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PERIFERIAS – FESTIVAL DE ARTES
PERFORMATIVAS REGRESSA A SINTRA
O FESTIVAL QUE PROMOVE A UNIÃO DA CULTURA LUSÓFONA
DECORRE EM OITO LOCAIS DISTINTOS DO CONCELHO.
Organizado pelo Chão de Oliva – Centro de Difusão Cultural com o apoio da Câmara Municipal de Sintra, o festival Periferias regressa para a sua 9.ª edição, trazendo vários talentos nacionais e internacionais a Sintra. Com início a 27 de fevereiro,
prolongando-se até ao dia 15 de março, o evento que promove a união lusófona e
a descentralização, leva a cultura ainda mais longe, com novos palcos espalhados
pelo concelho.
O Periferias direciona-se a públicos de todas as idades e compila, no seu programa
de dez dias, vários momentos de teatro, música, dança, exposições, oficinas inclusivas, uma feira do livro, entre outros, que têm lugar em oito locais diferentes do concelho de Sintra. Além dos palcos já conhecidos como Casa de Teatro de Sintra, Casa
da Cultura Lívio de Morais, Auditório do Centro Paroquial de Rio de Mouro e o Salão
Nobre da Junta de Freguesia Casal de Cambra, este ano, estreiam-se no festival salas
de freguesias circundantes como Casarão da Lua, em Almoçageme, e o Auditório
Municipal António Silva – AMAS, no Cacém.
Na programação da 9.ª edição destaca-se a continuação do trabalho da obra “Chiquinho”, uma coprodução cénica da Companhia de Teatro Fladu Fla, de Cabo Verde,
e da Companhia de Teatro de Sintra, o concerto de Silvestre Fonseca, compositor,
professor e concertista de guitarra clássica, que irá subir ao palco com amigos das
Mornas e da Bossa Nova, a peça de teatro “Lavandaria Europa”, uma comédia negra
criada a partir de textos de Gonçalo M. Tavares, Miguel Real ou Angélica Liddell, e,
ainda, vários espetáculos direcionados ao público mais jovem como a peça de teatro “Os Grandes não têm Grandes Ideias”.
A Feira do Livro das Artes Performativas é outras das grandes atrações do festival que, além de promover uma recolha de livros para as bibliotecas Namibe, em
Angola, irá apresentar um livro de cariz documental, resultante das várias residências artísticas exploradas pelo “Próximo”, criação teatral da Companhia de Teatro de
Sintra que retrata as diferentes realidades sociais do concelho. O ator contemporâneo Mário Viegas é, também, homenageado na exposição “Memória Teatral”.
PROGRAMAÇÃO
28 fevereiro/ 21h30
ERA UMA VEZ… OU LÁ O QUE É QUE É | TEATRO EXTREMO
Auditório do Centro Paroquial de Rio de Mouro
29 fevereiro/ 21h30
LAVANDARIA EUROPA | ASTA Teatro
Casa de Teatro de Sintra
1 março . 16h00
OS GRANDES NÃO TÊM GRANDES IDEIAS | Fértil Cultural
AMAS – Auditório Municipal António Silva, Cacém
5 e 6 março/ 10h00
REFÚGIO | Teatro e Marionetas de Mandrágora
Centro Cultural Olga Cadaval
6 março/ 21h30
SILVESTRE FONSECA E AMIGOS | Silvestre Fonseca
Centro Cultural Olga Cadaval
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7 março/ 21h30
O RELATÓRIO DA COISA | Mákina de Cena Associação Cultural
Casa da Cultura Lívio de Morais, Mira Sintra
8 março/ 16h00
FLORIVAL – O PEQUENO PASTOR | Urze Teatro
Centro Cultural Olga Cadaval
13 março/ 21h30
CHIQUINHO | Fladu Fla /Companhia de Teatro Sintra
Casa de Teatro de Sintra
14 março/ 16h00
UNO | UNO Sonic – Música e dança Guineense
Casarão da Lua, Almoçageme
15 março/ 16h00
FIRMINO ROBOTEIRO | Companhia TIC-TAC
Salão Nobre da Junta Freguesia Casal de Cambra

OUTRAS ATIVIDADES
até 15 março
EXPOSIÇÕES
MEMÓRIA TEATRAL | Homenagem a Mário Viegas
ELETROCABAÇA | Instalação Multimédia
MU.SA – Museu das Artes de Sintra
até 15 março
quarta-feira a domingo/ 10h00 às 18h30
FEIRA DO LIVRO | Artes Performativas
Largo Afonso Albuquerque
3 e 5 março/ 14h30
OFICINA INCLUSIVA PARA ESCOLAS
OFICINAS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA E CORPO
MU.SA – Museu das Artes de Sintra
3 a 5 março/ 10h00
4 março/ 14h30
OFICINA INCLUSIVA PARA ESCOLAS
OFICINAS DE EXPRESSÃO MUSICAL
MU.SA – Museu das Artes de Sintra
8 março/ 18h30
LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES
DO CENTENÁRIO DA MARIA ALMIRA MEDINA | Colaboração com Casa das Cenas
Casa de Teatro de Sintra
12 março/ 18h30
LANÇAMENTO DO LIVRO RESULTANTE DO “PRÓXIMO”
Largo Afonso Albuquerque

Programação completa em www.chaodeoliva.com
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CCLM – CASA DA CULTURA
LÍVIO DE MORAIS
17 a 27 março
LEITURA DE CONTO

JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO

No âmbito da comemoração do DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
//mediante marcação

21 março/ 16h00
CONFERÊNCIA

EQUINÓCIO DA PRIMAVERA, COM RUI JORGE AGOSTINHO

A Casa da Cultura Lívio de Morais vai ser palco da apresentação do tema “A Evolução
do Universo: Os Planetas Extrassolares e as Condições para a Vida no Universo”.

22 março/ 16h00

CICLO DE ORQUESTRAS LIGEIRAS
Com o intuito de promover e incentivar a atividade cultural no concelho, a Casa da
Cultura Lívio de Morais continua a ser palco de vários espetáculos para o público em
geral.

29 março/ 16h00
TEATRO

CARA OU COROA
No âmbito da comemoração do DIA MUNDIAL DO TEATRO, “Cara ou Coroa” é a oitava produção do teatro Duas Senas e dá continuidade ao trabalho de reflexão a que
o coletivo se propôs fazer em torno de problemas e emoções que tocam em cada
um de nós.
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até 29 março

EXPOSIÇÃO DOCUMENTAL PENSADORES
CONSTRUTORES DA HISTÓRIA
Ao longo da História surgiram e notabilizaram-se verdadeiros génios que construíram e argumentaram uma filosofia social, espiritual, intelectual, técnica e científica
que revolucionaram a Cultura que hoje estamos a beneficiar.

ÁTRIO/ ESPAÇO CONVÍVIO
quarta-feiras/ 14h00 às 18h00

ATELIERS DE INICIAÇÃO À PINTURA – AGUARELAS
terça-feira/ 14h00 às 18h00

ATELIERS DE INICIAÇÃO À PINTURA ARTÍSTICA
terça-feira/ 10h00 às 12h00

ATELIÊS DE PONTOS MÁGICOS – TECIDOS

ESPAÇO CRIANÇA
terça a sexta-feira

ESTENDAL DA LEITURA e JOGOS TRADICIONAIS
/gratuito mediante inscrição

MU.SA – MUSEU DAS ARTES DE SINTRA
até 15 março
EXPOSIÇÃO

MEMÓRIA TEATRAL

Integrada no 9.º Festival Internacional de Artes Performativas – Periferias.

até 29 março
EXPOSIÇÃO

PRÉMIO DE FOTOGRAFIA DE SINTRA – V EDIÇÃO
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até 3 maio
EXPOSIÇÃO

LEAL DA CÂMARA REVISITADO

Trabalhos de Mestre Leal da Câmara – Caricatura, Pintura, Retrato, Desenho, Paisagem,
Obra Gráfica e Mobiliário. ‘Leal da Câmara Revisitado’ remete, através da obra pictural
de um dos melhores artistas portugueses de sempre, para um lugar mágico e de contemplação de um sem número de conjunturas, de acontecimentos e de personagens
fixadas magistralmente pelo ‘olho assombrosamente feiticeiro’ desse vulto da Arte Portuguesa que foi Leal da Câmara.

8 março/ 15h00
CONFERÊNCIA

RAINHA D. AMÉLIA

Orador: José Alberto Ribeiro, Diretor do Palácio Nacional da Ajuda
No âmbito da comemoração do DIA DA MULHER, evocaremos a memória da Rainha
D. Amélia e a sua ligação e gosto por Sintra.
//entrada livre

21 março/ 16h00
ATELIER DE FOTOGRAFIA

JOGO DO OLHAR

//para famílias com crianças e jovens entre os 4 e os 12 anos

21 março/ 16h00
INAUGURAÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE PINTURA

O MEU ATELIÊ É A MINHA CASA, DE PEDRO ALMEIDA
CRIATURAS, DE CARDOZ
28 março/ 16h00

PASSEIO DOS MESTRES

Percurso pedestre no âmbito da comemoração do Dia Nacional dos Centros Históricos. Exploração das obras de Arte Pública de Artur Anjos Teixeira e das obras
arquitetónicas de Norte Júnior.
//visita gratuita mediante inscrições
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todo o mês

ATELIERS DE EXPRESSÕES

Visitas orientadas, Hiper Retrato, Aguarelando por aí, Encontro com o Abstrato,
Oficinas Verdes, Caçador de Sonhos, Pinta o Pintas, Esculturas Saltitantes.

todo o mês

VISITAS GUIADAS ESPECIALIZADAS

MASMO – MUSEU ARQUEOLÓGICO
DE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS
EXPOSIÇÃO

AGRICULTORES E PASTORES DA PRÉ-HISTÓRIA
– TESTEMUNHOS DA REGIÃO DE SINTRA

Reúnem-se mais de 500 objetos que testemunham a densa ocupação humana de
Sintra durante a Pré-história recente, ou seja, desde meados do 6.º milénio (Neolítico
antigo) até finais do 3.º milénio a.C. (Calcolítico final). Parte destes materiais encontraram-se associados a vestígios de faunas domésticas e de sementes cultivadas,
cujas cronologias – obtidas por métodos laboratoriais – nos comprovam estarmos
perante as mais antigas evidências de comunidades plenamente agro-pastoris até
hoje documentadas na fachada atlântica ocidental da Península Ibérica. Alguns dos
mais significativos conjuntos são agora apresentados a público pela primeira vez.
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

DIIS MANIBVS – RITUAIS DA MORTE
DURANTE A ROMANIDADE

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.
EXPOSIÇÃO

DA PRÉ-ATUALIDADE À IDADE MÉDIA: AS TRADIÇÕES
ANCESTRAIS E OS SEUS DERRADEIROS SÉCULOS

Esta é a mais recente mostra que está patente no Museu de Odrinhas, inaugurando-se assim mais uma nova secção expositiva do Museu, designada como “Claustro do
Tempo”.
As centenas de peças agora expostas remontam à época moderna e medieval,
quando Sintra, e os seus campos, faziam parte integrante do Reino de Portugal, testemunhando o quotidiano das populações multiculturais – judeus, mouros e cristãos
– que aqui habitavam.
Sob o signo da Cruz cedo cresceram igrejas e ermidas, estabeleceram-se circunscrições paroquiais, instalaram-se ordens religiosas. Pouco a pouco as mentalidades
mudam, a sinagoga e a mesquita restringem-se a minorias cada vez mais exíguas, a
intolerância acaba por predominar.
Com esta exposição pretende-se dar a conhecer a ancestral origem das populações
desde há séculos conhecidas como “saloias”, sobretudo formadas e definidas como
tal no decurso do longo período representado através dos materiais expostos.
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7 março/ 15h30

A COLEÇÃO DO MUSEU – UM PERCURSO NO FEMININO

NO ÂMBITO DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Falar-se-á sobre o estatuto social da Mulher, tendo como ponto de partida os monumentos funerários e votivos presentes na exposição do museu. Esta visita terá o
seu início na cripta etrusca, e percorrerá alguns dos espaços mais emblemáticos da
exposição, ilustrando o papel multifacetado das mulheres através do tempo.

13 março/ 21h00, 22h00 e 23h00

SEXTA-FEIRA 13!

Com esta visita noturna – articulada em torno de antigas superstições pagãs – o
museu tem como objetivo assinalar esta noite assombrada pelo espetro do azar
integrando os monumentos expostos com crenças que mergulham fundo as suas
raízes na Antiguidade.

21 março/ 10h00 às 18h00

ROTEIRO PATRIMONIAL «AQVAE SACRVM»
NO ÂMBITO DA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA
Este evento, dirigido ao público em geral, tem como objetivo a valorização e divulgação dos monumentos e sítios arqueológicos do concelho que, de alguma forma,
se relacionam com a temática da água, nas suas múltiplas vertentes: religiosa, utilitária, paisagística, etc...
Para este passeio escolhemos cinco importantes sítios arqueológicos, todos de época romana: a Barragem das Águas Livres, a Fonte de Armês, a Villa de São Miguel de
Odrinhas, Ponte Romana da Catribana e – a terminar – o Santuário consagrado ao
Sol, à Lua e ao Oceano.

terça a sexta-feira/ 10h00 e 14h00
famílias: 28 março/ 14h30
OFICINA EDUCATIVA

POSEIDIPOS – VEM CONHECER A MASCOTE DO MUSEU

Da combinação das palavras gregas Poseidon (deus dos mares) e hippos (cavalo),
nasce o nome Poseidipos que designa a mascote infantil do Museu. É um ser mágico,
curioso e bem-disposto, que acompanha as crianças na descoberta dos segredos da
Coleção. Nesta atividade propõe-se a decoração de um Poseidipos, com cores e materiais atrativos, de forma a estimular a imaginação e a criatividade dos participantes.
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28 março/ 21h30

NOITES DE ORFEU

Este evento conta com a colaboração da Associação Danças com História que virá
apresentar um repertório de danças e músicas de época. A Coleção Romana do
Museu – amplamente estudada pelos principais humanistas do Renascimento Português – servirá de cenário a esta noite especial. Um serão renascentista em ambiente
único.

todo o mês

VISITAS GUIADAS ESPECIALIZADAS

MAT – MUSEU ANJOS TEIXEIRA
até 5 maio
EXPOSIÇÃO

PROFISSÕES DE OUTROS TEMPOS

Mostra da vida e costumes de outras épocas, através de desenhos e maquetas das
profissões que se foram perdendo ao longo do tempo.

14 março/ 15h30
SÁBADOS NO MUSEU

PAI, CONTIGO POSSO SONHAR!

Com o Dia do Pai a chegar uma surpresa iremos preparar. Contamos contigo!

28 março/ 16h00

PASSEIO DOS MESTRES

Percurso pedestre realizado entre o Museu Anjos Teixeira e o MU.SA – Museu das
Artes de Sintra, que pretende explorar as obras de arte pública de Artur Anjos Teixeira e as obras de arquitetura de Norte Júnior.
//visita gratuita mediante inscrições

todo o mês

VISITAS GUIADAS ESPECIALIZADAS

MFC – MUSEU FERREIRA DE CASTRO
6 março/ 18h00
CLUBE DE LEITURA

LEITE DERRAMADO, DE CHICO BUARQUE
todo o mês

VISITAS GUIADAS ESPECIALIZADAS

março 2020

CMLC – CASA MUSEU LEAL DA CÂMARA
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

CASAS DE CAMPO NA RINCHOA E MOBILIÁRIO DE AUTOR

Mostra que explora a vivência e o quotidiano da população citadina que procurava
outrora a Rinchoa para passar os meses quentes de verão.

ATIVIDADES EDUCATIVAS

À Descoberta do Tesouro | Caça ao Tesouro – Leal da Câmara e a Caricatura
Caça ao Tesouro – Leal da Câmara e a sua Casa na Rinchoa
//para grupos escolares organizados, com marcação prévia

terça a sexta-feira/ 10h00, 14h00 e 16h00
sábado e domingo/ 14h00 e 16h00

VISITAS GUIADAS

MHNS – MUSEU DE HISTÓRIA
NATURAL DE SINTRA
VISITAS GUIADAS
Tema: A Dinâmica da Terra, a diversidade das paisagens geológicas, a tectónica de
placas e a teoria da deriva continental.
Tema: A Leitura da História da Terra, os fósseis e a reconstituição da história da Terra,
as grandes etapas da vida na Terra.
Tema: A Caminhada em África, os primatas e a sua evolução em África. Dos
Austrolopithecus Afarensis e Austrolopithecus Anamensis ao Homo Sapiens.
Para além destas visitas focadas no programa curricular de Ciências Naturais do 7.º
ano de escolaridade incluímos também a visita que abrange toda a matéria curricular
e extra curricular do mesmo ano de escolaridade bem como do Ensino Secundário.

ATELIERS DE EXPRESSÃO LIVRE
SOBRE AS TEMÁTICAS DO MUSEU

O Espaço | A Terra | O Mar | O Homem | Os Dinossauros

todo o mês

VISITAS GUIADAS ESPECIALIZADAS

GALERIA MUNICIPAL/ CASA MANTERO
até 21 de março
EXPOSIÇÃO DE PINTURA

JAIME FERREIRA

Dar cor à forma e forma à cor são constantes na pintura de Jaime Ferreira, as suas
figuras e formas criam ambientes teatrais e mágicos que narram histórias com emoções. O seu trabalho explora, reflete e capta o espírito das cores.
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CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ
quartas-feiras/ 10h00

CLUBE SERATIVO

O Centro Lúdico dispõe de um programa de atividades para maiores de 35 anos.
Uma ocupação do tempo livre dinâmica e saudável. Yoga, cinema, ginástica, passeios, caminhadas, dança, informática, culinária e muito mais… Se é uma pessoa que
gosta de partilhar bons momentos e conhecimentos, venha ter connosco.
//gratuito mediante inscrição

todos os dias

SPOT JOVEM

O Spot Jovem é um espaço à tua medida. Se tens mais de 14 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!
//>14 anos

9 a 14 março/ 14h00 às 16h30

TÉCNICAS E MATERAIS

Nesta oficina, vais ter oportunidade de explorar várias técnicas e materiais. Vem
criar as tuas obras de arte connosco!
//todas as idades

21 março/ 16h00

IOGA COM ESTÓRIAS

Uma atividade para toda a família onde as estórias vão ganhar corpo.
//todas as idades

28 março/ 15h00

TORNEIO DE FIFA 18

Vamos realizar o primeiro torneio de FIFA 18. Vais arriscar? Não hesites em desafiar
os teus amigos.
//>12 anos
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ATIVIDADES EDUCATIVAS

PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA GRUPOS E ESCOLAS
//com marcação prévia

EXPOSIÇÃO/ HORA DO CONTO

GEOLOGIA DE BAIRRO/ A PEDRINHA BRILHANTE

Exposição de amostras geológicas alusivas às singularidades geológicas de cada
bairro. Exposição guiada por Rui Oliveira, que pretende incentivar, nos residentes, o
interesse pela “descoberta” dos múltiplos aspetos de interesse local.
//Jardim de Infância e 1.º, 2.º e 3.º ciclos 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!
//Jardim de Infância e 1.º ciclo do ensino básico

IOGA

Exercícios de respiração e concentração que ajudam as crianças a crescer com o
outro, lidar com medos e enfrentar pressões do dia-a-dia. Corpo e mente em harmonia para aprendizagens saudáveis e efetivas, apresentadas de uma forma lúdica.
//Jardim de Infância e 1.º ciclo do ensino básico

CENTRO LÚDICO DE RIO DE MOURO
2 a 13 março/ todo o dia

VAMOS REMODELAR A TUA SALA 100% JOVEM

Ao longo destas duas semanas vamos remodelar a sala 100% JOVEM traz as tuas
ideias e vamos por “mãos à obra”.
//>12 anos

30 e 31 março/ 15h00

TORNEIO TÉNIS DE MESA

Vamos dar as boas vindas às pausas da Páscoa e nada melhor para relaxar do que um
torneio de ténis de mesa. Inscreve-te, participa e principalmente diverte-te!!
//>12 anos

ATIVIDADES EDUCATIVAS

PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA GRUPOS E ESCOLAS
//marcação prévia

OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL E MOVIMENTO

Atividade lúdica que permite desenvolver a consciência corporal e a estimular a linguagem não-verbal através de dinâmicas de grupo dinamizadas pelos animadores
do espaço.
//Jardim de Infância e 1.º ciclo do ensino básico
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OFICINAS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

Oficinas de Expressão Plástica que recorrem a diversos materiais e técnicas, sensibilizando para questões ambientais. Tendo como objetivo apelar à criatividade de
cada um, promovendo o gosto pela arte.
//Jardim de Infância e 1.º e 2.º ciclos do ensino básico

JOGOS DE EXTERIOR

Conjunto de jogos rápidos que permitem trabalhar a destreza e rapidez de cada um
dos participantes.
//1.º e 2.º ciclos do ensino básico
ATELIER DE ESCRITA CRIATIVA

DADO CONTADOR DE ESTÓRIAS

A partir do lançamento de um dado diferente, onde em vez de números vão aparecer personagens, vamos construir uma história coletiva.
//Jardim de Infância, 1.º e 2.º ciclos do ensino básico

CENTRO LÚDICO DAS LOPAS
sexta-feira/ 10h30

CLUBE DO BEM ESTAR

Continuam as caminhadas, a ginástica, as sessões de yoga, os jogos, os ateliers de
artes plásticas... são muitas as atividades que temos disponíveis para todos os adultos, com mais de 35 anos.

SALA XS

A Sala XS é um espaço de acolhimento temporário para crianças residentes no Concelho de Sintra e que se encontrem referenciadas pelas Equipas Locas de Intervenção ou outros serviços da comunidade, que frenquentem, ou não, qualquer equipamento educativo.
//<6 anos

7 março/ 15h00

TARDE DE JOGOS DE TABULEIRO, COM A YOUTH COOP

A magia dos jogos de tabuleiro regressou ao Centro Lúdico das Lopas, vem passar
uma tarde de diversão e convívio connosco.
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14 março/ 15h00

ENCERRAMENTO DA EXPOSIÇÃO

@desenhosquenosunem, INSTALAÇÃO DE LUCRÉCIA ALVES

Esta exposição/instalação tem como objetivo comemorar os 37 anos de percurso
profissional da artista e os seus 60 anos de vida. Conta com a participação ativa de
um grupo de jovens que em criança fizeram parte deste percurso.

ATIVIDADES EDUCATIVAS

PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA GRUPOS E ESCOLAS
//marcação prévia
HORA DO CONTO

ELÉTRICO 28

“O Amadeo conduz elétricos em Lisboa. No magnífico Elétrico 28 mora a felicidade
e a boa disposição. Todos querem subir a bordo do elétrico amarelo e juntar-se à
festa. Anda para cima, para baixo, aos ziguezagues…”
//Jardim de Infância e 1.º ciclo do ensino básico

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

Nestas oficinas propomos a exploração de vários materiais e técnicas adaptadas às
crianças/jovens que nos visitam.
//Jardim de Infância e 1.º e 2.º ciclos do ensino básico

EXPRESSÃO CORPORAL E MOVIMENTO

A Expressão Corporal desempenha um papel fundamental para as crianças/jovens
expressarem as suas emoções/sentimentos. Nesta atividade desafiamos as crianças/
jovens a explorarem o seu corpo de forma a promover e aumentar a sua autoestima.
//1.º ciclo do ensino básico e secundário
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BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
ATIVIDADES REGULARES

VISITAS À BIBLIOTECA | HORA DO CONTO
ATELIER DE ESCRITA CRIATIVA
//>4 anos com marcação prévia

3 a 31 março
terça a sexta-feira/ 10h30 e 14h30

NA CASA DOS LIVROS

Visitas guiadas com o objetivo de dar a conhecer os diversos espaços da Biblioteca.
Durante esta visita todos serão convidados a conhecer e desvendar os segredos
existentes nos Livros e não só…
//>4 anos com marcação prévia através do 219 236 171/90

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA
CASA (do chá) DOS HIPOPÓMATOS

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.

todos os sábados

HORA DO CONTO | WORKSHOPS
OFICINAS DE ILUSTRAÇÃO
ENCONTRO COM ESCRITORES
ATIVIDADES DIVERSAS
//informações: 219 236 198 | 939 122 533

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.
//informações: 219 236 190
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ESPAÇO INTERNET

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

2 a 31 março
EXPOSIÇÃO

AMOR DE PERDIÇÃO

Exposição documental que explora a história de amor de Ana Plácido e Camilo
Castelo Branco, com recurso a documentos originais da Camiliana de Sintra, em especial um lote de cartas de Camilo a José Barbosa e Silva, datadas entre 1850-1865.
Atividade integrada no projeto “À volta de Camilo” – Campanha de Leitura, que visa
dar a conhecer e dinamizar o espólio documental da Camiliana.
//entrada Livre

3 a 31 março
terça a sexta-feira/ 10h30 e 14h30
CONTO/ ATELIER

ECOHISTÓRIAS – O SEGREDO DA BALEIA

Projeto de sensibilização às várias problemáticas ambientais.
Contou-nos uma Baleia, que os oceanos estão cheios de lixo…
Vamos descobrir mensagens secretas que estão dentro de garrafas e conhecer a
história de uma baleia que guarda um segredo dentro da barriga…
//>4 anos com marcação prévia

17 a 20 março
terça a sexta-feira/ 10h30 e 14h30
CONTO | ATELIER

O PAPÁ DAS PERNAS LONGAS

Hoje é o papá que vai buscar o Mateus ao infantário, no seu carro verde muito velho.
Mas… e se a carripana não pegar?
Aos receios do Mateus, o pai responde com humor e imaginação.
//>4 anos com marcação prévia

7 março/ 15h00
CONFERÊNCIA

A RAINHA D. AMÉLIA EM SINTRA
//entrada Livre

19 março/ 18h00
CONVERSAS SEM REDE

O TEATRO NACIONAL VS TEATRO EM SINTRA
//entrada Livre

21 março/ 16h00
NOVAS LEITURAS EM FAMÍLIA

UM PRESENTE PARA O PAI!

Construção de um presente para oferecer ao melhor pai do mundo…
//famílias com crianças >4 anos com marcação prévia
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BIBLIOTECA DE AGUALVA-CACÉM
3 a 31 março
terça a sexta-feira/ 10h30 e 14h30
CONTO | ATELIER

LAVAR, ESCOVAR, ESFREGAR!

História divertida que explora a higiene pessoal, tanto de humanos como de animais
– perfeita para quem precisa de ser convencido da necessidade de Lavar, Escovar,
Esfregar!
//7 aos 12 anos com marcação prévia

14 março/ 16h00
CONTO | ATELIER

SOPA DE NADA

Mediante a utilização de uma receita de culinária, pretende-se estimular a aplicação de
vocabulário temático através da escrita, promovendo a imaginação e a criatividade.
//>4 anos com entrada livre

BIBLIOTECA RUY BELO – POLO DE QUELUZ
3 a 31 março (marcação prévia)
terça a sexta-feira/ 10h30 e 14h30
28 março/ 16h00 (entrada livre)
CONTO | ATELIER

O JARDIM CURIOSO

Numa época em que se procuram soluções para tornar as cidades mais humanas e
melhorar a sua qualidade de vida, nada melhor do que conhecer a história de uma
velha ferrovia que se tornou um belíssimo jardim, no coração de uma grande cidade.
Um menino à procura de um mundo mais verde, um único e grande jardim…
//>4 anos

POLO DA TAPADA DAS MERCÊS
3 a 31 março
terça a sexta-feira/ 10h30 e 14h30
CONTO | ATELIER

EU E O MEU PAPÁ!

O pequeno urso e o seu papá fazem coisas maravilhosas, vão passear pela montanha,
nadam no rio à chuva e contam histórias assim que as estrelas aparecem no céu.
//>4 anos com marcação prévia

7 março/ 16h00
ATELIER

DIA DO PAI

Vamos criar um presente bem original, para oferecer no dia do Pai!
//>4 anos com entrada livre
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CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL
1 março/ 21h30

ESPONTÂNEO 2020

A 9ª edição traz consigo um cartaz de luxo, com espetáculos únicos e estreias absolutas em palcos nacionais.
21h30/ MULTIVERSO, dirigido por Gigio Giraldo (Colômbia) / Impro Ensemble
22h30/ MONTENEGRO E IGUASSÚ, Marco Gonçalves e Caio Conceição (Brasil)

6 março/ 21h30
INTEGRADO NO FESTIVAL PERIFERIAS

SILVESTRE FONSECA & AMIGOS

Silvestre Fonseca é um apaixonado pela arte, pela música, pela vida. Tem realizado
concertos em toda a Europa, África e Continente Americano a solo e com orquestra.
Chega agora a Sintra, no âmbito do Festival Periferias. Um concerto cheio de influências do mundo, desde as obras clássicas, passando pela bossa nova até às mornas.

8 março/ 11h00
TEATRO PARA BEBÉS

COM A CABEÇA NAS NUVENS
Como será viver numa nuvem? Que sons ouvimos? Que cheiros? Que cores vemos? O
que sentimos? Nesta viagem sensorial, dois atores e o público partem à descoberta
de um mundo onde a imaginação é o limite.
Neste espetáculo de teatro e música para famílias com bebés prometemos ficar
com a cabeça nas nuvens. Venham daí! Nesta nuvem cabemos todos com a nossa
imaginação.
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8 março/ 16h00

INTEGRADO NO FESTIVAL PERIFERIAS

FLORIVAL – O PEQUENO PASTOR

Florival é um menino inocente e curioso, que vive em perfeita harmonia com a natureza, acompanhado pelas ovelhas que pasta por entre as montanhas e vales. Ao longe, ele vê a cidade que lhe provoca interrogações, e é uma personagem enigmática,
que nos lembra um Cogumelo, que lhe traz as respostas às perguntas espontâneas:
As aves batem as asas para voar – tem de ser! Então porque é que os aviões não
precisam de as bater?

13 março/ 21h30

TERRA

Vozes e Sons que ecoam Raízes.
A música de uma vida inteira e de muitas vidas.
O momento de celebração da cadência dos dias, das estações do ano, do chão, do
céu e das baladas que trazemos do colo.
Neste espetáculo, Filomena Pereira, partilha com o público as canções e as palavras
que sempre a acompanharam.
Música, poesia, tradição, instantes do pulsar da Terra.

15 março/ 10h00 e 11h30

CONCERTOS PARA BEBÉS

Os sons nascem ao colo. Ali, no colo do Daniel, onde ele embala o seu bebé, está
agora um objeto brilhante e escuro.
Dá para voar, mas ele acaricia o Hang como se fosse o seu outro bebé. Brinca e baila
com os braços. E depois aparece um enxame de bebés que gatinham em direção ao
brilho. Ali se apaziguam num corrupio de desenhos sonoros, e depois adormecem.
Alguns adormecem para ouvir melhor, outros ainda querem saber de onde nascem
aqueles sons. Bebés em transe.

20 março/ 21h30

INTEGRADO NA PROGRAMAÇÃO SPURINNA – 8 ANOS MUSGO

1.ª PARTE – FERNANDINHO & JOÃO VERBO

No último ano do protocolo de colaboração que estreita a MUSGO Produção Cultural e a Associação Cultural D’Já D’Sal, “Fernandinho e João Verbo”, adaptação de
textos dos escritores cabo-verdianos Sabino Lino Évora e Evel Rocha, acompanha
episódios da vida de dois migrantes que, no espaço de três décadas (entre os anos
40 e os anos 70 do séc. XX) demandaram a Ilha do Sal como espaço de trabalho e
sonho de prosperidade.
A construção do aeroporto italiano, o quotidiano laboral nas salinas francesas e a
relação com o poder colonial português são alguns dos temas aduzidos. O elenco
junta actores e técnicos dos dois países. Depois da estreia em Portugal, o espectáculo segue viagem para os dois festivais de teatro cabo-verdianos Salencena (Sal) e
Mindelact (S.Vicente).

2.ª PARTE – DESPARAÍSO DOCUMENTÁRIO

O documentário “Desparaíso”, do realizador Ricardo Reis, acompanha a digressão
pelo arquipélago de Cabo Verde, em 2017, do espetáculo homónimo da MUSGO.
O tema da diáspora cabo-verdiana em Portugal é contado na primeira pessoa por
Adriano Reis, um dos dois intérpretes do espetáculo, e por cabo-verdianos residentes nas ilhas de Santiago, Sal, Santo Antão e São Vicente – por onde a equipa da
MUSGO itinerou.
A estreia internacional decorrerá em junho, no âmbito da programação da 8.ª edição
do Festival Nacional de Teatro Salencena.
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21 março/ 21h30

INTEGRADO NA PROGRAMAÇÃO SPURINNA – 8 ANOS MUSGO

FRAGMENTO ÍLIADA

São os atores a transportar o texto pelo espaço. São os seus corpos a contextualizá-lo perante os espetadores. Dizemos texto, pois que se trata da peça primeira em
literatura, a matriz da cultura ocidental.
Seguimos a elocução de Aquiles, quer isto dizer que seremos Aquiles anunciado. O
herói que fez as medidas que ainda usamos. Estamos em cena representando um
Aquiles-Coro. É então importante dizer que temos, necessariamente, de iluminar
com brilho superior os corpos, de deixar sair com sagaz eloquência as palavras, e de
configurar o movimento como uma dança que vem marcada desde tempos que são
antigos. Antigo é o pilar da sabedoria, das virtudes, das emoções, dos impulsos, da
empatia… muito antiga é a palavra.

22 de março | 11h00

INTEGRADO NA PROGRAMAÇÃO SPURINNA – 8 ANOS MUSGO

ULISSES

A Odisseia de Homero é depois da Bíblia, a obra de maior influência no imaginário
da cultura Ocidental. Tratando-se de um texto tão belo quanto complexo, o espetáculo faz incidir o todo o seu cuidado conceptual na especialização das palavras por
intermédio do trabalho dos atores. Procura-se a elocução adequada ao ritmo da frase
homérica, deixando os espetadores fluir a tensão, musicalidade e textura das palavras.
Temos, assim, um teatro de sugestão, isto é, a operatividade partilhada por atores e
espetadores no levantamento do imaginário que alimenta a teia narrativa. Por outro
lado, e num exercício semiótico, há o tratamento do espaço cénico como expositor
icónico da temporalidade de Homero através do desenho da cenografia e figurinos
(também aqui, com uma abordagem não-ilustrativa, para que o espetáculo não se deixe enredar numa realidade museológica). Propomos que todo o corpo cénico funcione como um centro irradiador da cultura grega clássica, propondo à plateia a mesma
viagem feita pelos atores da MUSGO na senda das aventuras e feitos do herói Ulisses.
E assim andam, durante vinte anos, até reencontrar Penélope!

22 março/ 16h00

INTEGRADO NA PROGRAMAÇÃO SPURINNA – 8 ANOS MUSGO

OS LUSÍADAS

Um Camões “malcomportado” – como (tão bem) vem redescobrindo Hélder
Macedo no seu trabalho ensaístico – mais tridimensional do que o herói épico que
ainda “ilude”. Uma antologia de cantos que escolhe menos os “gloriosos feitos passados” e mais a “invenção do humano” (Bloom sobre Shakespeare) assinada pelo outro
Camões – o marinheiro, viajante intercultural (infinito).
O espetáculo, em forma de monólogo – com música e sonoplastia ao vivo – fecha na
Ilha dos Amores, com um fado-morna.

27 março/ 21h30

OS MAIAS

Os amores incestuosos de Carlos da Maia e Maria Eduarda decorrem numa Lisboa repleta de personagens realistas, envolvendo os protagonistas e o seu destino trágico.
A presente versão dramatúrgica consiste na condensação dramática dos principais
momentos, conflitos, personagens e acontecimentos da obra “Os Maias”, de Eça de
Queirós, captando a essência estruturante da obra literária, traduzida para a linguagem dramática e cénica num espetáculo que harmoniza os atores em palco, o filme e
a música.
Em cena estarão as personagens João da Ega, Carlos da Maia, Maria Eduarda,
Dâmaso Salcede, Condessa de Gouvarinho, Cruges; em filme, Afonso da Maia, Pedro da
Maia, Raquel Cohen, Jacob Cohen, Craft, Eusebiozinho, Palma Cavalão, Castro Gomes
e Tomás de Alencar.
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28 março/ 21h30

NUNO FLORES & AMIGOS
Violinista português diplomado pelo Conservatório Nacional de Lisboa e em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa. Integrou entre outras a Orquestra
Sinfónica Juvenil e a Orquestra Metropolitana de Lisboa.
De 1993 a 2006 foi membro do grupo Quinta do Bill, fundador e membro do grupo
Corvos, Ensemble Amadeus e The Crow.
Músico de excelência com um forte carisma, com participação em projetos de vários
músicos como Rodrigo Leão, Carlinhos Brown (Tribalistas), José Cid, Pedro Barroso,
Ivete Sangalo, Titãs, Raimundos, Cidade Negra, entre muitos outros.
Atualmente é membro do grupo “Além-mar” de Nuno Barroso.
Apresenta “Nuno Flores & Amigos” um concerto em que reúne um grupo de amigos
músicos que fizeram e fazem parte da sua caminhada no panorama musical.

AMAS – AUDITÓRIO MUNICIPAL
ANTÓNIO SILVA
7 março/ 21h00

I’M SO EXCITED!
I’M SO EXCITED! assume-se como um objeto íntimo, duro e cru. Tudo isto é sobre o
fim de uma relação, a destruição de dois corpos que se amam ou amaram ou apreciaram a ideia de se amarem, inseridos num cenário de festa, de aniversário de um
dos intervenientes, que é também um ensaio de teatro. Num jogo constante de perversão e provocação, corpo imóvel e corpo 2 (como que figuras espelho de Hipólito
e Fedra) permitem-se ser peças de um jogo não totalmente decifrável, para assim se
chegar a um ajuste de contas.

12 a 22 março

CICLO MOSQUITO
//para escolas

12 março/ 10h30 e 14h30 | O JOGO
13 março/ 10h30 e 14h30 | ARCO-DA-VELHA
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//para público em geral

14 março/ 16h00
SOMOS PESSOA!
SOMOS PESSOA! conta a vida e obra de Fernando Pessoa em escassos minutos – a
introdução – desenlaçando-se o enredo em dois dos seus contos, «Havia um menino»
e «O burro e as duas margens», e no «Poema Pial».

14 março/ 17h00
ÀS CRIANÇAS
Este espetáculo é composto por três contos do livro Contos Negros para os Filhos
dos Brancos, de Blaise Cendrars, «O Pássaro da Cascata», «Porque é que Ninguém
Leva o Caimão para o pôr na Água» e «O Vento».

15 março/ 16h00
EÇA AGORA!
Três contadores de histórias levam ao público dois contos de Eça de Queiroz: «A Aia»
e «O Tesouro». Contando à vez e em duas partes distintas, usam caixas com pop-ups
para ilustrar partes das histórias e por vezes com a participação do público em momentos parcialmente improvisados.
15 março/ 17h00

ZUMBA ZUMBA ZAIA
Num sotão duas meninas encontram duas grandes malas enquanto estão a jogar às
escondidas. Essas malas estão cheias de lembranças de alguém que viveu em África.
21 março/ 21h00

HAMLET CANCELADO
Um figurante daquela que seria a maior montagem do espetáculo HAMLET já realizada na sua cidade, inconformado com o CANCELAMENTO da peça em que sonhava participar, decide construir por conta própria a sua adaptação dessa grandiosa
montagem que não ocorreu, utilizando, para isso, fragmentos dos textos originais,
trechos da proposta do encenador, pedaços dos cenários que estavam a ser construídos e retalhos dos figurinos que estavam a ser feitos, na esperança de poder
levar ao público uma adaptação dessa ousada conceção de direção, oferecendo a
sua pequena versão da maior obra teatral já escrita.
22 março/ 21h00

FERNANDINHO
Adaptação de textos dos escritores cabo-verdianos Sabino Lino Évora e Evel Rocha,
que acompanha episódios da vida de dois migrantes que, no espaço de três décadas
(entre os anos 40 e os anos 70 do séc. XX) demandaram a Ilha do Sal como espaço de
trabalho e sonho de prosperidade.
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CONCERTOS DE PRIMAVERA

A Câmara Municipal de Sintra promove os Concertos de Primavera – Ciclo de Música
Barroca de Sintra, visando introduzir no concelho uma nova oferta cultural, interligando o património edificado, nomeadamente religioso, com a música barroca.
A decorrer em algumas igrejas do concelho, os Concertos de Primavera, através de
um ciclo de seis concertos, procuram afirmar Sintra como um dos mais culturalmente dinâmicos lugares do país.

20 março/ 21h30
BACH, BOCHERINI E HANDEL | Grandes Mestres da Música Barroca
CAMERATA GAREGUINE AROUTIOUNIAN
Igreja Paroquial de N. Sra. da Assunção, Colares

27 março/ 21h30
STABAT MATER E SALVE REGINA
TETRAKTIS ENSEMBLE | Bárbara Barradas e Katia Moreso
Igreja Paroquial de São Pedro, Casal de Cambra

12 março/ 15h00

LANÇAMENTO DO ROTEIRO RAINHA D. AMÉLIA

Lembrar a excelsa figura da Rainha D. Amélia, é um convite para descobrir a Sintra
que ela tanto amou. Percurso com início no Palácio Nacional de Sintra e que nos levará a percorrer diversos locais emblemáticos da vila e a percorrer a Estrada Nova
da Rainha em direção a Colares.
//participação gratuita mediante inscrição através de 219 236 110

CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL
OFICINAS DE TEATRO | OFICINA DE CRIAÇÃO TEATRAL

Uma vez por semana, o grupo de alunos terá a oportunidade de participar em vários
jogos dramáticos, partindo do corpo, da voz, do espaço, dos objetos, da linguagem
verbal e não-verbal, integrados numa dinâmica de grupo, de envolvimento e cumplicidade. Esta oficina pretende-se, também, interdisciplinar, trabalhando o teatro
em articulação com outras artes, estando direcionada para o desenvolvimento da
criatividade e da expressão de cada indivíduo.

OFICINA DE CRIAÇÃO TEATRAL

Esta é uma oficina dirigida a jovens entre os 14 e os 18 anos de idade, com ou sem experiência teatral, interessados nas artes e na criação artística. Desde a criação de um argumento ao trabalho de personagem, esta oficina será uma oportunidade para aprofundar
a relação com o teatro, a criatividade e expressão individual e coletiva. O processo criativo servirá para a criação de um espetáculo final, aberto ao público geral.

