Setembro traz novas atividades
aos parques e monumentos de Sintra


Jornadas Europeias do Património: visitas sensoriais, em língua
gestual, para pessoas com mobilidade condicionada e temáticas
(gratuitas)

 Oficinas de sementes, workshop de conservas e prova de tomate
 Sessões de Horticultura Biológica
 “Descobrir a Quintinha com o Burro e a Galinha” e visitar a corte do
século XVIII do Palácio de Queluz

Sintra, 4 de agosto de 2014 – No mês de setembro a Parques de Sintra participa nas Jornadas
Europeias do Património e na iniciativa Ciência Viva no Verão com um conjunto de atividades
gratuitas, muitas delas em estreia na programação. Realizar-se-ão ainda oficinas e workshops
relacionados com produção, conserva e degustação de produtos hortícolas e atividades lúdico
pedagógicas dirigidas às famílias.

No âmbito das Jornadas Europeias do Património destacam-se as atividades do projeto
“Parques de Sintra Acolhem Melhor”, que permitirão a fruição do património a invisuais ou
amblíopes, surdos e pessoas com mobilidade condicionada. Assim, terão lugar visitas
sensoriais (tato, audição e olfato) (Descobrir o Parque de Monserrate através das
sensações), visitas em língua gestual portuguesa (Património em gestos – Parque e Palácio
de Monserrate com Língua Gestual Portuguesa) e visitas para pessoas com mobilidade
condicionada (Jardins de Monserrate sem barreiras).
Ainda no âmbito das Jornadas Europeias, terá lugar uma visita ao Palácio da Pena que
permitirá (re)descobrir o património edificado através do património imaterial, neste caso
concreto a música e a literatura (Património imaterial como o “outro lado” do Património
edificado a (re)descobrir); no Chalet da Condessa d’Edla o destaque vai para a recuperação
dos revestimentos interiores decorativos de madeira e cortiça da Sala de Jantar e Quarto de D.
Fernando (Chalet da Condessa d’Edla: uma descoberta permanente); e uma visita
comentada ao emblemático Quarto de D. Quixote, no Palácio Nacional de Queluz (Evocação
dos 180 Anos da Morte de D. Pedro d’Alcântara e Bragança, Imperador do Brasil e Rei de
Portugal).
Realizar-se-ão ainda vários workshops: Oficina de Conservas de Frutos e Legumes (na qual
serão postas em prática algumas técnicas de conservação de frutos e legumes de verão),
Prova de Tomate de Variedades Regionais (com degustação de mais de uma dezena de
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variedades regionais de tomate) e Oficina de Guardiões de Sementes – Seleção, Recolha,
Limpeza e Conservação (com uma abordagem ao papel das hortas na preservação do
património agrícola português, através do cultivo de variedades regionais). Em setembro tem
também início o 3º módulo da Sessão de Horticultura Biológica, que inclui os temas
“Métodos de Prevenção e Luta Contra Pragas e Doenças” e “Técnicas de Cultivo e
Manutenção do Solo”.

No âmbito do projeto Ciência Viva no Verão decorrerão as atividades: O Mundo das Abelhas
e Outros Insetos Polinizadores, no novo Apiário Pedagógico da Quintinha de Monserrate,
que permite desvendar conceitos e fenómenos como polinização, reprodução das plantas,
permapicultura, organização social dos insetos, entre outros; Anfíbios: A Vida Entre Dois
Mundos, que aborda os pormenores de ecologia, os fatores de ameaça e as lendas
associadas a esta classe de animais; e Conhecer as Aves – Sessões de Anilhagem no
Parque de Monserrate, que permite saber mais sobre as aves que é possível observar na
Serra de Sintra e sobre a sua importância para o ecossistema.
Especialmente pensadas para as famílias, sugere-se: Com o Burro e Galinha Descobrimos a
Quintinha, um conjunto de jogos tradicionais, enigmas e tarefas divertidas que conduzirão os
participantes à descoberta da Quintinha de Monserrate; a Viagem à Corte do Século XVIII,
uma visita ao Palácio Nacional de Queluz para ouvir a sua história e viajar no tempo através de
quadros de época com personagens que, através do canto, da música e da dança,
reproduzirão momentos do quotidiano palaciano no período de setecentos; e Concerto para
Bebés: Um Dia na Floresta, recomendado para famílias com crianças a partir dos 3 meses.

As atividades permanentes mantêm-se: os passeios a cavalo e de pónei, ou de charrete no
Parque da Pena, o Sintra Canopy Slide na encosta do Castelo dos Mouros, as exibições
diárias de Falcoaria e as apresentações semanais (quartas-feiras) da Escola Portuguesa de
Arte Equestre nos jardins do Palácio de Queluz.
No que diz respeito a exposições, continua a poder ser visitada a “IGPOTY - International
Garden Photographer Of The Year”, no Parque de Monserrate, “Vitrais e Vidros: Um Gosto
de D. Fernando II”, no Palácio da Pena, e a “Melhores Imagens do BIO+Sintra”, no espaço
Info Parques de Sintra e no Palácio de Monserrate. Poderá ver-se, igualmente, o documentário
“A Sinfonia”, no espaço Info Parques de Sintra.

PROGRAMAÇÃO
Exposição “IGPOTY – International Garden Photographer Of The Year”
Todos os dias, Parque de Monserrate
Exposição com 39 fotografias vencedoras do “International Garden Photographer Of The Year”
(IGPOTY), da edição de 2013. As categorias em exposição serão “Beautiful Gardens” (Jardins
Belos), “Bountiful Earth” (Terra Generosa), “The Beauty of Plants” (A Beleza das Plantas),
“Trees Woods Forests” (Árvores Bosques Florestas), “Wildflower Landscapes” (Paisagens
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Silvestres), “Wildlife in the Garden” (Vida Selvagem no Jardim) e “Parques de Sintra” (categoria
para premiar as melhores imagens captadas em Sintra).
O IGPOTY consiste na principal competição e exposição mundial de fotografia especializada
em jardins, plantas, flores e botânica, aberta a fotógrafos profissionais mas também amadores.
- Destinatários: todos
- Tarifário: gratuito mediante aquisição de entrada no Parque de Monserrate (informações
comercial@parquesdesintra.pt; +351 21 923 73 00)

Anfíbios: A Vida Entre Dois Mundos
Sábado, 6 de setembro, 10h00, Parque da Pena
No âmbito do projeto Ciência Viva no Verão, venha conhecer in loco a fascinante mas por
vezes incompreendida classe dos anfíbios ao longo de um percurso pedestre no Parque da
Pena onde será dado ênfase aos pormenores da sua ecologia, aos fatores de ameaça à sua
sobrevivência e também às lendas associadas à mistificação deste grupo de seres vivos tão
seriamente ameaçado a nível mundial.
- Destinatários: maiores de 10 anos
- Duração: 3h00
- Tarifário: gratuito mediante inscrição prévia através do site www.cienciaviva.pt (informações
+351 21 923 73 00)
Conhecer as Aves – Sessões de Anilhagem
Sábado, 6 de setembro, e 4ª feira, 10 de setembro, 9h30, Roseiral do Parque de
Monserrate
No âmbito do projeto Ciência Viva no Verão, venha saber mais sobre as aves que é possível
observar na Serra de Sintra e a sua importância para o ecossistema, nesta atividade
organizada pelo BIO+Sintra. Aprenda a distinguir as várias espécies e as suas principais
características, observando de perto os exemplares capturados nas sessões de anilhagem,
durante as quais pode ainda aprender a importância deste processo para a conservação da
avifauna. Tudo isto num ambiente privilegiado como o Parque de Monserrate.
- Destinatários: maiores de 4 anos
- Duração: 3h00
- Tarifário: gratuito mediante inscrição prévia através do site www.cienciaviva.pt (informações
+351 21 923 73 00)

Sessões de Horticultura Biológica
Sábados, 6 e 20 de setembro, 9h30, Quintinha de Monserrate
Formadora: Graça Ribeiro, especialista em horticultura biológica.
Sessões teórico-práticas que pretendem ensinar como pode ser cultivada uma horta de frutos e
legumes diversificados. De abril a outubro serão instaladas as culturas de primavera/verão, de
modo a ser observado o seu desenvolvimento, da sementeira à colheita, e posterior recolha e
conservação de semente. Num total de 9, as sessões são divididas em módulos de 3. Em
setembro terá início o 3º módulo com a realização de duas sessões: uma dedicada aos
Métodos de Prevenção e Luta Contra Pragas e Doenças, em que serão relacionados conceitos
como rotações de culturas, consociações de plantas e inseticidas vegetais; outra sobre as
Técnicas de Cultivo e Manutenção do Solo, nomeadamente no que respeita às alfaias mais
adequadas para o cultivo de hortícolas e à prática do empalhamento do solo e enrelvamento de
pomares.
- Destinatários: público interessado em adquirir conhecimentos em Horticultura no Modo de
Produção Biológico
- Duração: 4h30 por sessão
- 60€/participante: módulo de 3 sessões (requer inscrição e pagamento prévios:
comercial@parquesdesintra.pt ou +351 21 923 73 00)

Oficina de Conservas de Frutos e Legumes
Domingo, 7 de setembro, 10h00, Quintinha de Monserrate
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Nesta oficina serão postas em prática algumas técnicas de conservação de frutos e legumes
de verão, frescos ou cozinhados, para consumir no inverno, época de menor abundância
destes vegetais. Destacar-se-á: o material para confeção de conservas; a preparação dos
frutos e legumes a conservar; a esterilização dos frascos; a pasteurização das conservas; as
ervas aromáticas e as sementes utilizadas em conservas; a confeção de molhos para
conservar; a preparação de chutneys; e a confeção de azeite e vinagre aromatizado.
- Destinatários: maiores de 14 anos
- Duração: 4h00
- Tarifário: 30€/pessoa
- Requer inscrição e pagamentos prévios (comercial@parquesdesintra.pt; +351 21 923 73 00)
O Mundo das Abelhas e Outros Insetos Polinizadores – O Apiário Pedagógico da
Quintinha de Monserrate
Sábado, 13 de setembro, 10h30, Quintinha de Monserrate
No âmbito do projeto Ciência Viva no Verão, venha conhecer o Apiário Pedagógico da
Quintinha de Monserrate e deslumbre-se, a partir do exemplo das abelhas e da apicultura, com
o incrível mundo dos insetos polinizadores. Descubra o papel fulcral que desempenham na
reprodução das plantas, na sustentabilidade do planeta e, consequentemente, na vida humana.
Surpreenda-se com a organização social das abelhas, os produtos que originam e as suas
diversas aplicações. Delicie-se, no final, com uma prova de mel.
- Destinatários: maiores de 8 anos
- Duração: 2h30
- Tarifário: gratuito mediante inscrição prévia através do site www.cienciaviva.pt (informações
+351 21 923 73 00)

Com o Burro e a Galinha Descobrimos a Quintinha
Sábado, 13 de setembro, 15h00, Quintinha de Monserrate
Jogos tradicionais, enigmas e tarefas muito divertidas conduzirão os participantes à descoberta
de todos os recantos e encantos da Quintinha de Monserrate. Distinguir a alface da couve,
quem bale ou cacareja, e o ancinho da enxada, são desafios que levarão a desvendar os
segredos da vida no campo.
- Destinatários: famílias com crianças dos 5 aos 10 anos
- Duração: 1h30
- Tarifário: 8€/participante (requer inscrição prévia: comercial@parquesdesintra.pt ou +351 21
923 73 00)
- Depende de um número mínimo de participantes

Viagem à Corte do Século XVIII
Sábado, 20 de setembro, 15h00, Palácio Nacional de Queluz
Pé ante pé vamos fazer uma visita a todos os recantos do Palácio Nacional de Queluz, ouvir a
sua história, ver pessoas de outra época. Vamos ouvir cantar, tocar e dançar músicas do
período de setecentos. Saber como ali se realizavam grandes festas, que vestidos e outros
trajes se usavam neste espaço de enorme beleza e requinte. Vamos aprender que os príncipes
e infantes não iam à escola mas tinham muitas matérias para aprender. Que outras surpresas
haverá para descobrir?
- Destinatários: famílias com crianças a partir dos 5 anos
- Duração: 2h
- Tarifário: 9€/participante (requer inscrição prévia: comercial@parquesdesintra.pt ou +351 21
923 73 00)
- Depende de um número mínimo de participantes

Prova de Tomate de Variedades Regionais
Domingo, 21 de setembro, 15h00, Quinta da Pena (Abegoaria)
Nesta prova irão ser degustadas mais de uma dezena de variedades regionais de tomate, na
sua maioria portuguesas. Os participantes terão a oportunidade de visitar a horta da Quinta da
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Pena, onde são cultivadas estas variedades, entre muitas outras hortícolas. Nesta visita será
abordado o papel da horta na preservação do património agrícola português, através do cultivo
de variedades regionais. Depois de feita a prova será votado o tomate mais apreciado, que
sairá vencedor.
- Destinatários: todos
- Duração: 2h00
- Tarifário: gratuito mediante aquisição de bilhete de entrada no Parque da Pena
(comercial@parquesdesintra.pt; +351 21 923 73 00)

Concerto para Bebés: Um Dia na Floresta
Domingo, 21 de setembro, 10h30, Palácio de Monserrate
“Um Dia na Floresta” recria o ambiente de festa que se vive na Natureza. Trechos de música
clássica, arranjados especialmente para bebés, com palavras simples, ritmos contagiantes e
jogos de rimas, proporcionam um momento de envolvente magia para os mais pequenos.
Através de histórias cantadas, o concerto convida todos a viver uma aventura imaginária,
através das suas personagens: o dia que nasce, as flores que cantam, o cuco que assobia, a
formiga corredora, o caracol que põe os pauzinhos ao sol, o lagarto pintado, a fada
desaparecida e a lua que chega quando o sol se põe...
- Recomendado para famílias com crianças a partir dos 3 meses
- Duração: 45 min
- 20€/adulto + 1 criança até aos 4 anos
- 15€/adultos e crianças com mais de 4 anos
- Requer inscrição e pagamento prévios: comercial@parquesdesintra.pt ou +351 21 923 73 00
- Depende de um número mínimo de participantes
Património imaterial como o “outro lado” do Património edificado a (re)descobrir
6ª feira, 26 de setembro, 15h00, Palácio Nacional da Pena
Nesta atividade, integrada nas Jornadas Europeias do Património, vai ser possível aprender
mais sobre o Romantismo, que se caracterizou pela interação entre as diversas artes, com
múltiplas referências cruzadas.
O Palácio Nacional da Pena, enquanto expoente máximo da arquitetura do Romantismo em
Portugal, também revela esses cruzamentos, que se evidenciam através da biografia dos seus
criadores. A música foi uma constante na vida dos que tiveram diretamente envolvidos na
criação do Palácio. D. Fernando II nasceu e cresceu na Viena do Classicismo musical, ainda
durante a última década de vida de Beethoven. Já adulto, o rei cantava com uma bela voz de
barítono. A sua primeira mulher, a rainha de Portugal D. Maria II, descendia de uma Casa Real
tradicionalmente melómana, a dos Bragança. E a sua segunda mulher, a cantora lírica Elise
Hensler, foi primeira diva do Scala de Milão e posteriormente mecenas do compositor e
pianista José Viana da Mota. Também a literatura tem o seu lugar na génese e no universo
cultural do Palácio Nacional da Pena: este reflete o entusiasmo da época pelos romances de
cavalaria medievais, plenos de castelos mágicos e inacessíveis, por clássicos como 1001
Noites (a primeira publicação em língua alemã é de 1824, quando D. Fernando tinha 8 anos) e
ainda o interesse pelo longínquo e exótico Oriente, bem como pela herança mourisca de
Portugal no período áureo dos descobrimentos do tempo do rei D. Manuel I.
- Destinatários: todos
- Duração: 2h00
- Tarifário: entrada e visita gratuitas mediante inscrição prévia (comercial@parquesdesintra.pt;
+351 21 923 73 00)
Chalet da Condessa d’Edla: uma descoberta permanente
6ª feira, 26 de setembro, 10h30, Chalet da Condessa d’Edla
Nesta atividade, integrada nas Jornadas Europeias do Património, vai ser possível saber mais
sobre a recuperação dos revestimentos interiores decorativos de madeira e cortiça e o projeto
global de recuperação do Chalet da Condessa d’Edla.
Dando continuidade ao trabalho já realizado, referente ao Projeto de Recuperação do Chalet, a
intervenção em curso nas salas designadas por Sala de Jantar e Quarto de D. Fernando,
consiste na execução do revestimento decorativo das paredes e teto, executado originalmente
em madeira e cortiça, numa técnica semelhante à utilizada no mobiliário, conhecida como
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marchetado. Pretende-se realizar uma visita guiada onde, além da oportunidade de observar
ao vivo o desenrolar da intervenção em curso, se poderão descobrir pormenores do projeto
revelados durante o estudo e as anteriores fases de recuperação.
- Destinatários: maiores de 16 anos
- Duração: 1h30
- Tarifário: entrada e visita gratuitas mediante inscrição prévia (comercial@parquesdesintra.pt;
+351 21 923 73 00)
Património em gestos – Parque e Palácio de Monserrate com Língua Gestual Portuguesa
6ª feira, 26 de setembro, 10h30, Parque de Monserrate
Nesta atividade, integrada nas Jornadas Europeias do Património, o visitante fará uma visita
aos Jardins e Palácio de Monserrate, com interpretação em Língua Gestual Portuguesa. A
visita aos jardins, uma das mais belas criações paisagísticas do Romantismo em Portugal, que
alberga mais de 3000 espécies de plantas de vários cantos do mundo, passa pelo Vale dos
Fetos, Jardim do México, Roseiral e Relvado terminando no Palácio.
- Destinatários: direcionada para visitantes surdos mas aberta a todos os interessados
- Duração: 1h30
- Tarifário: entrada e visita gratuitas mediante inscrição prévia (comercial@parquesdesintra.pt;
+351 21 923 73 00)
- Esta atividade conta com o apoio e a participação da APS - Associação Portuguesa de
Surdos. Recomenda-se uso de calçado confortável e indumentária adequada às condições
meteorológicas

Sentir o Património - Descobrir o Parque de Monserrate através das sensações
6ª feira, 26 de setembro, 11h30, Parque de Monserrate
Nesta atividade, integrada nas Jornadas Europeias do Património, o visitante descobrirá, por
entre ruínas românticas e cascatas, os Jardins de Monserrate através do tato, audição e olfato.
Será possível tocar na água da cascata, perceber variações de temperatura, e conhecer várias
espécies botânicas sentindo texturas e odores exóticos. Em redor do Palácio de Monserrate
será possível conhecer todos os materiais que constituem as fachadas.
- Destinatários: direcionada para visitantes cegos ou com baixa visão mas aberta a todos os
interessados
- Duração: 1h30
- Tarifário: entrada e visita gratuitas mediante inscrição prévia (comercial@parquesdesintra.pt;
+351 21 923 73 00)
- Esta atividade conta com o apoio e a participação da ACAPO - Associação dos Cegos e
Amblíopes de Portugal. Recomenda-se uso de calçado confortável e indumentária adequada
às condições meteorológicas

Jardins de Monserrate sem barreiras
6ª feira, 26 de setembro, 10h30 e 14h30, Parque de Monserrate
Nesta atividade, integrada nas Jornadas Europeias do Património, direcionada para pessoas
com mobilidade condicionada, os visitantes poderão percorrer os Jardins com autonomia
através de um equipamento que quebra a barreira da inclinação e facilita a mobilidade de
cadeiras de rodas manuais. Contará com a exploração do Vale dos Fetos, Jardim do México,
Roseiral, Relvado e Lagos.
- Destinatários: direcionada para visitantes com mobilidade condicionada
- Duração: 1h30
- Tarifário: entrada e visita gratuitas mediante inscrição prévia (comercial@parquesdesintra.pt;
+351 21 923 73 00)
- O visitante poderá trazer a sua própria cadeira de rodas ou utilizar a cadeira de rodas
disponibilizada pela Parques de Sintra. Aberto a acompanhantes. O equipamento de tração
adapta-se à grande parte das cadeiras de rodas
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Evocação dos 180 Anos da Morte de D. Pedro d’Alcântara e Bragança, Imperador do
Brasil e Rei de Portugal
6ª feira, 26 de setembro, 15h00, Palácio Nacional de Queluz
Nesta atividade, integrada nas Jornadas Europeias do Património, é possível saber mais sobre
a evocação da vida e do percurso político de D. Pedro IV, através de uma visita comentada.
Será, assim, possível (re)visitar o novo projeto museográfico de um dos espaços mais icónicos
do Palácio Nacional de Queluz - o Quarto D. Quixote - onde nasceu e morreu o 1º Imperador
do Brasil e Rei de Portugal.
- Destinatários: todos
- Duração: 1h30
- Tarifário: entrada e visita gratuitas mediante inscrição prévia (comercial@parquesdesintra.pt;
+351 21 923 73 00)
Oficina de Guardiões de Sementes – Seleção, Recolha, Limpeza e Conservação
Domingo, 20 de setembro, 14h30, Quinta da Pena (Abegoaria)
Nesta atividade, far-se-á uma abordagem do papel das hortas na preservação do património
agrícola português, através do cultivo de variedades regionais. Haverá uma demonstração dos
métodos de extração e limpeza das sementes de diversas espécies hortícolas, e referência às
condicionantes botânicas para a preservação das variedades e explicada a importância das
condições de conservação das sementes.
- Destinatários: todos
- Duração: 3h30
- Tarifário: 20€/participante
- Requer inscrição e pagamento prévios: comercial@parquesdesintra.pt ou +351 21 923 73 00

Apresentações da Escola Portuguesa de Arte Equestre
4ªs feiras, 11h00, Jardins do Palácio Nacional de Queluz
Apresentações semanais dos cavalos e cavaleiros da Escola Portuguesa de Arte Equestre
(EPAE), com duração de 20 a 30 minutos, nos jardins do Palácio de Queluz.
- Lugar na bancada: 6€ adulto, 3€ criança (suplemento ao bilhete para o Palácio ou Jardins de
Queluz)

Exposição - Melhores Imagens do BIO+Sintra
Todos os dias, 10h00 – 17h00, Info Parques de Sintra e Palácio de Monserrate
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.
No espaço Info Parques de Sintra é possível ver os três vencedores da última sessão dos
concursos e as quatro menções honrosas atribuídas pelo júri. Adicionalmente, estão expostas
no Palácio de Monserrate todas as imagens vencedoras do 1º ano do “Captar Sintra”.
- Gratuito
- Palácio de Monserrate: bilhete para o Parque e Palácio de Monserrate
Documentário “A Sinfonia”
Sábados e domingos, 15h30 – 16h30, Info Parques de Sintra
Documentário "A Sinfonia", produzido no âmbito do projeto BIO+Sintra, em exibição no espaço
Info Parques de Sintra, todos os sábados e domingos, com entrada livre. O documentário
apresenta dez importantes valores naturais, pela voz de biólogos especialistas, conduzidos por
João Rodil, conhecido escritor e historiador local. Pretende-se tornar pessoal e emocional o
envolvimento do espetador na salvaguarda do equilíbrio dos ecossistemas da Serra de Sintra.
- Legendado em inglês
- Gratuito
- Saber mais: www.youtube.com/user/lifebiomaissintra

Passeios a Cavalo e de Pónei
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Todos os dias, Parque da Pena
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 3h e as 6h. No programa mais longo existe a possibilidade de visitar outros polos sob gestão
da Parques de Sintra e mesmo agendar um almoço em local a especificar. Todos os passeios
são feitos mediante acompanhamento da tratadora dos cavalos, que guia os visitantes através
do percurso.
A pensar nas crianças, a Parques de Sintra dispõe também de uma atividade que permite aos
mais novos terem a sua primeira 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/

Exibições de Falcões e Visita à Exposição de Falcoaria
3ª a 6ª feira, 10h00 | sábado e domingo, 12h00, Jardins do Palácio Nacional de Queluz
Exibições de falcoaria, nos jardins do Palácio Nacional de Queluz, num programa que inclui
também a visita guiada à exposição sobre o tema. As aves de rapina (falcões, águias, e
algumas espécies de rapinas noturnas) podem também ser observadas no seu local de
repouso no jardim, bem como posar para as fotografias dos visitantes, que as podem pousar
no próprio punho para o efeito, sempre com o acompanhamento dos falcoeiros.
Os visitantes poderão também ser guiados pelos falcoeiros por uma exposição através da qual
é possível descobrir mais detalhes sobre a arte da falcoaria, a sua classificação como
Património Cultural Imaterial da Humanidade, as origens, a História e a evolução, bem como
aspetos da ecologia, da morfologia das aves, das técnicas de adestramento e das tradições a
elas associadas, entre muitas outras informações.
- Tarifário: 7€ adultos; 3,5€ jovens (suplemento ao bilhete para o Palácio Nacional ou Jardins
de Queluz)
- Saber mais: www.parquesdesintra.pt/experiencias-e-lazer/falcoaria/

Passeios de Charrete
De 5ª feira a domingo e feriados, 10h00 - 16h30, Parque da Pena
Os passeios de charrete no Parque da Pena proporcionam uma verdadeira viagem no tempo
num percurso entre o Vale dos Lagos e o Chalet da Condessa d’Edla, passando pela Quinta da
Pena e o Jardim da Condessa d’Edla. Este passeio pode ser livre ou acompanhado por um
guia especializado. Este conduz os visitantes à descoberta da história deste parque e dos seus
criadores, das espécies botânicas e animais que surgem ao longo do percurso e dos edifícios
históricos e recantos do jardim que se encontram no trajeto.
- O passeio pode incluir até 6 adultos, ou 4 adultos e 4 crianças
- Duração: 20 min
- Tarifário: gratuito até 3 anos, 2€/até 18 anos, 3,5€/adultos (suplemento ao bilhete para o
Parque da Pena)
- É possível efetuar uma reserva prévia da charrete para passeio privado, inclusive noutro
horário ou data (comercial@parquesdesintra.pt ou +351 21 923 73 00)
- Saber mais: www.parquesdesintra.pt/experiencias-e-lazer/passeios-de-charrete/
Exposição “Vitrais e Vidros: Um Gosto de D. Fernando II”
Todos os dias, Palácio Nacional da Pena
Exposição de um notável conjunto de vitrais dos séculos XIV a XIX, no qual se inclui o mais
antigo vitral conhecido em Portugal. Inclui também elementos da coleção de vidros do Palácio
da Pena, uma das mais representativas coleções da história do vidro europeu existente no
nosso país. Recentemente, passou também a incluir algumas peças que pertenceram à
coleção de vidros do rei D. Fernando II e que pertencem às reservas do Museu Nacional de
Arte Antiga.
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- Tarifário: bilhete para o Palácio da Pena
- Saber mais: www.parquesdesintra.pt/evento/exposicao-vitrais-e-vidros-um-gosto-de-dfernando-ii/
Sintra Canopy Slide – A Floresta Vista de Cima
Todos os dias, Encosta do Castelo dos Mouros
O "Sintra Canopy - A floresta vista de cima" é uma atividade que permite deslizar por entre
plataformas junto às copas das árvores (em alturas variáveis, até 30m), em percursos até cerca
de 1km através de cabos e recorrendo à técnica de slide. Não exige esforço físico nem
destreza particular e pode ser realizado por qualquer pessoa a partir dos 10 anos de idade.
Esta atividade de arborismo é única em Portugal na medida em que não existe nenhum local
no país que una a emoção do slide com a aprendizagem sobre um ecossistema, e numa
envolvente natural tão singular como a de Sintra. No Sintra Canopy os participantes desfrutam
do local, não existindo os constrangimentos de atividades que impliquem o ultrapassar de
obstáculos ou o cumprimento de tempos, - trata-se de um percurso de descoberta e diversão.
- Destinatários: maiores de 10 anos
- Tarifário: percurso L 19€; percurso XL 29€
- É possível efetuar uma reserva prévia (comercial@parquesdesintra.pt ou +351 21 923 73 00)
- Saber mais: www.parquesdesintra.pt/experiencias-e-lazer/sintra-canopy/

Sobre a Parques de Sintra - Monte da Lua
A Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A. (PSML) é uma empresa de capitais exclusivamente
públicos, criada em 2000, no seguimento da classificação pela UNESCO da Paisagem Cultural
de Sintra como Património da Humanidade. A sua criação teve como objetivo reunir as
instituições com responsabilidade na salvaguarda e valorização da Paisagem Cultural de
Sintra, e o Estado Português entregou-lhe a gestão das suas principais propriedades na zona.
Não recorre ao Orçamento do Estado, pelo que a recuperação e manutenção do património
que gere são asseguradas pelas receitas de bilheteiras, lojas, cafetarias e aluguer de espaços
para eventos.
Em 2013, os valores naturais e culturais que a PSML gere (Parque e Palácio da Pena, Palácios
Nacionais de Sintra e de Queluz, Chalet da Condessa d’Edla, Castelo dos Mouros, Palácio e
Jardins de Monserrate, Convento dos Capuchos e Escola Portuguesa de Arte Equestre)
receberam aproximadamente 1.700.000 visitas, mais de 90% das quais por parte de
estrangeiros.
São acionistas da PSML o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, a Direção Geral
do Tesouro e Finanças (que representa o Estado), o Turismo de Portugal e a Câmara
Municipal de Sintra.
www.parquesdesintra.pt ou www.facebook.com/parquesdesintra
Informações para imprensa:
Comunicação Parques de Sintra - Monte da Lua
Email: comunicacao@parquesdesintra.pt
Tel.: +351 21 923 73 00
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