
CENTRO LÚDICO DAS LOPAS 
Rua Carlos Charbel, 2735 Agualva 
Email| dedu.cllopas@cm-sintra.pt 
Tel.| 21 923 68 71 
 

HORÁRIO 
segunda-feira a sábado 
9.30h—12.30h | 13.30h—17.30h 
Terça-feira 
13.30h—17.30h 

CENTRO LÚDICO DAS LOPAS | janeiro 2018 
O Centro Lúdico das Lopas localiza-se na freguesia de Agualva e Mira Sintra, no Concelho de Sintra, perto da sede dos Bombeiros 

Voluntários do Cacém e da Escola Secundária Matias Aires. 

O acesso ao espaço é livre (mediante inscrição), gratuito para todas as idades e grupos organizados*. Para além da oferta de um conjunto 

diversificado de atividades, o Centro Lúdico das Lopas possui ainda um auditório (com capacidade para 70 pessoas, equipado com 

material de iluminação, som e vídeo) e uma sala de informática (com computadores com acesso à internet) Tem também a funcionar a 

Sala XS—Espaço de Acolhimento Temporário, em parceria com a Equipa Local de Intervenção Precoce—Sintra Oriental (ELI), dirigida a 

crianças dos 0 aos 6 anos de idade, residentes no Concelho de Sintra, referenciadas pela ELI e/ou que não frequentem qualquer 

equipamento educativo. 

O Centro Lúdico das Lopas dinamiza ainda um projeto para maiores de 35 anos de idade a que demos o nome de Clube do Bem Estar e 

que envolve caminhadas, formações em informática, sessões de leitura, ateliês de culinária, sessões de relaxamento, entre outras 

atividades. Este projeto decorre todas as quartas-feiras, às 10h.  

* ver regulamento para as diferentes utilizações. 

6 janeiro | 15h 
“NATAL DOS SIMPLES (AS JANEIRAS)” 

Atuação do Grupo de Cavaquinhos da 
USIAMS – Universidade Sénior 
Intergeracional Agualva Mira Sintra    

Todas as idades 

para a comunidade educativa 
Programa de atividades disponíveis para grupos e 

escolas, mediante marcação prévia 

HORA DO CONTO | “OS DUENDES E O SAPATEIRO” 
A generosidade de um casal de sapateiros, que pratica o bem 

mesmo num período de dificuldades, atraiu os duendes para 

ajudá-los. Generosidade gera generosidade! “Os Duendes e o 

Sapateiro” é um clássico da literatura infantil escrito pelos 

Irmãos Grimm. 
Para jardins-de-infância e turmas do 1ºciclo.  

 

ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
Nestas oficinas propomos a exploração de vários materiais e 

técnicas adaptadas às crianças/ jovens que nos visitam.  
Para jardins-de-infância, grupos e turmas do 1º ciclo ao secundário. 

 

EXPRESSÃO CORPORAL E MOVIMENTO  
A Expressão Corporal desempenha um papel fundamental para 
as crianças/jovens expressarem as suas emoções/sentimentos.  
Para grupos e escolas do 1º ciclo ao secundário. 

PROGRAMAÇÃO GERAL 
[DESTAQUES DO MÊS DE JANEIRO] 

20 janeiro | 15h 
TORNEIO DE MATRAQUILHOS 

Durante este mês, poderás vir jogar 
matraquilhos com os teus amigos. 
Inscreve a tua equipa para o troneio. 

Todas as idades 

Inscrições abertas todo o ano 
PROJETO DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS DAS LOPAS 

O Projeto de Expressões Artísticas das Lopas foi criado 
para ti e para as tuas Ideias! Se procuras um espaço 
para ensaiar (Teatro, Dança, Música etc.) ou precisas de 
ajuda para desenvolver o teu projeto artístico, apresenta
-nos as tuas propostas.  Inscrições individuais ou em 
grupo. Vem visitar-nos e conhecer o nosso espaço e a 
nossa equipa. 

Todas as idades 


