
CENTRO LÚDICO DAS LOPAS 
Rua Carlos Charbel, 2735 Agualva 
Email| deju.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 | março 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. 

8 março | 15h 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA  

“A mulher não é só casa; mulher-loiça, mulher-cama, 
ela é também mulher-asa, mulher-força, mulher-
chama E é preciso dizer… Desde que as coisas se 
tornem naquilo que a gente quer é igual dizer meu 
homem ou dizer minha mulher.” ARY DOS SANTOS  

Todas as idades 

para a comunidade educativa 
Programa de atividades disponíveis para grupos e 

escolas, mediante marcação prévia 

HORA DO CONTO  
À semelhança do que sucede nos outros meses, o Centro Lúdico 
das Lopas disponibiliza uma Hora do Conto, concebida e 
dinamizada pela equipa do espaço. 
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 MARÇO] 

27 a 31 março | 15h 
TORNEIO DE MINI TÉNIS DE MESA 

Durante esta semana, poderás vir 
jogar Mini ténis de Mesa com os teus 
amigos. Inscreve-te para o torneio. 

Maiores 6 anos 

28 março a 4 abril | 15h 
“LOTAÇÃO ESGOTADA” 
SESSÕES DE CINEMA 

Nas férias da Páscoa o Centro Lúdico 
promove sessões de cinema. Traz pipocas 
e convida os teus amigos.  

Maiores 10 anos 


