
CLUBE DOS CASCALITOS
CASCALITOS

CONTACTOS

Para reservas ou dúvidas, contacte-nos 
por correio eletrónico ou telefone.

atividadesnatureza@cascaisambiente.pt
215 811 750 (2ª a 6ª das 09h00 às 17h00)

Para mais informações, consulte cascais.pt, 
ambiente.cascais.pt e Facebook da Cascais Ambiente

CONTACTS

For reservations or queries, contact us by email or phone. 
atividadesnatureza@cascaisambiente.pt 

215 811 750 (Monday to Friday from 9 am to 5 pm) 

For more information, see cascais.pt, ambiente.cascais.pt 
and the Facebook page from Cascais Ambiente

VINDO DA A5 
• Seguir as indicações para Cascais;
• Seguir a Av. Infante D. Henrique até 
à Av. da República.

VINDO PELA AV. MARGINAL
• Seguir a Av. Marginal até 
à Av. da República.

TRANSPORTES PÚBLICOS
• Comboios da CP fazem, pela linha de 
Cascais, ligação entre o Cais do Sodré 
e Cascais.
• O parque fica a 900 m na direção da 
Av. da República.

FROM A5
• Follow the signs to Cascais;
• Follow Av. Infante D. Henrique 
up to Av. da República. 

FROM AV. MARGINAL
• Follow Av. Marginal up to 
Av. da República. 

BY PUBLIC TRANSPORTS 
• CP trains connect, through the Cascais 
line, Cais do Sodré and Cascais. 
• The park is 900m in the direction  
of Av. da República. 

 

COMO CHEGAR? 
HOW TO GET THERE?

Parque Marechal Carmona
Clube dos Cascalitos
Parque Marechal Carmona
Cascalitos
GPS: 38º 41’ 36’’ N 9º 25’ 27’’ W

Parque Marechal Carmona

cascais.pt

O QUE PODEREI FAZER?
WHAT CAN I DO?

Aluguer de Espaço 
Rent the Space

Ateliers Temáticos 
Thematic Workshops

Festas de Aniversário 
Birthday Parties

CASCALITOS  
Clube dos Cascalitos is a children’s activity centre located in Parque Marechal Car-
mona in Cascais. In this place, recreational and pedagogical activities related to the 
themes: “Waste”, “Sea”, “Energy”, “Citizenship” and “Nature” are developed, for chil-
dren between the ages of 3 and 10 years old and their families, according to the Envi-
ronmental Education and Awareness Program (EEAP). 

Opening Hours: 

9:30 am to 5:00 pm (weekends, bank holidays and school holidays) 

Lunch time: 1 pm to 2 pm 

Closed on weekdays

CLUBE DOS CASCALITOS
O Clube dos Cascalitos é um centro de atividades infantis, localizado no Parque 
Marechal Carmona, em Cascais. Neste espaço são desenvolvidas atividades lúdi-
co-pedagógicas direcionadas às crianças entre os 3 e os 10 anos e suas famílias, 
relacionadas com os temas: “Resíduos”, “Mar”, “Energia”, “Cidadania” e “Natureza”, 
de acordo com o Programa de Educação e Sensibilização Ambiental (PESA).

Horário:

09h30 às 17h00 (fins-de-semana, feriados e interrupções letivas)

Horário de almoço: 13h-14h

Encerrado durante a semana



QUEM SÃO OS CASCALITOS? 
WHO ARE THE CASCALITOS?

O Simão tem 8 anos 
e vive em Carcavelos, por isso, 
adora a praia e todas as atividades 
relacionadas com o mar. 

Simão is 8 years old 
and lives in Carcavelos. 
He loves the beach and all 
activities related to the sea.

A Bia vive em S. Domingos de Rana, 
tem 6 anos, e adora as histórias 

de outros tempos, por isso, 
conhece muito bem as bibliotecas 

e museus de Cascais. 

Bia is 6 years old and lives 
in S. Domingos de Rana. 

She loves stories of other times, 
so she knows the libraries and 
museums of Cascais very well.

O Matias vive em Alcabideche 
e é o mais velho dos quatro: tem 

9 anos. Adora a natureza, por isso, 
conhece os locais de Cascais onde se 

podem encontrar plantas e animais.

Matias lives in Alcabideche 
and is the oldest of the four: 

he is 9 years old. 
He loves nature and for 

that reason, he knows 
the places in Cascais 

where plants and animals 
can be found.

O João vive em Cascais e tem 7 anos. 
Conhece a organização da cidade e gosta 

de participar nas mais variadas 
atividades que Cascais oferece. 

João lives in Cascais and 
is 7 years old. He knows 

the city and enjoys 
participating in the 

different activities that 
Cascais offers.
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