
 
 
  
 

 
 
 

AF_Sintra_património_UNESCO_2019 

Registo de Acreditação no CCPFC/ENT-AE-1311/17 
 R. António Nunes Sequeira – 2735 - 058 CACÉM   *   Tel. - 21 912 93 33   Fax - 21 912 93 36 

Email: novafoco@mail.telepac.pt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 
“Sintra, património mundial”: 
uma experiência de cidadania 

 
 

Conteúdos / Calendarização 2019 
 

1ª Sessão (3h) – 4 de setembro das 16h-19h 

Preparação teórica da visita de estudo - A Serra de Sintra: veredas que contam histórias. 

Apresentação do enquadramento natural e histórico de alguns percursos dentro da Vila de Sintra. 
Contextualização histórica do património edificado a visitar. Perspetivas multidisciplinares sobre os 
locais a visitar. 

 

2ª Sessão (3h) - 5 de setembro das 14h-17h 

Visita de estudo - Roteiro Queirosiano (A Serra de Sintra: veredas que contam histórias)  

 

3ª Sessão (3h) - 6 de setembro das 16h-19h 

Preparação teórica da visita de estudo - A Serra de Sintra: milhões de anos de história. 

Apresentação do enquadramento biológico, ecológico, geológico e cultural dos locais a visitar. Análise 
das cartas geológica e topográfica. Contextualização histórica do património edificado a visitar. 

 

4ª Sessão (6h) – 7 de setembro das 8h-14h 

Visita de estudo – - A Serra de Sintra: milhões de anos de história. 

 

5ª Sessão (3h) - 19 de setembro das 18h-21h 

Preparação teórica da visita de estudo - A Serra de Sintra: olhares que contam histórias. 

Apresentação do enquadramento dos locais a visitar: Museus de Sintra. 

Arte e Ciências: olhares complementares que potenciam a cidadania. 

 

6ª Sessão (3h) - 20 de setembro das 17h-20h 

Visita de estudo - A Serra de Sintra: olhares que contam histórias (1ª parte – MU.SA) 
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7ª Sessão (6h) - 28 de setembro das 9h30min.-16h30min. (1h para almoço) 

Visita de estudo - A Serra de Sintra: olhares que contam histórias 

(2ª parte – Museu de Arqueologia de Odrinhas + Museu de História Natural de Sintra) 

 

8ª Sessão (3h) 10 de Outubro das 18h-21h 

Apresentação dos trabalhos de grupo.  
 


