉCS. IX-XV)”
Sala Manuelina, Palácio
Nacional de Sintra
Orador: musicólogo Manuel Pedro
Ferreira
Preço: gratuito mediante capacidade
do espaço
21h30
COMPAGNIE OUTRE MESURE –
“A EUROPA EXUBERANTE”
Sala dos Cisnes, Palácio
Nacional de Sintra
Preço: 10.00€
Bilhetes: à venda nos locais habituais
ou online

11junho

15h00
CONCERTO COMENTADO: “PICCOLIN ENSEMBLE – A TRÊS VOZES COM
BAIXO CONTÍNUO”
Capela Palatina, Palácio
Nacional de Sintra
Preço: gratuito mediante compra
de bilhete para o Palácio
20h00
“MÚSICA PARA BAILAR E MÚSICA
PARA CANTAR”

SALA MANUELINA, PALÁCIO
NACIONAL DE SINTRA
Orador: musicólogo Manuel Pedro
Ferreira
Preço: gratuito mediante capacidade
do espaço
21h30
OLTREMONTANO – “BALLIAMO
CHE L’ONDE”
Sala dos Cisnes, Palácio Nacional
de Sintra
Preço: 10.00€
Bilhetes: à venda nos locais habituais
ou online

18junho

15h00
CONCERTO COMENTADO:
“ENSEMBLE PICTÓRICO – LAMENTOS
AMOROSOS”
Capela Palatina, Palácio Nacional
de Sintra
Preço: gratuito mediante compra
de bilhete para o Palácio
20h00
“A ERA DA FILIGRANA SONORA”
Sala Manuelina, Palácio Nacional
de Sintra
Orador: musicólogo Manuel Pedro
Ferreira
Preço: gratuito mediante capacidade
do espaço
21h30
MALA PUNICA, COM DIREÇÃO ARTÍSTICA DE PEDRO MEMELSDORFF – “MISSA
CANTILENA”
Sala dos Cisnes, Palácio Nacional
de Sintra
Preço: 10.00€
Bilhetes: à venda nos locais habituais
ou online

24junho

21h30
SARA ÁGUEDA MARTÍN – “TEATRO
PARA HARPA DE DUAS ORDENS”
Sala dos Brasões, Palácio
Nacional de Sintra
Preço: 10.00€
Bilhetes: à venda nos locais habituais
ou online

25junho

15h00
CONCERTO COMENTADO: “ENSEMBLE SOPRANUSCONTRABAIXUS – DO
SACRO AO PROFANO A 3”
Capela Palatina, Palácio Nacional
de Sintra
Preço: gratuito mediante compra
de bilhete para o Palácio
20h00
“O PAPEL DA MÚSICA NO
TEATRO DE GIL VICENTE”
Sala Manuelina, Palácio
Nacional de Sintra
Orador: investigador José Camões
Preço: gratuito mediante capacidade
do espaço
21h30
SECONDA PRATICA – “RIDENDO”
Sala dos Cisnes, Palácio
Nacional de Sintra
Preço: 10.00€
Bilhetes: à venda nos locais habituais
ou online
Uma iniciativa da Parques
de Sintra Monte da Lua
Mais informações em
www.parquesdesintra.pt;
tel. 21 923 73 00

dia a

DIA
junho

1a8junho

15h00 às 17h00
Casa da Juventude
Tapada das Mercês
QUARTAS-FEIRAS JOVEM
Os jovens munícipes com idades entre
os 12 e os 18 anos poderão desenvolver a sua criatividade através da
participação em workshops gratuitos.
Elaboração de figuras em massa de
modelar, cestos de papel, flores em
papel, capas para livros, pintura em
pedras, dança e preparação de
lanches saudáveis são as atividades
propostas pela autarquia.

2junho

21h30
Centro Cultural Olga Cadaval
GREGÓRIO DUVIVIER
“UMA NOITE NA LUA”
Gregório Duvivier é o rosto do momento do humor brasileiro, fundador,
ator e autor do grupo Porta dos
Fundos, tem um dos canais do youtube com mais visualizações em todo o
Mundo e está presente na televisão
portuguesa através do canal FOX.
“Uma Noite na Lua” é a comédia que
fala de um escritor sem um único título
publicado que luta para, enfim, terminar uma peça sobre um homem solitário. A personagem intensa processa
as suas ideias em cima de um palco
e vive atormentado pela recordação
de Berenice, a sua ex-mulher.
Tel. 21 910 71 10

3junho

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval
ARTE
Em 1998 e 2003, 180.000 espetadores tornaram ARTE, com António Feio,
José Pedro Gomes e Miguel Guilherme,
num sucesso sem precedentes.
Em 2016, ARTE está de regresso
ao palco com novo elenco e nova
encenação.
A compra de uma “tela branca com
riscas brancas, transversais”, assinada
pelo famoso pintor Antrios, não é consensual para 3 amigos de longa data.

Conhecem-se bem mas têm gostos diferentes. Discutem-nos até à exaustão.
Até se zangarem. Até dizerem tudo o
que queriam e não queriam.
Assinado por Yasmina Reza, ARTE
é um texto belíssimo e sempre atual
sobre a amizade, seus limites e valor.
Mas, no fim, a questão permanece:
Deverá dizer-se a um amigo querido
que o quadro que comprou, e tanto
aprecia, de nada vale?
Tel. 21 910 71 10

4junho

10h00 às 18h00
Quinta da Ribafria
UM DIA SAUDÁVEL NA QUINTA
Venha passar um dia em família! Traga
comida e bebida saudável: nós
oferecemos a sopa!
Ao longo do dia vai haver muita animação com música, desporto, dança,
atelier de cozinha e diversos jogos.
16h00
Sede do Grupo Bandolinista
22 de Maio de 1925 / Idanha
COMEMORAÇÕES DO 91º ANIVERSÁRIO DO GRUPO BANDOLINISTA
22 DE MAIO DE 1925
Mega aula de Zumba
Tel. 21 431 65 77

16h00
Museu Anjos Teixeira
SÁBADOS NO MUSEU
“As minhas tintas, faço eu”
Para celebrar o Dia Mundial do Ambiente vamos desafiar os participantes a fabricarem as suas tintas com
recurso a plantas e alguns vegetais.
Tel. 21 923 88 27
18h00
Quinta da Ribafria
VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA
Dance kids
Tel. 21 923 61 07
21h30
Centro Cultural Olga Cadaval
ALMA – “O OUTRO LADO DA RUA”
O Outro Lado da Rua é uma viagem
pelo tempo e pela imaginação.
Um disco que fala do infinito, do aqui
e do agora, de um passado que é
presente, de uma Lisboa de outrora
e de hoje, do eu e a cidade, de
como vemos e somos vistos por quem
observa n`O Outro Lado da Rua. Um
reencontro de várias vidas
e outros eus. De vidas que se escoam,
renascem e reencontram…do Fado
da vida.
Tel. 21 910 71 10

5junho

11h00
Casa da Marioneta
Valdevinos teatro de marionetas
TEATRO PARA BEBÉS “DE QUE SÃO
FEITOS OS SONHOS?”
Uma viagem ao mundo dos sonhos.
Um personagem perde-se pelo
mundo encantado dos sonhos onde
descobre que os sonhos têm gostos
e cheiros de comida. Vai tentando
acordar enquanto se delicia a experimentar todos os sentidos possíveis.
O toque, o som, o paladar, a visão.
Aparecem figuras que cantam e brincam com ele enquanto lhe mostram o
quão é bom sonhar. Dos 6 meses aos
2 anos.
Tel. 21 432 11 01
14h30
Bairro da Tabaqueira
V ENCONTRO DE GRUPOS
DE RANCHOS FOLCLÓRICOS
Grupo Folclórico e Cultural
da Rinchoa-Sintra
Rancho Folclórico “As Vendedeiras”
Saloias de Sintra
Telm. 96 562 49 16
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DIA A DIA

5junho

15h00
Morelena
FEIRA SALOIA EM MORELENA
Rancho Folclórico e Etnográfico “As
Mondadeiras” do Algueirão (Infantil)
“Cantares” do Grupo Desportivo de
Sacotes
Telm. 93 738 98 05
16h00
Casa da Marioneta
Valdevinos teatro de marionetas
APARA O RAPAZ QUE VAI E VEM
Pingo a pingo se enche um garrafão
de água. “Apara o rapaz que vai e
vem”, conta a estória do dia-a-dia
de um rapaz numa aldeia africana.
A água é o que a aldeia tem de
mais importante. Este rapaz chama-se
Apara. No outro lado do mundo vive
Gedeão, um rapaz da mesma idade
que vive numa cidade onde nada
lhe falta. Gedeão tem tudo o que
precisa bem perto de si. Água não
é problema. Corre facilmente pela
torneira, torneira essa que está sempre
a pingar. Poderão os pingos desta
torneira encher o garrafão de água
de Apara?
Maiores de 6 anos.
Tel. 21 432 11 01
18h00
Quinta da Ribafria
«VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA»
Banda da Sociedade Filarmónica
Boa União Montelavarense
Tel. 21 923 61 07

11e12junho

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
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11junho

15h00
Escola Gama Barros / Cacém
FESTA DO CANTE
35º Encontro de grupos Corais
Alentejanos no Cacém
Telm 96 627 77 59
16h00
Casa da Marioneta
“E...PUFF!”
Criação e interpretação de Yolanda
Santos e Sofia Bernardo
Dois palhaços inscrevem-se num concurso de culinária. Ambos disputam
um prémio que fará do vencedor o
melhor chef do universo. Por variados
azares são obrigados a ter que
formar uma equipa. O que eles não
sabem é que esse azar lhes permitirá
descobrir um ingrediente secreto que
mudará o paladar a toda a humanidade. Uma história divertida que entre
a realidade e a ficção, nos dá a
conhecer a história do chocolate.
Maiores de 4 anos.
Tel. 21 432 11 01

20h00
Albogas
FESTEJOS ANUAIS DE STº ANTÓNIO
Grupo Folclórico As Florinhas
do Alto Minho
Tel. 91 411 78 14
21h30
Sede do Grupo Bandolinista
22 de Maio de 1925 / Idanha
GRANDE BAILE DE SANTOS
POPULARES
Duo USB
Tel. 21 431 65 77
21h30
Centro Cultural Olga de Cadaval
WE TRUST
Os We Trust apresentam em concerto
o último disco de originais. Depois
do sucesso de “These New Countries”
segue-se “Everyday Heroes”, apresentado inicialmente pelo single “We Are
The Ones”, que esteve no top das
maiores rádios nacionais. Seguiram-se
“The Future” e “Silent Song”, mais dois
singles deste trabalho, recebidos com
igual entusiasmo por parte do público
e cujos vídeos reúnem já milhares de
visualizações.
A banda apresenta-se numa forma-

ção de três elementos, para um concerto intimista, partilhado e inclusivo
com o público
Tel. 21 910 71 10

12junho

17h00
Centro Cultural Olga Cadaval
ORQUESTRA GERAÇÃO
Um projeto que vem obtendo excelentes resultados (comprovado por
entidades independentes como o
IGOT) ligado ao El Sistema de Dudamel e a funcionar no nosso concelho
na escola Mestre Domingos Saraiva,
a Orquestra Geração de Sintra,
necessita do apoio dos Sintrenses e
público em geral para garantir a sua
continuação ao mesmo nível que tem
habituado. Assim vamos organizar uma
Gala de angariação de fundos onde
participarão a Orquestra Geração
de Sintra, a Orquestra Intermunicipal
Geração do Atlântico (de que Sintra
faz parte) e uma série de convidados
que serão atempadamente revelados
e que participarão no lançamento
de uma Grande Surpresa no final
da Gala.
Tel. 21 910 71 10

DIA A DIA

12junho

17h00
Casa da Cultura Lívio de Morais
CICLO DE FOLCLORE
Grupo Folclórico de Belas
Tel. 21 912 82 70
18h00
Quinta da Ribafria
«VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA»
Banda da Sociedade Filarmónica
e Recreativa de Pero Pinheiro
Tel. 21 923 61 07
19h00
Cabrela
FESTA EM HONRA DE STº ANTÓNIO
Rancho Folclórico Etnográfico
e saloio do M.T.B.A.
Telm. 96 940 34 32

15junho

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

15a31junho

Praias, Vila e Estação da CP
de Sintra
VOLUNTARIADO SINTRA JOVEM
Organização: Câmara Municipal
de Sintra

17e24junho

14h30
Casa da Cultura Lívio de Morais
PÉ DE DANÇA
Por ocasião dos Santos Populares
– Destinado às associações do
concelho de Sintra e ao público
em geral.
Aliando-se à tradição dos festejos
dos santos populares, a iniciativa
procurará reviver a alegria das
saudosas matinés.
Tel. 21 912 82 70

17junho

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval
BERG
Em fevereiro de 2014 foi o grande
vencedor do Factor X Portugal, que
o fez abraçar a sua carreira a solo
e conquistar o já tão merecido reconhecimento público, músico de
profissão há vários anos, neste novo
trabalho BERG apresenta um leque
de canções onde mostra a sua versa-

tilidade vocal e o domínio de vários
instrumentos. As canções dividem-se
entre o português e inglês, pelas
quais BERG navega com naturalidade.
Após vários anos de carreira a acompanhar os mais importantes músicos
portugueses, este BERG mais maduro
e confiante assume com naturalidade
esta nova etapa da sua vida, onde
a sua faceta de frontman e homem
de palco é evidenciada.
Tel. 21 910 71 10

18junho

Museu Anjos Teixeira
FESTIVAL SOLSTÍCIO DE VERÃO
Comemoração do solstício de verão
e do dia mundial do Yoga
Tel. 21 923 88 27
10h00 às 18h00
Quinta da Ribafria
DESPORTO NA QUINTA
Organização: Câmara Municipal
de Sintra
Parque Urbano de Fitares
FESTA DA JUVENTUDE
Concerto de Encerramento
Organização: Câmara Municipal
de Sintra
14h30
Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas
OFICINA EDUCATIVA
“DAR VIDA ÀS ESCULTURAS:
REDESCOBRIR AS CORES DA
ANTIGUIDADE”
Tel. 21 960 95 20
16h00
Casa da Marioneta
Teatro Extremo
MYTHOS
Uma conferência sobre a Mitologia.
Este é o ponto de partida que leva
os personagens a fazer uma “viagem”
em tom de comédia, em demanda
da curiosidade e da imaginação
universal, glosando os mitos universais
e urbanos para expor a condiçao
humana na nossa sociedade contemporânea.
Maiores de 6 anos.
Tel. 21 432 11 01
17h00
Casa da Cultura Lívio de Morais
CICLO DE ORQUESTRAS LIGEIRAS
Orquestra Ligeira da Sociedade
Filarmónica Boa União Montelavarense
Tel. 21 912 82 70
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DIA A DIA

18junho

20h00-03h00
MU.SA - Museu das Artes de Sintra
WELCOME SUMMER
MÚSICA DE VERÃO
Tel. 21 924 37 94

19junho

18h00
Quinta da Ribafria
«VERÃO NA QUINTA DA RIBAFRIA»
Banda da Sociedade Recreativa
e Musical de Almoçageme
Tel. 21 923 61 07

24a3junho

Parque Urbano Felício Loureiro
FEIRA DO LIVRO E DAS TASQUINHAS

24junho

17h00
Maceira
FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO
Banda da Sociedade Filarmónica
Boa União Montelavarense
Telm. 96 487 58 07
22h00
Centro Cultural Olga Cadaval
RICARDO SÁ
Na música estreou-se ao vivo em
8 concertos esgotados nos Coliseus
de Lisboa e Porto com o elenco de
“Morangos com Açúcar – Vive o teu
talento” e entretanto teve também
uma participação brilhante no talent-show “A Tua Cara Não Me
É Estranha”.
“Histórias” é uma viagem musical pelo
mundo de Ricardo e pretende descrever os capítulos mais marcantes da
sua vida pessoal. Com uma linguagem
POP e com influências Folk, Funk,
Gospel, Soul, Hip-Hop, R&B e Reggae
é bastante notória a existência de
vários universos. “R.E.A.L” é o primeiro
single do álbum e o tema pretende
chamar a atenção para as diferentes
realidades numa relação entre duas
pessoas, que as pessoas nem sempre
são o que parecem ser, que por vezes
o que nós vemos e sentimos pode até
não ser real.
Tel. 21 910 71 10
( 10 )
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25junho

15h30, 18h30, 21h30
Centro Cultural Olga Cadaval
“GRANDES HITS DE DANÇA”
É o espetáculo de final de época
das Academias Ai!aDança, uma forma
de celebrar a cumplicidade e partilha
do ano letivo 2015/16. “Grandes Hits
da Dança” homenageia os gloriosos
anos 80, uma década de fervilhante
criatividade e experimentação na
arte em geral, aqui revisitada na
Dança, e reúne mais de 800 bailarinos das Academias Ai!aDança.
Tel. 21 910 71 10

16h00
Casa da Marioneta
Bica Teatro
HISTÓRIAS EM AZUL
Espetáculo à volta das histórias com
Paulo Patraquim. Histórias tradicionais
(em tons de azul) acompanhadas por
cavaquinho, viola e harmónica, para
todas as idades.
Tel. 21 432 11 01
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
21h30
Sede do Grupo Bandolinista
2 de Maio de 1925 / Idanha
GRANDE BAILE DE SANTOS
POPULARES
Duo Latinos
Tel. 21 431 65 77

DIA A DIA

25junho

22h00
Museu de História Natural
de Sintra
“NOITES NOS MUSEUS”
Coral Allegro
Tel. 21 923 85 63

26junho

10h00
Largo do Palácio Nacional
de Queluz
II EXPO CLÁSSICOS DE QUELUZ ROTA DOS PALÁCIOS
Vão estar em exposição diversos
clubes, stands, particulares e grandes
marcas do circuito automóvel tais
como a Porsche, Lotus, Mercedes,
BMW, VW, Fiat, Renault, e Citroen entre
outros.
A exposição estará patente durante
todo o dia, com entrega de diversos
prémios aos veículos que apresentam
determinadas características, paralelamente existiram algumas actividades
para os maios novos, assim como
bancas de artesanato, insufláveis,
roulottes, balões e pinturas faciais.
16h00
Casa da Cultura Lívio
de Morais
CICLO DE TEATRO
Espetáculo de teatro através de um
intercâmbio cultural entre os grupos
Duas Cenas, RefugiActo e Teatromosca
Tel. 21 912 82 70

estreado no Rio de Janeiro, com a
intérprete Salomé Pais Matos.
O programa, na quase totalidade
dedicado ao século XXI, apresenta-nos obras em estreia de compositores como Daniel Schvetz, José Martins,
João Antunes, Vasco Abranches,
Ricardo Correia, Diogo Vida, entre
outros, numa linguagem musical influenciada pelas paisagens e literatura
portuguesas.
Tel. 21 910 71 10

29junho

10h00
Paços do Concelho, Sintra
COMEMORAÇÕES
DO FERIADO MUNICIPAL
Hastear da Bandeira
Atuação da Banda da Sociedade
Recreativa e Musical de Almoçageme
Tel. 21 923 61 07
Casa da Cultura Lívio de Morais
8º ANIVERSÁRIO DA CASA DA
CULTURA LÍVIO DE MORAIS
16h00 - Abertura da V Exposição
Coletiva de Pintura e Artes Decorativas dos Artistas Plásticos Residentes
na União das Freguesias de Agualva
e Mira Sintra
17h00 - Grupo Coral e Grupo de
Cantares da Sociedade Filarmónica
de Mira Sintra
Tel. 21 912 82 70

22h00
Centro Cultural Olga Cadaval
XI RIO HARPFESTIVAL
Harpa, um Retrato Português de Salomé Pais Matos
O Festival Internacional de Harpas
do Rio de Janeiro - RioHarpFestival,
realiza este ano a sua 11.ª edição,
sendo um dos maiores festivais de
música clássica da América do Sul e
o maior festival mundial dedicado à
Harpa. Através da parceria com o Sintra Estúdio de Ópera o RioHarpFestival realiza uma extensão internacional
repetindo no Centro Cultural Olga
Cadaval um programa inteiramente
dedicado à música portuguesa
( 11 )
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ao longo
do MÊS

		

EXPOSIÇÕES
Até5junho

Casa da Cultura Lívio de Morais
10ª LEGUS – MOSTRA DE BRINQUEDOS
DE MONTAR 2016
A Legus 2016 é uma exposição composta por mais
de cinquenta mil peças de lego que formam cidades, monumentos, naves espaciais, comboios, transportando para a realidade as fantasias imaginadas
pelos seus construtores. Tem ainda um espaço para
dar largas à imaginação de cada um e materializar
as suas próprias criações. É a maior exposição do
género do concelho de Sintra que promete atrair
crianças e adultos.
Tel. 21 912 82 70

Até19junho

Casa da Cultura Lívio de Morais
EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DOS ALUNOS DO 1º
CICLO DAS ESCOLAS DA FREGUESIA DE AGUALVA E
MIRA SINTRA
Tel. 21 912 82 70

Até24junho

Galeria Municipal - Casa Mantero
EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA
DE ALBERTO SIMÕES DE ALMEIDA
Revisitando conceções suprematistas de arte, o objetivo essencial das esculturas em madeira pintada
de Alberto Simões de Almeida é a sua libertação
de qualquer interpretação emocional da realidade,
através do desenvolvimento de uma linguagem
abstrata, baseada em elementos correlacionados, estruturas internas, energias e tensões espaciais, numa fuga constante a referentes, tentando
anular significações.
Tel. 21 923 61 48

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. Pautadas pela
inteligência, autenticidade, pelo rigor técnico, as
criações formais de Rogério Timóteo pretendem Ser
verdadeiramente, não se limitando a expressar a sua
própria individualidade mas, apresentando-se como
signo, como código da pureza das formas amplas
em significado. Obras criadas pela envolvência e
determinação, pela harmonia estética.
Tel. 21 924 37 94

Até6julho

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

junho

Até30setembro

Museu S. João de Deus
Casa de Saúde do Telhal
“SER POETA”
Esta exposição temática aborda as emoções
de um poeta, baseadas em citações de autores
de renome - Fernando Pessoa, Florbela Espanca
e Miguel Torga;
A poesia e a saúde mental, sendo expostos poemas
de utentes com obra conhecida, destacando-se
Ângelo de Lima, Tomás de Figueiredo e António
Gancho, e poemas inéditos de 33 utentes.
Tel. 21 917 92 00

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

Até30junho

Museu Anjos Teixeira
PARA ALÉM DA OBJETIVA
Esta exposição temporária apresenta-se-nos
como um olhar sobre a vida de Artur Anjos Teixeira, quer ao nível do seu trabalho, quer a nível
pessoal e familiar. Memórias das vivências do
Mestre numa viagem Para Além da Objetiva.
Tel. 21 923 88 27

( 13 )
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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 de 2017

Parque da Pena
POINT OF VIEW
Exposição de arte contemporânea
Esta exposição coletiva, com direção
artística de Paulo Arraiano, reúne dez
artistas de diferentes nacionalidades,
reconhecidos internacionalmente:
Alberto Carneiro (Portugal), Alexandre
Farto/Vhils (Portugal), Antonio Bokel
(Brasil), Bosco Sodi (México), Gabriela
Albergaria (Portugal), João Paulo
Serafim (Portugal), NeSpoon (Polónia),
Nils-Udo (Alemanha), Paulo Arraiano
(Portugal) e Stuart Ian Frost (Reino
Unido). O projeto pretende assinalar o bicentenário de D. Fernando
II, o “rei-artista”, criador do Parque
da Pena. Pretende-se enriquecer a
experiência dos visitantes ao levá-los
a “perderem-se” no Parque, explorando as suas diferentes perspetivas e
“pontos de vista”. A exposição implica
a criação de uma série de instalações específicas, estrategicamente
colocadas em diferentes pontos do
Parque da Pena, para as quais serão
utilizados sobretudo materiais naturais
existentes no próprio Parque.
Tel. 21 923 73 00

( 14 )
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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
2,3,4e5junho

Casa de Teatro de Sintra
”FILHOS DA LUA”
Uma visita ao universo ficcional
de Tennessee Williams, misterioso e
vitalista, povoado de personagens
que nos revelam a sua revolta, a sua
humana fragilidade e os seus sonhos
de liberdade.
Este espetáculo surge da vontade
de abordar o realismo poético
deste incontornável dramaturgo
norte-americano, pela intensidade
emocional, mental e sensorial das
suas paisagens estéticas e imagéticas.
Quinta a sábado às 21h30
e domingo às 16h00
Tel. 219 233 719 / 919 263 256

4,11,18e25junho

21h30
Sociedade União Sintrense
A MORTE CHEGA CEDO
Quem terá sido o culpado deste
crime e quais os seus motivos? Descubra o criminoso com a ajuda da
investigadora Mariana Fonseca e
deixe-se arrebatar por esta comédia
policial inspirada na famosa detetive
Miss Marple de Agatha Christie.
Telm. 91 846 44 58

Até25junho

Teatroesfera, Queluz
“O REI VAI NU”

Os contos de Hans Christian Andersen empolgantes e misteriosos,
encerram uma magia intemporal que
tem encantado crianças e adultos
ao longo dos anos, histórias mágicas
que constituem um estímulo para a
imaginação de todas as gerações.
Uma fantasia musical apresentada
ao público com
magia, humor e belíssimas canções
que agrada tanto a miúdos como
a graúdos! E sempre com a principal
preocupação de transmitir valores
essenciais, incentivar à leitura, ao
gosto pela arte e neste caso em
particular, pelo teatro.
De terça a sexta às 10h30 e 15h00
para escolas; sábados às 16h00,
domingos às 11h00.
Tel. 21 430 34 04
( 15 )
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MUSEUS DE SINTRA
MUSEU ARQUEOLÓGICO
DE SÃO MIGUEL
DE ODRINHAS
ATIVIDADES EDUCATIVAS
COM MARCAÇÃO PRÉVIA

Terça a sexta-feira
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.
Preço 4 €
Tel. 21 960 95 20

Terça a sexta-feira
OFICINA EDUCATIVA
“LUDUS AETATIS - Os prazeres da
juventude: jogos e brinquedos”
Aprender a brincar! Nesta oficina,
pensada para os mais novos, pretende-se, através da participação
em antigas brincadeiras, encontrar
semelhanças 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 actividades propostas. Após as brincadeiras
segue-se um prandium (lanche), também ele tipicamente romano: pão com
manteiga e queijo, leite, frutos secos...
Preço 4 €
Tel. 21 960 95 20
( 16 )
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MUSEU ANJOS TEIXEIRA
terça a sexta-feira
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 8827

CASA MUSEU
LEAL DA CÂMARA
Todo o mês
ATIVIDADES LUDICAS-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 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 (montagem
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 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’
Estas atividades socioeducativas têm
por objetivo disponibilizar ao público
escolar novas propostas de visita à
unidade, consistindo numa reinterpretação e redescoberta dos diversos
espaços públicos da Casa-Museu
de Leal da Câmara, através de 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’
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 desvendar 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
Tel. 21 916 43 03
Mais atividades dos Museus
nas páginas: 10 e 11

AO LONGO DO MÊS

DESPORTO
3,4 e 5junho

Praia Grande
LIGA MOCHE 2016 – ALLIANZ SINTRA PRO
Competição Nacional de Surf que define os
Campeões Nacionais Portugueses
Organização: Associação Nacional de Surfistas
Apoio: Câmara Municipal de Sintra

5junho

Local de partida: Sintra - Vila
Largo Rainha D. Amélia
Local de chegada: São Pedro de Sintra
SINTRA PARAÍSO PERDIDO
Corrida e Caminhada
Organização: People Family Club
Apoio: Câmara Municipal de Sintra
Informações adicionais:
http://sintraparaisoperdido.com/

5junho

Campo de Jogos do Sport União Sintrense
CAMPEONATO DE FUTEBOL SINTRA
SENIORES/VETERANOS 2016
Organização: Câmara Municipal de Sintra
Informações adicionais: http://www.cm-sintra.pt/
autarquia-promove-campeonato-de-futebol-sintra-seniores/veteranos

12junho

Local de partida/chegada: Centro de Belas
TROFÉU SINTRA A CORRER
III GP de Queluz-Belas – Prémio Manuel Faria
Organização: UF de Queluz e Belas e Câmara
Municipal de Sintra
Informações adicionais:
http://www.cm-sintra.pt/trofeu-sintra-a-correr#sintra-a-correr-2016

18junho

Local de partida/chegada: Pista do Complexo
Desportivo do Real Sport Clube
TROFÉU SINTRA A CORRER
I Milha JOMA Real
Organização: JOMA, Real SC
e Câmara Municipal de Sintra
Informações adicionais:
www.cm-sintra.pt/trofeu-sintra-a-correr#sintra-a-correr-2016

26junho

Local de partida/chegada: Manique de Cima
TROFÉU SINTRA A CORRER
XXI Grande Prémio de Manique de Cima
Organização: GDR de Manique de Cima e Câmara
Municipal de Sintra
Informações adicionais: http://www.cm-sintra.pt/trofeu-sintra-a-correr#sintra-a-correr-2016

( 17 )
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BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA
Campanhas de leitura nas
Bibliotecas Municipais de
Sintra
“BEBÉ LEITOR”
Na linha dos serviços e ações de leitura para bebés desenvolvidas pela
Câmara Municipal de Sintra, através
das suas Bibliotecas Municipais e
na qual foi uma das pioneiras a nivel
da Rede Nacional de Bibliotecas
Públicas, foi lançada uma campanha
de leitura para bebés dos 0 aos 3
anos, denominada “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 o seu filho como
leitor, bem assim como a utilizarem 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”, acompanhada com um folheto informativo
sobre a prática da partilha de livros
com bebés.
No primeiro empréstimo domiciliário
de livros para Bebés ou de temática
ligada a crianças, será também oferecido um saco para futuro transporte
de livros.
Para a inscrição basta ser morador
no concelho de Sintra e fazerem-se
acompanhar com os documentos
comprovativos de identificação e
de residência dos pais e bebés.
Que vos parece? Querem fazer
do vosso filho um bebé leitor?
Mais informações através do
telefone 21 923 61 71
“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.
De forma revitalizar e alargar o
projeto do Bookcrossing ao qual o
pelouro da cultura aderiu em 2009,
através das Bibliotecas e Museus
Municipais e Casa da Cultura Lívio
de Morais, serão criados mais locais
“Bookcrossing” (Crossing Zones), no
MU.SA, Complexos Desportivos de
( 18 )
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Casal de Cambra, Ouressa, Fitares e
Monte Abraão, bem assim como no
Posto de Turismo do Cabo da Roca,
na Quinta Nova da Assunção e na
Quinta da Ribafria.

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

1a30junho
Segunda a sexta-feira
CONTO “AS PERDIÇÕES DE CAMILO”
Neste mês que se assinala os 126
anos de morte de Camilo Castelo
Branco, a Hora Conto que explora a
obra de Camilo Castelo Branco
e Camiliana.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo, com marcação prévia

1a30junho
Segunda a sexta-feira
LER PARA JOGAR – CAMÕES
Após a leitura de uma pequena
história alusiva ao escritor Luís Vaz de
Camões, lançam-se os dados e dá-se
inicio a um jogo de pista…
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo, com marcação prévia

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

AO LONGO DO MÊS

CASA DO CHÁ DOS HIPOPÓMATOS

1junho

10h00 às 19h00
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Feira do Livro interactiva. Vem tocar
nos livros! Aqui, as crianças podem ser
compradoras ou vendedoras.
Banca de troca de livros. Atividades
para famílias e escolas: jogos de rua,
pintura, histórias, leitura em voz alta.

4junho

15h00 e 16h00
APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“EU GOSTO DE TI, E TU?”
Com a presença dos autores Inês
Almeida e Nicholas Carvalho.
Inauguração da exposição das
ilustrações do livro, seguida de atividades e oficinas.

11junho

15h00
APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“BARBÚRDIA”
De Teresa Cortez, editado pelo Pato
Lógico. A ilustradora dinamiza uma
oficina de expressão plástica onde
todos podem recriar os brinquedos
favoritos.

Segunda a sexta-feira
LEITURA AO AR LIVRE
Histórias em Voz Alta nos Jardins da
Biblioteca
Para famílias - das 17h30 às 18h30
Para escolas - todas as horas, com
marcação prévia
As atividades decorrem nos espaços
da Biblioteca Municipal de Sintra.
Informações e inscrições: 21 923 61
98 ou diretamente na Casa do Chá
dos Hipopómatos.
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.

ESPAÇO INTERNET
O espaço Internet disponibiliza gratuitamente dez postos de utilização,
para processamento
de texto/impressão e internet.
ATIVIDADES EDUCATIVAS

1a30junho
Segunda a sexta-feira
CONTO/ATELIER
“A QUE SABE ESTA HISTÓRIA”
Histórias com muitos sabores que
sensibilizam para uma alimentação
saudável.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo, com marcação prévia

1a30junho
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.
Quando uma menina conhecida por
Capuchinho Vermelho se cruza, a
caminho da quinta da sua avó, com
um lobo de seu nome Canis Lupus
Signatus (Lobo Ibérico), descobre
que os lobos não comem bolos
e que não existem “Lobos Maus”.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo, com marcação prévia.
ATIVIDADES PARA
A COMUNIDADE GERAL

4junho

16h30
TEATRO “SE EU FOSSE
UMA PÁGINA DE UM LIVRO”
Peça de teatro inserida na 24ª Mostra de Teatro das Escolas de Sintra,
dinamizada por alunos da Escola D.
Carlos I, em parceria com a Associação Janela das Brincadeiras.
Destinatários: Maiores de 4 anos, com
marcação prévia.

19junho

15h00
HORA DO CONTO
“Algibeirices” são as novas histórias
do trio que conta, canta e encanta.
Com Elvira & Companhia.

25junho

10h30
AFINAL O ÍBIS
Espetáculo para bebés e para crianças dos 3 aos 5 anos, pela Andante
Associação.

28a30junho

Voltamos a abrir as inscrições para os
nossos Clubes de Leitores.
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4junho

18h00
TERTÚLIA DE POESIA & POETAS
Com a presença da autora Maria
Lourdes Maceira
Entrada Livre

18junho

16h30
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.
Quando uma menina conhecida por
Capuchinho Vermelho se cruza, a
caminho da quinta da sua avó, com
um lobo de seu nome Canis Lupus
Signatus (Lobo Ibérico), descobre
que os lobos não comem bolos e que
não existem “Lobos Maus”.
Destinatários: Maiores de 4 anos, com
entrada livre.

25junho

16h30
CONTO “SONHO DA 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: Maiores de 4 anos,
com entrada livre.

BIBLIOTECA PÓLO
DE AGUALVA- CACÉM
ATIVIDADES EDUCATIVAS

1a30junho
Segunda a sexta-feira
CONTO / ATELIER “SHIU!!! NÃO
FAÇAM BARULHO!
Conta-nos a história de dois vizinhos
muito amigos que, certo dia, se
zangam de uma forma originalmente
musical.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo, com marcação prévia.
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1a30junho

EXPOSIÇÃO
“HISTÓRIA DENTRO DA HISTÓRIA”
Exposição de trabalhos realizados
por alunos da Creche Sempre em Flor

8junho

CONVERSAS COM BARRIGUINHAS –
WORKSHOP PARA FUTUROS PAIS
Palestras
18h30
A 1ª semana de vida…
do bebé e dos pais
19h15
Criopreservação de Células Estaminais do Sangue e do Tecido do
Cordão Umbilical
Inscrição gratuita:
www.conversacombarriguinhas.pt

13a30junho
Segunda a sexta-feira
JOGO SEM SENTIDO
Este jogo sem sentido tem como missão fazer despertar os sentidos tantas
vezes adormecidos...
Vamos “acordar” os 5 sentidos e fazer
descobertas fantásticas.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo, com marcação prévia.
ATIVIDADES PARA
A COMUNIDADE GERAL

11junho

17h00
COMUNIDADE DE LEITORES
Com o objetivo de promover o livro
e a leitura junto da comunidade, a
Biblioteca Municipal de Agualva-Cacém desenvolve mais uma sessão do
projeto “Comunidade de Leitores”.
Com este projeto pretende-se reunir
um grupo de leitores e promover a
partilha de conversas e conhecimentos à volta dos livros, géneros literários,
autores, personagens, histórias e
leituras, num ambiente intimista e de
conversa informal.
Estes “encontros” realizam-se mensalmente, no segundo sábado de cada
mês.
Destinatários: Público adulto

18junho

16h30
JOGO SEM SENTIDOS
Este jogo sem sentido tem como missão fazer despertar os sentidos tantas
vezes adormecidos...
Vamos “acordar” os 5 sentidos e fazer
descobertas fantásticas.
Destinatários: Maiores de 4 anos, com
entrada livre.

BIBLIOTECA RUY BELO –
PÓLO DE QUELUZ
ATIVIDADES EDUCATIVAS

1a3junho

ATELIER DE ESCRITA CRIATIVA
“CRIANÇAS DE TODAS AS CORES”
Jogos de escrita criativa e ilustração
que exploram os direitos das crianças
e as diferentes raças.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo, com marcação prévia.

1a30junho
Segunda a sexta-feira
LETRAS + PALAVRAS = A UMA HISTÓRIA
Existe um país onde as pessoas quase
não falam. É o país da grande fábrica
das palavras. O lugar onde nascem
as histórias.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo, com marcação prévia.

13a30junho
Segunda a sexta-feira
SANTOS POPULARES NA BIBLIOTECA
Ateliês de escrita criativa e expressão
plástica
Vamos enfeitar a Biblioteca para os
Santos Populares com bandeirolas,
manjericos e quadras populares.
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo, com marcação prévia.

ATIVIDADES PARA
A COMUNIDADE GERAL

4junho

16h30
ATELIER DE ESCRITA CRIATIVA
“CRIANÇAS DE TODAS AS CORES”
Jogos de escrita criativa e ilustração
que exploram os direitos das crianças
e as diferentes raças.
Destinatários: Maiores de 6 anos,
com marcação prévia

11junho

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

18e25junho

16h30
SANTOS POPULARES NA BIBLIOTECA
Ateliês de escrita criativa e expressão
plástica
Vamos enfeitar a Biblioteca para os
Santos Populares com bandeirolas,
manjericos e quadras populares.
Destinatários: Maiores de 4 anos,
com marcação prévia.

BIBLIOTECA DA TAPADA
DAS MERCÊS
ATIVIDADES EDUCATIVAS

1a30junho
Segunda a sexta-feira
CONTO /ATELIER
“QUEM TEM MEDO DO LOBO MAU?”
Todos os lobos são maus? Ou
também existem lobos bons? Um lobo
bom é um lobo de verdade? Como
responder a isso se nas histórias o
lobo é sempre mau? E o que fazem os
lobos bons? Eles uivam? Certamente.
Derrubam casas? Não. Comem gente?
Destinatários: Crianças de J.I. e alunos
do 1º Ciclo, com marcação prévia.
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CENTROS LÚDICOS
CENTRO LÚDICO
DE RIO MOURO

1junho

15h30
“PINTAR A INFÂNCIA”
Vem comemorar o dia Mundial da
Criança, traz os teus amigos e diverte-te com muita cor! Maiores de 4 anos.

2e3 junho

15h30
JOGOS COM ÁGUA
“BRINCADEIRAS COM SALPICOS”
Porque o Dia da Criança é todos os
dias, vamos dedicar toda a semana
aos jogos de exterior! Maiores de 6
anos

13a17junho

15h00
JOGOS DE EXTERIOR
O calor está a chegar, e a rua
convida-nos a brincar! Vem descobrir
um jogo diferente ao longo desta
semana! Maiores de 6 anos

20a30junho
Todo o dia
“MÃOS À OBRA”
Porque o Dia da Criança é todos os
dias, vamos dedicar toda a semana
aos jogos de exterior! Maiores de 6
anos
Sábados em Família

4junho

15h30
JOGOS DE EXTERIOR
O calor está a chegar, e a rua
convida-nos a brincar! Vem terminar
esta semana no exterior! Maiores de
6 anos

11junho

15h30
“PES”- Torneio de PlayStatio
Vem passar uma tarde divertida com os
teus amigos! Inscreve-te neste torneio.
Aparece! Maiores de 10 anos

18junho

15h00
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…
Maiores de 4 anos

25junho
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. Para todas
as idades

ATIVIDADES EDUCATIVAS
PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA
GRUPOS E ESCOLAS
Com marcação prévia através do
e-mail clriodemouro95@gmail.com ou
do telefone 21 916 69 96.
“AMOR… QUE NOJO!”
A Equipa de Animação do Centro
Lúdico de Rio de Mouro, preparou
uma Hora do Conto tendo como
instrumento de trabalho o livro infanto-juvenil “Amor… que nojo!” de Michael
Catchpool e Victoria Ball.
Para Jardim de Infância e 1º ciclo do
ensino básico.
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 um 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.
Expressão corporal e movimento
Atividade lúdica que permite desenvolver a consciência corporal e a
estimular a linguagem não-verbal.
Para Jardim de Infância e 1º ciclo
do ensino básico.
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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.

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

1 junho

14h30
“SLOGANS AMBIENTAIS”
Oficina de escrita criativa

7e8 junho

14h30
“LENDAS DO MAR”
Contos

14e15junho

14h30
“VIVAM OS SANTOS POPULARES”
Oficina de escrita criativa

21e22junho

14h30
“KARAOKE”
Momento musical

Sextas-feiras
14h00
“LÚDICODANCE”
Nesta oficina vais ter oportunidade
( 22 )
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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.

Todos dias
10h00
“QUERIDOS MUDÁMOS O JARDIM”
Oficina de expressão plástica
Durante este mês vamos criar um
espaço acolhedor no exterior do
Centro Lúdico. Vamos construir
floreiras, bancos, puff´s e mesas, para
podermos desfrutar dos dias quentes
de verão ao ar-livre. Todas as idades

21 junho

15h00
“KARAOKE”
Este é o Dia Europeu da Música e
da chegada do tão esperado verão.
Vamos comemorá-lo a cantar as tuas
músicas preferidas! Todas as idades

24 junho

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

28 junho
Todo o dia
“ARRAIAL DE SÃO PEDRO”
SANTOS POPULARES
Não faltes a este arraial, vai ser um
dia cheio de emoção, São Pedro,
meu padroeiro
Nesse dia, vou dedicar-te uma
canção!
Traz os teus amigos e vem divertir-te,
vamos ter música e muitas atividades!
Todas as idades

ATIVIDADES EDUCATIVAS
PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA
GRUPOS E ESCOLAS
Com marcação prévia através telefone
21 439 20 86
HORA DO CONTO “REINO DO 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. 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 cantar 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
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MAIS ATIVIDADES
Todo os dias
Volta do Duche
ARTE NA VILA
Realiza-se diariamente, com exceção
do 2º sábado e domingo de cada mês.
O Artesanato na Volta do Duche
assume-se como um inquestionável
contributo para a divulgação e
valorização do artesanato produzido,
atualmente, no Concelho de Sintra,
e para tal muito contribui a simbiose
entre a incomparável beleza da
envolvente do Centro Histórico, com
a multiplicidade de formas e materiais
que compõem as peças artesanais.
Informações: 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
De 15 em 15 dias poderão visitar
o Mercado Rota d’Artes – Produtos
Naturais & Bio.
Estes mercados, organizados pela
Voando em Cynthia e pela Câmara
Municipal de Sintra, tem por objetivo
proporcionar à comunidade, aos
munícipes e ao público em geral a
divulgação e o acesso a produtos
naturais e biológicos (hortícolas e
outros), diversas artes (pintura, escultura, cerâmica, fotografia, ilustração e
artesanato contemporâneo de autor),
animação, palestras e oficinas sobre
os mais variados temas. Quando as
condições climatéricas não permitirem
que o mercado se realiza na rua, será
realizado em São Pedro de Sintra
no antigo Quartel dos Bombeiros
na Rua Álvaro dos Reis.
Entrada Livre
Informações: 912 321 476

Todo os dias
9h00 – 17h00
Palácio Nacional de Queluz
“180 ANOS DA MORTE DE D. PEDRO IV”
Projeto museológico do Quarto
D. Quixote, no âmbito dos 180 anos
da morte de D. Pedro d’Alcântara de
Bragança. O objetivo deste projeto
museológico consistiu em estudar e
valorizar o Quarto D. Quixote e os

espaços adjacentes, bem como a
figura de D. Pedro IV, através de uma
nova museografia e de vários suportes interpretativos, com destaque
para os digitais.
Preço: bilhete para o Palácio
Nacional de Queluz
Saber mais:
www.dpedroiv.parquesdesintra.pt

Todos os dias
10h00 – 17h00
Palácio de Monserrate
“MELHORES IMAGENS 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”
Documentário produzido no âmbito
do projeto BIO+Sintra, em exibição
no espaço Info Parques de Sintra,
todos os sábados e domingos, com
entrada livre. 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
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/

Todos os dias
9h30-19h00
NEWSMUSEUM
O NewsMuseum invoca e explica a
cobertura mediática de episódios da
história recente e permite aos visitantes interagirem com a Rádio e
a TV. Homenageia os jornalistas imortalizados pela sua obra, apresenta os
principais protagonistas da indústria,
projeta a evolução da reportagem
das guerras, contextualiza os com-

bates mediáticos que nos marcaram,
recorda as “más notícias” do nosso
tempo. Desvenda a propaganda
e a indústria das Public Relations.
O equipamento é muito moderno e
participativo e integra um pequeno
auditório preparado para visitas 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
ATELIÊ DE INICIAÇÃO\
À PINTURA ARTÍSTICA
Quintas-feiras
14h00 às 17h00
OFICINA DE BORDADOS
Quartas-feiras
10h00 às 13h00
Tel. 21 912 82 70

20junho a 15julho

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: 95 519 02 62
( 23 )
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Feira do Livro

				 e das Tasquinhas 2016
De 24 de junho a 3 de julho, o Parque Urbano Felício Loureiro, em Queluz vais receber a 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.
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
Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Sintra e União de Freguesias de Queluz e Belas.
Informações: 21 923 61 07/2
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CRIANÇAS E JOVENS
Até5junho

Casa da Cultura Lívio de Morais
10ª LEGUS – MOSTRA DE
BRINQUEDOS DE MONTAR 2016
A Legus 2016 é uma exposição
composta por mais de cinquenta mil
peças de lego que formam cidades,
monumentos, naves espaciais, comboios …
Ver mais na pág 13

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 9

5junho

Casa da Marioneta
TEATRO PARA BEBÉS
“DE QUE SÃO FEITOS OS SONHOS?”
Ver mais na pág 20

18junho

Biblioteca Municipal de Sintra
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.
Ver mais na pág 20

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

18junho

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 22

									

Um dia saudável na Quinta												
			

		

Quinta da Ribafria

4 de junho | 2016
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CONTACTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
Largo Doutor Virgílio Horta
2714-501 Sintra
Tel. 21 923 85 00
seg-sex 9h00-17h00
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-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
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
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 e dom - 12h00 – 18h00
Encerra às segundas e feriados
MUSEU FERREIRA DE CASTRO
Rua Consiglieri Pedroso, 34
2710-550 Sintra
Tel. 21 923 88 28
ter- sex 10h00- 18h00
sáb e dom- 12h00 – 18h00
Encerra à segunda e feriados
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
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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 | 14h0018h00 Encerra dom, seg e feriados

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

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

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

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
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA
CASA MANTERO
Rua Gomes de Amorim, 12 e 14
2710 Sintra
Tel. 21 923 6170/ 77
Fax. 21 923 61 79
seg 14h00-20h00
ter-sex 10h00-20h00
sáb 14h30-19h30
Encerra domingo
CIBERCAFÉ
(ESPAÇO INTERNET)
seg 14h00-20h00
ter-sex 10h00-20h00
sáb 14h30-19h30
Encerra domingo
POLO DA TAPADA
DAS MERCÊS
Av. Miguel Torga, lote 193,
3ª Cave,
Tapada das Mercês
2725-566 Mem Martins
Tel. 21 920 72 18/9
seg 13h00-19h00
ter-sex 10h00-19h00
sáb 13h30-19h00
Encerra domingos e feriados

CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ
Rua das Rosas
2745-872 Queluz
Tel. 21 439 20 86
clmassama@gmail.com
seg- sáb 9h30-12h2014h00-18h00 | ter 14h00-18h00
Encerra domingos e feriados
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
seg- sáb 9h30-12h2014h00-18h00 | ter 14h00-18h00
Encerra domingos e feriados

CENTRO LÚDICO DAS LOPAS
Rua Carlos Charbel
2735 Agualva
T/F : 21 431 91 54
cllopas@gmail.com
seg- sáb 9h30-12h20- 14h00-18h00
ter 14h00-18h00
Encerra domingos e feriados
QUINTA DA RIBAFRIA
Estrada da Várzea, Sintra
abril a setembro 10h00-19h00
outubro a março 10h00-18h00
QUINTA NOVA DA ASSUNÇÃO
Rua José Maria Rego, 39, Belas
abril a setembro 10h00-19h00
outubro a março 10H00-18H00
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ANTÓNIO SILVA
Shopping Cacém
Rua Coração de Maria, n.º 1
2735-460 CACÉM
NEWS MUSEUM
Rua Visconde de Monserrate, n.º 26
2710-591 Sintra
Tel. 21 012 66 00
abril a setembro 9h30-19h00
outubro a março 9h30-18h00
CENTRO INTERATIVO MITOS
E LENDAS DE SINTRA
Praça da República Nº 23
2710-616 Sintra
Tel. 21 923 11 57
Todos os dias 9h30-18h00

