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VENHA POR UMA RAZÃO. 
FIQUE POR MUITAS. 

Há quem venha pelos dias de sol, pelo horizonte  

a perder de vista, pela magnífica e inigualável  

costa, pelo parque natural e pela hospitalidade  

de quem cá vive.

Há quem venha pela calma e tranquilidade, pelas 

esplanadas à beira-mar, pelos campos de golfe 

rodeados de natureza selvagem, pelos sabores  

do mar, pelas ondas e pelo vento, pelo surf e pela vela.

Há quem venha pelas muitas histórias de reis e de 

espiões, pela animação, pela cultura e pelo glamour.

Há quem venha pelos encontros de negócios, pela 

proximidade a Lisboa e ao seu aeroporto internacional, 

pela multiplicidade de espaços e geografias.

Há quem venha pelos trilhos e dunas, pelos 

passeios a cavalo e de barco na baía e por estar 

mesmo ao lado de Sintra.

Há quem venha pelo acolhimento inesquecível, 

pela simpatia e autenticidade das pessoas e pelo 

conforto e bem-estar únicos.

Há muitas razões para vir a Cascais. 

Mas há ainda mais para querer ficar. 
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Cascais está localizada na costa ocidental 

portuguesa, no ponto extremo da Europa 

continental, a apenas 20km da capital Lisboa 

e do seu aeroporto internacional. Um destino 

ao mesmo tempo acolhedor e surpreendente, 

que oferece uma atmosfera de glamour, calma 

e natureza plena, a cerca de duas horas de 

voo das principais cidades europeias. 
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VENHA PELA 
HISTÓRIA. 

FIQUE PELO 
GLAMOUR DE 

UM LOCAL 
INIGUALÁVEL.

Falar de História em Cascais é remontar quase ao princípio dos 

tempos, quando os dinossauros habitavam os seus densos bosques.

Mais tarde, o interesse estratégico desta zona, a mais ocidental 

da Europa continental, atraiu sucessivamente fenícios, romanos 

e árabes. 

Especialmente destes últimos, a região herdou as suas influências 

reconhecíveis na arquitetura, no nome de locais e na cultura 

em geral.

Dada a sua proximidade com a capital, Cascais acompanhou 

de muito perto a vida política e militar da História de Portugal, 

convertendo-se em local de retiro e lazer para a família real.

A zona costeira de Cascais era a primeira a ser avistada pelos 

navios ao aproximarem-se do Tejo e a última imagem que 

levavam de Portugal, quando se dirigiam para os diversos 

pontos do Império. Os seus habitantes viram partir os primeiros 

descobridores e como regressaram carregados de tesouros  

de África, especiarias da Índia e ouro do Brasil.

As inúmeras fortificações recordam-nos os ataques dos corsários 

e as tentativas de desembarque das forças espanholas, francesas 

e inglesas, em diferentes momentos da História de Portugal.

Em tempos mais recentes, a Região é eleita como pioneira do 

turismo em Portugal quando, em 1870, a família real elegeu 

a zona, e concretamente a Cidadela de Cascais, para sua 

residência de veraneio, pela excelência da sua localização, 

envolvência natural, clima temperado e qualidade das suas 

águas marítimas e termais.

Seguindo o curso da história mundial, e de Portugal como um 

país neutro, a região tornou-se, além de um porto de abrigo 

numa Europa em crise, um lugar de vital importância estratégica 

durante a Segunda Guerra Mundial, rodeado de diplomacia  

e espionagem.

Cascais recebe assim muitas celebridades europeias, famílias 

reais e artistas carismáticos que fugiam de uma Europa em 

guerra, em busca de um lugar seguro.

A hospitalidade portuguesa desde logo seduziu muitos desses 

ilustres visitantes que na nossa região desejavam permanecer, 

como Josef von Habsburg, da Casa Real da Áustria, ao dizer 

“Aqui sentimo-nos em casa.”

Este ambiente particular que se vivia então, inspirou Ian Fleming, 

agente secreto inglês destacado no Estoril, a escrever o seu 

primeiro romance e assim criar o espião mais famoso de sempre, 

James Bond 007.

Hoje, contando com mais de 650 anos de história, o ambiente 

cosmopolita e sofisticado ainda perdura e do qual resultou  

a denominação de Riviera Portuguesa.
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AS NOSSAS 
PRAIAS

As praias constituem uns dos grandes aliciantes para quem 

nos visita. Águas limpas e transparentes, serviços de apoio  

e infraestruturas são alguns dos motivos que convertem 

a sua visita num prazer inolvidável. Pela sua grande 

qualidade é atribuída à maioria delas a bandeira azul  

da União Europeia.

Cascais tem agora o galardão Quality Coast, bem como  

a bandeira verde ECO XXI, prémios que definem as zonas 

costeiras mais sustentáveis da Europa.

Paralelamente mantém ainda o programa Praia para Todos, 

que disponibiliza cadeiras anfíbias para proporcionar 

banhos de mar a pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida (tiralô), durante a época balnear.

Durante esta época, o visitante encontrará com frequência 

grupos de voluntários do Município, devidamente identificados, 

cujo programa abrange desde as áreas de limpeza à praia, 

cuidados de saúde ou informação turística ao visitante, 

proporcionando uma experiência segura e agradável.

Geograficamente as praias da região dividem-se em dois 

sectores distintos.

Nas zonas mais urbanas e com uma grande facilidade 

de acesso pedonal, praias encantadoras abrem-se 

em pequenas enseadas, rodeadas de elegantes casas  

e palacetes, ao estilo da Riviera. Os seus passeios marítimos 

com bares e esplanadas, oferecem muita animação com um 

toque cosmopolita.

Já nas praias, mais afastadas mas de fácil acessibilidade, 

nomeadamente as localizadas em pleno parque natural 

predominam as arribas, com águas mais enérgicas  

e fortemente iodadas. 

Pelas suas condições naturais favoráveis e pelo equipamento 

existente, a maioria das praias da costa de Cascais, 

apresentam-se com um ponto de encontro obrigatório 

para os praticantes de surf, bodyboard, kitesurf, windsurf 

ou SUP Paddle.



 Guia de Turismo . 11

1. Praia do Abano 

2. Praia do Guincho

3. Praia da Cresmina

4. Praia da Rainha

5. Praia da Duquesa/Conceição

6. Praia das Moitas

7. Praia do Tamariz

8. Praia da Azarujinha

9. Praia de São Pedro

10. Praia das Avencas

11. Praia da Parede

12. Praia de Carcavelos
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MONUMENTOS, 
PALÁCIOS E MUSEUS

FORTE DE S. JORGE DE OITAVOS

O conjunto apoia-se sobre a falésia e espreita o mar com  

a sobranceria própria de um edifício militar, cuja construção 

se ficou a dever à necessidade de proteger as gentes da terra 

dos inimigos que se aproximavam por mar ou que encontravam 

numa extensa laje que a maré baixa punha a descoberto um 

ponto de possível desembarque.

Atualmente é um espaço museológico onde, através de pequenos 

textos, peças e imagens (algumas inéditas) os visitantes terão 

uma perceção mais ampla dos aspetos relacionados com  

a construção da fortificação e do seu papel enquanto dispositivo 

militar, inserido no conjunto das muitas fortificações militares  

da defesa avançada da barra do Tejo.

Horário: 10h–17h durante a semana. 

Aos fins-de-semana das 10h às 13h e das 14h as 17h

Aberto todos os dias (exceto segundas-feiras e feriados).

Tel. +351 214 815 949

www.cm-cascais.pt

GPS: 38º 41’ 59.52’’ N / 9º 28’ 5.63’’ W

FAROL-MUSEU DE SANTA MARTA

Originalmente fazendo parte do Forte de Santa Marta,  

é atualmente um museu cujo conteúdo retrata a vida dos antigos 

faroleiros, a tecnologia e a história, ao longo dos tempos.

A loja do Museu apresenta uma seleção de publicações, artigos 

de papelaria e objetos relacionados com as temáticas faroleira, 

marinha, arquitetónica e cascalense.

Horário: 10h-17h. Sábados e domingos 10h-13h/14h-17h

Aberto todos os dias (exceto segundas-feiras e feriados).

Tel. +351 214 815 328 

www.cm-cascais.pt

GPS: 38º 41’ 25.91’’ N / 9º 25’ 18.27’’ W
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1. Núcleo Museol. de Oitavos

2. Farol Museu de Sta. Marta

3. Casa de Santa Maria

4. Museu Biblio. dos Condes de Castro Guimarães

5. Museu do Mar Rei D. Carlos 

6. Casa das Histórias Paula Rego

7. Centro Cultural de Cascais

8. Cidadela de Cascais

9. M. da Música Portuguesa Casa Verdades de Faria

10. Espaço Memória dos Exílios CTT Estoril

Oceano Atlântico

Área ampliada
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CASA DE STA. MARIA

Foi mandada edificar por Jorge O’Neill em 1902, descendente 

direto da Real Casa Soberana da Irlanda, que nos finais do século 

XIX, seguindo o exemplo da Corte Portuguesa, escolheu Cascais 

para estância de veraneio. Trata-se de um projeto de Raul Lino, um 

dos mais representativos arquitetos portugueses do século XX.

Indissociável da paisagem de Cascais, no conjunto que forma 

com o Farol Museu de Santa Marta e o Museu-Biblioteca 

Condes de Castro Guimarães, a Casa de Santa Maria reflete 

uma tendência arquitectónica tipicamente mediterrânica, 

valorizando a luz e a influência árabe, com arcos em ferradura 

e azulejos como elemento decorativo.

A riqueza decorativa desta casa pode ser apreciada nos seus 

belos azulejos do século XVII e no seu magnífico teto de madeira 

pintado a óleo.

Aqui se hospedaram diversas personalidades ilustres, como  

a Grã-Duquesa Carlota do Luxemburgo e a sua família, os Condes 

de Barcelona, o Rei Humberto II de Itália e os Duques de Windsor, 

entre outras.

O espaço, que é procurado para visitas guiadas temáticas, 

acolhe regularmente conferências, apresentações de livros, 

workshops diversos, exposições temporárias e cursos livres.

Horário: 10h-17h. Sábados e domingos 10h-13h/14h-17h

Aberto todos os dias (exceto segundas-feiras e feriados)

Tel. +351 214 815 328

www.cm-cascais.pt

GPS: 38º 41’ 27.79’’ N / 9º 25’ 17.50’’ W

MUSEU - BIBLIOTECA CONDES 
DE CASTRO GUIMARÃES 

A localização deste magnífico exemplo do estilo revivalista, 

numa pequena enseada, tão perto da água que as ondas varrem 

a base do edifício na maré alta, é, porventura, tão atrativa como 

o seu conteúdo artístico, que inclui uma interessante coleção 

de arte, ricas peças de mobiliário de estilo indo-português, 

vestígios arqueológicos pré-históricos e uma biblioteca,  

na qual se destacam um manuscrito iluminado de 1505 e edições 

do século XVII ricamente encadernadas. 

Este palácio foi mandado edificar em 1900 por Jorge O’Neill, 

com desenho inicial de Luigi Magnini, autor de algumas obras 

maiores do revivalismo neo-manuelino, no Hotel do Buçaco  

e na Quinta da Regaleira (Sintra). Este projeto foi desenvolvido 

por Francisco Vilaça, pintor e arquiteto. 

Um passeio pelo parque circundante, Parque Marechal 

Carmona, permite-lhe ainda descobrir uma pequena capela, 

belos painéis de azulejos e um mini-zoo. 

Horário: 10h-17h. Sábados e domingos 10h-13h/14h-17h

Aberto todos os dias (exceto segundas-feiras e feriados).

Tel. +351 214 815 308

www.cm-cascais.pt

GPS: 38º 41’ 32.24’’ N / 9º 25’ 18.27’’ W
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MUSEU DO MAR

A estreita relação de Cascais com o mar, a navegação e a pesca 

é visível neste espaço temático, o Museu do Mar. Com secções 

de História Natural, Etnologia e Arqueologia Submarina, 

possui uma grande variedade de peças ligadas ao mar: mapas 

antigos, vestuário de pescadores de outros tempos, modelos 

de embarcações e tesouros recuperados de navios que 

naufragaram ao largo da nossa costa e no estuário do Tejo.

Horário: 10h-17h. Sábados e domingos 10h-13h/14h-17h

Aberto todos os dias (exceto segundas-feiras e feriados)

Tel. +351 214 815 907

www.cm-cascais.pt

GPS: 38º 41’ 43.37’’ N / 9º 25’ 23.87’’ W

CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO

Em 2006, a pintora Paula Rego, atualmente a mais internacional 

das artistas plásticas portuguesas, sediada em Londres, 

escolheu Cascais para a construção da “sua” Casa das Histórias, 

com projeto do Arquiteto Eduardo Souto de Moura.

Aqui se exibe um conjunto significativo da sua obra gráfica  

e algumas obras do marido, Victor Willing, artista e crítico  

de arte, falecido em 1988.

A Casa das Histórias Paula Rego presta assim um serviço cultural 

de excelência, através da exposição rotativa da coleção, de um 

serviço educativo ativo e dinâmico e de uma programação 

paralela diversificada.

Conta com uma cafetaria, loja com livraria, e auditório.

Horário: 10h-18h

Encerra às segundas-feiras

Tel. +351 214 826 970

www.casadashistoriaspaularego.com

GPS: 38º 41’ 40.49’’ N / 9º 25’ 25.94’’ W

CENTRO CULTURAL DE CASCAIS 

No local onde antigamente se encontrava o Convento de Nossa 

Senhora da Piedade ergue-se hoje o Centro Cultural de Cascais, 

um soberbo edifício reformado pelo Arquiteto Jorge Silva.

Este Centro é um dos espaços culturais a não perder, albergando 

a grande maioria das exposições temporárias que aqui têm lugar.

Dispõe de uma agradável cafetaria servida por uma esplanada 

localizada num pátio interior.

Horário: 10h-18h

Aberto todos os dias (exceto segundas-feiras)

Tel. +351 214 815 660

www.fundacaodomluis.pt

GPS: 38º 41’ 38.65’’ N / 9º 25’ 16.88’’ W
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CIDADELA DE CASCAIS 

Esta impressionante fortificação do século XVI protegia a baía 

de Cascais e fazia parte de um cordão de artilharia costeira 

que defendia as zonas de desembarque próximas da capital. 

Hoje alberga um hotel de 5 estrelas, a Pousada da Cidadela,  

um Art District e o Museu da Presidência. 

O Cidadela Art District tem como finalidade promover a arte 

contemporânea junto da população em geral, através da sua 

galeria de arte e dos seus open studios, onde se pode contactar 

diretamente com o artista e o seu trabalho. 

O Museu da Presidência constitui-se o herdeiro do espólio 

do Palácio da Cidadela, antiga residência de verão da coroa 

portuguesa, e também uma das residências oficiais da Presidência 

da República na atualidade. 

Cidadela Art District 

Aberto todos os dias 

Tel. +351 214 820 300

www.cidadelaartdistrict.com

GPS: 38º 41.657’’ N / 9º 25.183’’ W

Museu da Presidência 

Horário: 14h-20h / Aberto de quarta-feira a domingo 

Tel. +351 213 614 660

www.museu.presidencia.pt

GPS: 38º 41.657’’ N / 9º 25.183’’ W

CASA MUSEU VERDADES DE FARIA 

Projetado pelo famoso arquiteto português Raul Lino, este 

museu tem por objetivo a preservação, conservação, estudo  

e divulgação do Património Musical Português.

O edifício foi mandado erigir por Jorge O’Neill, descendente 

direto da Real Casa Soberana da Irlanda, que nos finais do 

século XIX, seguindo o exemplo da Corte Portuguesa, escolheu 

Cascais para estância de veraneio, tendo sido igualmente 

responsável pela construção da Casa de Santa Maria e Palácio 

dos Condes de Castro Guimarães, atuais museus. 

O Museu da Música Portuguesa - Casa Verdades de Faria reúne 

os espólios de duas grandes figuras da cultura portuguesa: 

Michel Giacometti e Fernando Lopes-Graça. 

Contém uma variada coleção de instrumentos musicais 

populares portugueses e objetos etnográficos. 

Periodicamente organiza espetáculos e exposições temporárias.

Horário: 10h-13h/14h-17h

Aberto todos os dias (exceto segundas-feiras e feriados)

Tel. +351 214 815 904

mmp.cm-cascais.pt

GPS: 38º 42’ 37.90’’ N / 9º 24’ 19.17’’ W
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ESTAÇÃO DOS CORREIOS DO ESTORIL 
ESPAÇO MEMÓRIA DOS EXÍLIOS 

Construída pelo arquiteto português Adelino Nunes e inaugurada 

em 1942, representa uma das peças mais importantes do 

movimento modernista nesta região.

Entre 1936 e 1955, com particular ênfase para o período  

da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), estadistas, reis 

sem trono, escritores, artistas, pensadores, espiões, homens 

de negócios, mas também milhares de pessoas anónimas 

encontraram um local de refúgio na então chamada Costa do 

Sol, no eixo Cascais-Estoril. 

O Espaço Memória dos Exílios, integrado nesta estação 

dos correios, foi inaugurado em 1999, recriando o ambiente 

dessas décadas, através de um núcleo expositivo permanente 

constituído por documentação de arquivo, fotografias, objetos 

de época e material de referência. 

Horário: 10h-18h

Aberto todos os dias (exceto sábados, domingos e feriados)

Tel. +351 214 815 930 

www.cm-cascais.pt

GPS: 38º 42’ 12.87” N / 9º 23’ 47.54’’ W

A DOIS PASSOS 

PALÁCIO NACIONAL DE SINTRA 

Famoso pela inconfundível silhueta das suas enormes chaminés, 

converteu-se num dos símbolos mais conhecidos da vila  

de Sintra. A sua estrutura primitiva provém da ocupação árabe. 

Após ter caído em poder dos cristãos no século XII e ter 

sofrido sucessivas remodelações, a mais importante das quais 

no reinado de D. Manuel I, o resultado final foi uma mistura  

de estilos. A sua singular volumetria é fruto das dependências 

que foram sendo acrescentadas e sobrepostas. 

Devido à sua localização, agradável e próxima de Lisboa,  

o Palácio foi, desde a Idade Média, uma das residências favoritas 

dos monarcas portugueses. Por este motivo esteve intimamente 

ligado a muitos feitos relevantes da História de Portugal. 

Horário de verão: (23/03 a 25/10) 09.30h-19.00h 

Horário de inverno: (26/10 a 22/03) 09.30h-18.00h

Aberto todos os dias

Tel. +351 219 106 840 

www.parquesdesintra.pt 

GPS: 38º 47’ 50.50” N / 9º 23’ 25.87” W 
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PALÁCIO NACIONAL DA PENA 

Mandado construir na primeira metade do século XIX pelo rei-

consorte D. Fernando de Saxe Coburgo-Gotha, este palácio 

representa uma das principais expressões do Romantismo 

arquitetónico do século XIX no mundo, constituindo-se  

no primeiro palácio nesse estilo na Europa.

A paisagem circundante é tão impressionante como a própria 

arquitetura. A partir daqui pode desfrutar-se de belas vistas 

panorâmicas sobre o parque e sobre toda a região. 

O Palácio da Pena integra-se na Paisagem Cultural de Sintra, 

classificada pela UNESCO como Património Mundial da 

Humanidade desde 1995. Em 2013 passou a integrar a Rede 

de Residências Reais Europeias. 

Horário de verão (23/03 a 25/10): 09.30h-19.00h 

Horário de inverno (26/10 a 22/03): 10.00h-18.00h

Aberto todos os dias 

Tel. +351 219 105 340 

www.parquesdesintra.pt 

GPS: 38º 47’ 16.45” N / 9º 23’ 15.35” W 

CHALET DA CONDESSA D’EDLA 

Na segunda metade do século XIX o rei consorte D. Fernando II 

e a sua futura segunda mulher, Elise Hensler, Condessa D’Edla, 

mandaram construir no Parque da Pena um chalet e um jardim de 

caráter privado enquanto espaço de refúgio e recreio do casal. 

Neste chalet, de modelo alpino sobressaem as pinturas murais, 

os estuques, os azulejos e o uso exaustivo da cortiça como 

elemento ornamental. 

Horário de verão (23/03 a 25/10): 09.30h-19.00h 

Horário de inverno (26/10 a 22/03): 10.00h-18.00h

Aberto todos os dias 

Tel. +351 219 105 340 

www.parquesdesintra.pt 

GPS: 38º47’9.41” N / 9º23’58.48’’W

CASTELO DOS MOUROS 

Este castelo medieval foi construído no local ocupado por uma 

antiga fortificação árabe, abandonada pelos seus defensores 

perante a aproximação do exército de D.Afonso Henriques, 

durante a Reconquista e a fundação de Portugal, no século XII. 

O seu enorme perímetro, recortado e com grandes desníveis, 

fez com que já na sua época o castelo fosse praticamente 

impenetrável. Tem um grande efeito cénico, para além da sua 

fantástica implantação paisagística. 

Horário de verão (23/03 a 25/10): 09.30h-20.00h 

Horário de inverno (26/10 a 22/03): 10.00h-18.00h

Entrada de visitantes: até 1 hora antes do fecho 

Aberto todos os dias 

Tel. +351 219 237 300 

www.parquesdesintra.pt

GPS: 38º 47’ 24.25” N / 9º 23’ 21.47” W
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PALÁCIO E QUINTA DA REGALEIRA 

Fruto de um sonho de um homem de grande cultura que fez 

fortuna no Brasil, Carvalho Monteiro mandou erigir o Palácio  

e Capela da Regaleira nos primeiros anos do século, cujo 

projeto ficou a cargo de Luigi Manini, o mesmo arquiteto 

do hotel-palácio do Buçaco e do Museu Condes de Castro 

Guimarães (Cascais). 

O conjunto formado pelo palácio e seus frondosos jardins, 

salpicados de misteriosas grutas, poços, lagos, torres e estátuas, 

constitui um verdadeiro cenário de ópera, que atrai de forma 

irresistível os românticos e os amantes do oculto. 

Horário de novembro, dezembro e janeiro: 10h-17.30h

Horário de fevereiro, março e outubro: 10h-18.30h

Horário de abril a setembro: 10h-20h

Entrada de visitantes: até 30 minutos antes do fecho e 1 hora 

antes do fecho durante o horário de verão

Aberto todos os dias, exceto 24 e 25 de dezembro

Tel. +351 219 106 656 

www.regaleira.pt 

GPS: 38º 47’ 47.84’’ N / 9º 23’ 46.65’’ W

PALÁCIO DE SETEAIS 

Situado num local a partir do qual se contempla um impressionante 

panorama que se estende até ao mar, este palácio foi construído 

pelo cônsul holandês Daniel Gildmeester, durante o último quartel 

do século XVIII. 

Posteriormente, o seu novo proprietário ampliou-o, unindo os dois 

blocos com um arco coroado pelo escudo real e por um medalhão 

com as efígies dos reis de Portugal. 

Atualmente o Palácio foi convertido num hotel de luxo, para 

privilégio dos seus hóspedes. 

Tel. +351 219 233 200 

www.tivolihotels.com 

GPS: 38º 47’ 45.60’’ N / 9º 23’ 56.36’’ W

PALÁCIO E QUINTA DE MONSERRATE 

Na segunda metade do século XIX, um rico comerciante inglês, 

Francis Cook, mandou reformar um antigo palacete neogótico, 

pertencente a orgulhosos revivalistas. Tal como na maioria 

dos monumentos da região, o jardim, repleto de espécies 

autóctones e exóticas, contribui para dar o toque de romantismo 

e originalidade ao conjunto. 

Horário de verão: (23/03 a 25/10) 09.30h-20h 

Horário de inverno: (26/10 a 22/03) 10h-18h

Entrada de visitantes: até 30 minutos antes do fecho

Aberto todos os dias

Tel. +351 219 237 300 

www.parquesdesintra.pt 

GPS: 38º 47’ 30.70” N / 9º 25’ 9.09” W
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PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ

Mandado construir em 1747 pelo futuro D. Pedro II, rei consorte 

de D. Maria I, o Palácio de Queluz foi inicialmente concebido 

como residência de verão, tornando-se espaço privilegiado 

de lazer e entretenimento da família real que o habitou  

em permanência de 1794 até à partida para o Brasil em 1807, 

na sequência das invasões francesas. 

Muitos comparam-no a um pequeno Versailles, pois a sua refinada 

elegância e o desenho dos seus jardins povoados de estátuas  

e fontes barrocas são sempre surpreendentes. 

É ocasionalmente palco de concertos, exposições e recriações 

históricas. 

Horário de verão: (23/03 a 25/10) 09h-18.30h 

Horário de inverno: (26/10 a 22/03) 09h-17.30h

Aberto todos os dias. Entrada de visitantes: até às 16.30h 

Tel. +351 214 343 860 

www.parquesdesintra.pt 

GPS: 38º 45’ 1.46” N / 9º 15’ 28.40” W

PALÁCIO E CONVENTO NACIONAL DE MAFRA 

Trata-se de uma imponente construção de 213 x 244 metros, 

que faz lembrar o Mosteiro de El Escorial. Integra um palácio, 

uma basílica e um convento, com um total de 860 salas. Foi 

mandado construir na primeira metade do século XVIII pelo rei 

D. João V, num dos períodos áureos da história de Portugal. 

O convento é famoso pela sua riquíssima biblioteca, pela 

sua basílica, onde se destacam os mármores, baixos-relevos  

e esculturas (algumas do século XVI) e pelos seus magníficos 

carrilhões, dos maiores do mundo, com 57 sinos em cada torre. 

Horário: 10h-17.30h Encerra: às terças-feiras, 1 de janeiro, 

Domingo de Páscoa, 1 de maio, e 25 de dezembro 

Entrada de visitantes: até às 16.30h

Basílica: 10h-13h / 14h-17h

Aberto todos os dias 

Tel. +351 261 81 75 50 

www.palaciomafra.pt 

GPS: 38º 56’ 12.34” N / 9º 19’ 38.92” W

CONVENTO DOS CAPUCHOS 

O Convento dos Capuchos, de Santa Cruz ou da Cortiça,  

foi construído em 1560 por D. Álvaro de Castro em cumprimento 

de uma promessa de seu pai, o vice-rei da Índia, D. João  

de Castro. As suas exíguas celas, a capela, o refeitório e outras 

dependências escavadas na rocha e forradas de cortiça, são 

interessantes exemplos da humilde vida quotidiana dos frades 

da Ordem de São Francisco. 

Horário de verão (23/03 a 25/10): 09.30h-20h 

Horário de inverno (26/10 a 22/03): 10h-18h

Entrada de visitantes até 1 hora antes do fecho

Aberto todos os dias 

Tel. +351 219 237 300 

www.parquesdesintra.pt 

GPS: 38º 46’ 58.48” N / 9º 26’ 8.86” W 
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IGREJAS
IGREJA MATRIZ DA Nª SRª DA ASSUNÇÃO

Data do século XVI e apresenta uma rica decoração interior, 

tipicamente portuguesa, com belos trabalhos em talha dourada 

na zona do altar. As paredes mostram painéis de azulejos  

e pinturas de alguns dos mais famosos pintores portugueses, 

como a conhecida Josefa d’Óbidos. 

Foi nesta igreja que o rei Humberto II de Itália casou a sua filha 

no ano de 1956. 

Morada: Largo da Assunção - Cascais 

Tel. 214 847 480 / Fax: 214 847 482

E-mail: igrejadecascais@gmail.com

HORÁRIO DAS MISSAS

Domingos e dias festivos de guarda: 10h, 11.15h, 12.30h e 19.15h 

Sábados: 19.15h (Vespertina de Domingo)

Dias de semana: 10h e 19.15h

IGREJA DA MISERICÓRDIA

Igreja construída no século XVI, tendo sofrido bastantes danos 

com o terramoto de 1755, sendo reconstruída em 1977. Merecem 

destaque as peças de arte sacra que apresenta. 

Morada: Largo da Misericórdia – Cascais 

Horário das Missas: Domingo 9h

IGREJA DOS NAVEGANTES

Templo barroco, característico pela sua planta octogonal. 

Contém representações dos santos padroeiros dos marinheiros: 

S. Pedro Gonçalves e Nossa Senhora dos Navegantes. 

Morada: Rua dos Navegantes – Cascais 

Sábado: 18h / Domingo: 12h (Comunidade Inglesa)

CAPELA DE NOSSA SENHORA 
DA VITÓRIA (CIDADELA)

Construída dentro da Cidadela de Cascais, a capela da Nº Sra. 

da Vitória data provavelmente da segunda metade do século 

XVIII de acordo com a data inscrita nos seus painéis de azulejos. 

O edifíco atual resulta das obras empreendidas após o terramoto 

de 1755. Está ligada ao culto de Santo António depois de ali ter 

estado sediado o regimento XIX de Infantaria que lutou sob 

a sua égide. 

Morada: Cidadela de Cascais – Cascais 

Horário das Missas: Sábado 10h

IGREJA DE SANTO ANTÓNIO 

A sua construção data do século XVI, apesar de ter sido erigida 

sobre uma capela mais antiga que existia no local. 

Reconstruída após o terramoto de 1755, foi novamente 

devastada por um grande incêndio em 1927. Apesar de tudo, 

salvaram-se os azulejos e a fachada barroca.

Morada: Av. Marginal – Estoril 

HORÁRIO DAS MISSAS

Segunda a Sexta: 9.30h, 19h, à quarta-feira às 7.15h

Sábados: 9.30h, 18h (em castelhano) e às 19h

Domingos e dias santos: 8h, 10h, 12h, 13h e 18h
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NATUREZA

O PARQUE NATURAL SINTRA-CASCAIS 

O que de imediato nos surpreende no Parque Natural Sintra-

Cascais é a forma como conseguiu preservar toda a sua harmonia 

natural, estando tão próximo de uma grande metrópole como 

Lisboa ou da charmosa costa de Cascais, com a grande oferta 

turística de que dispõe.

Ocupando cerca de um terço da área total do nosso concelho, 

talvez seja um dos raros exemplos nos quais a presença humana 

e a Natureza conseguem coexistir. Algo raro, mas a julgar pela 

beleza que ali encontramos, não impossível... 

O Parque apresenta uma grande diversidade de ambientes  

e paisagens que inclui dunas, florestas, lagoas, uma acidentada 

linha costeira em que as altas arribas são interrompidas pela 

presença de praias encantadoras, o imponente Cabo da Roca 

(o ponto mais ocidental da Europa) e, no centro, a magnífica 

Serra de Sintra e toda a área classificada pela UNESCO como 

paisagem cultural património da Humanidade. 

O visitante sente ainda hoje que esta montanha é mágica tal 

como o sentiram sempre os habitantes deste lugar, desde  

há milhares de anos. Chamavam-lhe Monte da Lua, evocando 

influências tão poderosas como as dos próprios astros. 

Do ponto de vista da fauna, flora e geomorfologia, este parque 

natural é particularmente rico e variado. Em torno do afloramento 

vulcânico da Serra de Sintra, sobre um terreno de origem 

basáltica, granítica e calcária, crescem numerosas espécies 

arbóreas e arbustivas, entre as quais se podem ainda encontrar 

representantes da flora primitiva, como o carvalho“cerquinho”, 

o carrasco, o cravo de Sintra (Dianthus Cintranus) e a muito 

caraterística “saudade” (armeria pseudarmeria), endémica da 

flora portuguesa. 

Entre os animais são comuns o coelho bravo, a raposa  

o peneireiro de dorso malhado, o texugo, a doninha, a cobra 

rateira, o morcego-de-ferradura (Rhinolophus Hiposideros)  

e dezenas de espécies de aves, entre as quais se destacam  

alguns raros exemplares da águia de Bonelli e do falcão peregrino.

Além dos pontos que, de tão espetaculares são recomendados 

por todos os guias, não perca a oportunidade de descer  

de Sintra até Colares no pequeno elétrico vermelho que serpenteia  

ao longo de um vale particularmente belo. 
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Será também interessante provar o vinho regional de Colares, 

produzido numa área tão reduzida que pode considerar-se uma 

raridade de coleção. 

Este Parque, combinando uma área urbana e rural, convida  

à visitação e a um fácil envolvimento com o território, pondo  

à disposição de todos os interessados percursos pedestres que 

lhe permitirão conhecer melhor este território e a sua diversidade. 

POSTO DE TURISMO DA NATUREZA 

Com vista à promoção do conhecimento do património  

e biodiversidade existentes no Parque Natural Sintra-Cascais 

(PNS-C), foi criado o primeiro Posto de Informação de Turismo de 

Natureza do concelho, também conhecido como Green Hotspot. 

Localizado no centro de Cascais, numa eco-cabana de cortiça, 

em frente ao Parque Marechal Carmona, este posto disponibiliza 

informação sobre as características paisagísticas, geológicas, 

patrimoniais e de fauna e flora do Parque Natural, bem como 

sugestões sobre atividades e percursos de Natureza dos quais 

podem desfrutar.

Funciona igualmente como ponto de levantamento das BICAS - 

bicicletas que podem ser requisitadas (mediante a apresentação 

de um documento de identificação e assinatura de termo  

de responsabilidade) e que são disponibilizadas gratuitamente. 

Horário: verão (1 de maio a 30 de setembro) – diariamente 

das 8h às 20h / inverno (1 de outubro a 30 de abril) – diariamente 

das 9h às 16h. Morada: Avenida da República - 2750-475 Cascais

Tel. 214 604 230 / E-mail: geral@cascaisambiente.pt

CONHECER MELHOR 
OS ESPAÇOS NATURAIS 

NÚCLEO DE INTERPRETAÇÃO  
DA DUNA DA CRESMINA 

O Núcleo de Interpretação da Duna da Cresmina é um espaço 

criado com o objetivo de dar a conhecer as dunas do Guincho  

e Cresmina que fazem parte do sistema dunar Guincho-Oitavos, 

localizado no Parque Natural Sintra-Cascais.

O Núcleo serve como ponto de partida para momentos  

de descoberta, uma vez que o espaço convida os visitantes  

a explorarem, através de um percurso de passadiços, as dunas 

e as suas especificidades. 

Neste passeio é possível observar as plantas nativas tais como 

o estorno, o narciso das areias, a raiz-divina, a sabina-das-

praias, entre outras. Associada a esta flora vive em perfeita 

harmonia uma diversificada fauna desde insetos, répteis a aves. 

Um exemplo particular é a lagartixa da areia cuja sobrevivência 

depende do equilíbrio destes sistemas dunares. Todo o percurso 

é acompanhado por painéis informativos, onde os visitantes 

identificam as várias espécies animais e vegetais.

Cascais recebeu recentemente o primeiro prémio de turismo 

sustentável “Vistas International”, como reconhecimento pelo 

trabalho na recuperação ambiental dunar.

Horário: Terça a domingo, das 9h às 18h. Entrada gratuita.

Localização: Rua da Areia, Cresmina. Guincho-Cascais.

GPS: 38º 43’ 36.68” N / 9º 28’ 7.03” W
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PEDRA AMARELA CAMPO BASE

O Pedra Amarela Campo Base situa-se na encosta Sul da Serra 

de Sintra, sobre o concelho de Cascais e é uma plataforma para 

a realização de atividades aventura no seio da natureza. Estão 

contempladas atividades tais como slide, arborismo, tiro com 

arco, BTT, escalada, rappel, orientação, entre outras. Todas as 

atividades são realizadas com equipamento adequado e sob 

orientação de um monitor do Campo qualificado.

O Campo e as suas atividades foram concebidos para o usufruto 

do património natural e cultural do Parque Natural Sintra-

Cascais, segundo o princípio da sustentabilidade e com 

minimização dos impactos ambientais, tendo como objetivo 

uma pegada ecológica mínima.

O Campo está aberto a todos os utilizadores que pretendam 

beneficiar das suas instalações e localização. A realização das 

atividades requer marcação prévia para:  

atividadesnatureza@cascaisambiente.pt.

Localização: Estrada da Serra, Parque Natural Sintra-Cascais. 

GPS: 38º 45’ 30.06” N / 9º 25’ 59.19” W 

QUINTA DO PISÃO

A Quinta do Pisão situa-se a norte do concelho de Cascais  

e compreende cerca de 380 hectares de área totalmente 

inserida no Parque Natural Sintra-Cascais.

Dedicada à atividade agro-silvo-pastoril, esta quinta convida  

o visitante a percorrer os seus trilhos, devidamente assinalados, 

sendo dada a conhecer a rotina de uma quinta nesta região. 

Ao longo dos vários caminhos da Quinta encontram-se painéis 

interpretativos com identificação do património edificado, 

fauna e flora predominante.

A paisagem carateriza-se por um mosaico de vegetação 

extremamente rico e que corresponde a uma elevada 

diversidade de habitats. Podem ser observadas várias espécies 

de fauna selvagem, nomeadamente a garça-real, a águia-de-

asa-redonda, a geneta, a raposa, entre outras.

Na Quinta do Pisão poderá conhecer os burros mirandeses, 

animais da raça Asinina de Miranda. Estes burros lanudos têm 

desempenhado um papel fundamental no apoio à gestão 

das pastagens da Quinta. Para além destes animais, a Quinta 

do Pisão tem ainda alguns cavalos e um núcleo de ovelhas  

e borregos da raça campaniça.

Efetuam-se regularmente passeios guiados pela Quinta para 

dar a conhecer a natureza e a história do local. Ainda para 

as crianças e toda a família são realizadas atividades com  

os burros lanudos.

Todos os segundos e quartos domingos do mês, entre as 9h  

e as 13h, realiza-se a venda de produtos biológicos e certificados 

da época, que os visitantes podem colher diretamente da terra.

Não é permitido o acesso a veículos motorizados, exceto ao 

parque de estacionamento, aberto entre as 9.30h e as 18.00h, 

diariamente.

GPS: 38º 45’ 31.50” N / 9º 25’ 9.05” W
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ZONA DE INTERESSE BIOFÍSICO 
DAS AVENCAS (ZIBA)

A Zona de Interesse Biofísico das Avencas - ZIBA - na freguesia 

da Parede (Cascais), localiza-se entre as praias da Bafureira  

e da Parede e é delimitada pelo paredão da Estrada Marginal.

A ZIBA é considerada uma área litoral muito rica por servir  

de habitat a uma grande variedade de espécies. No entanto,  

é também muito frágil por estar sujeita a fatores físicos severos 

como por exemplo, a força das ondas e os ciclos de marés.

A ZIBA tem uma fauna marinha costeira muito diversa.  

Lá pode encontrar inúmeras espécies de vertebrados, tais como 

a gaivota-de-asa-escura (mais abundante no inverno), o sargo 

ou a marachomba-babosa, e de invertebrados, como a estrela-

do-mar, o ouriço-do-mar, o polvo-comum ou a anémona.

Devido à sua riqueza natural, este local é - ao longo de todo  

o ano - muito frequentado por pescadores desportivos, alunos 

de todos os níveis de ensino, investigadores e veraneantes.

Localização: Av. Marginal, da Praia da Parede 

à Praia de São Pedro do Estoril

GPS: 38º 41’ 9.96” N / 9º 21’ 23.04” W

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 
AMBIENTAL DA PEDRA DO SAL

Concebido para divulgar valores como a diversidade biofísica 

e a riqueza cénica da Zona de Interesse Biofísico das Avencas 

(ZIBA), o Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal 

(CIAPS) divulga as suas características ímpares do ponto de 

vista biológico, geológico e geofísico, facto que lhe valeu, em 

2007, a integração na GR11-E9 ou Grande Rota Europeia dos 

Pedestrianistas, um percurso pedestre transeuropeu de grande 

rota, que atravessa a Europa.

Este centro permite ao visitante observar e manusear espécies 

que vivem na ZIBA, como estrelas e ouriços-do-mar. Dispõe  

de uma cafetaria, sala de exposições e auditório.

No seu espaço exterior o visitante encontra um percurso 

interpretativo pelas arribas da zona costeira.

Horário: Terça a sexta das 10h às 13h e das 14h às 17h

Sábados e domingos das 10h às 13h e 14h às 18h

Feriados das 14h às 17h

Localização: Av. Marginal, S. Pedro do Estoril

GPS: 38º 41’ 37.38” N / 9º 22’ 20.23” W
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CAMINHADAS 
E PASSEIOS 

GRANDE ROTA EUROPEIA 
DOS PEDESTRIANISTAS (GR11-E9)

Cascais integra a Grande Rota Europeia dos Pedestrianistas 

(GR11-E9), um percurso pedestre transeuropeu, que atravessa  

a Europa. Este percurso pedestre inicia-se em S.Petersburgo,  

na Rússia, contorna a Europa pela costa norte, passa pela 

Corunha e por Santiago de Compostela, entra em Portugal 

por Valença e termina no Cabo de S.Vicente, no Algarve.

Para poder usufruir da área deste percurso que compreende 

os concelhos de Cascais e Sintra poderá solicitar os respetivos 

mapas de percurso no Posto de Informação de Turismo  

de Natureza em Cascais. Para além dos pequenos percursos que 

compreendem esta grande rota, existe uma ampla variedade 

de outros percursos pedestres complementares que permitem 

ao visitante conhecer com maior detalhe determinadas zonas, 

habitats e tradições desta região. 

CICLOVIA DO GUINCHO 

Com quase nove quilómetros de extensão, esta ciclovia estende-

se entre a Marina de Cascais e a Praia do Guincho, sempre 

paralela ao mar. O percurso está delimitado com piso pintado 

a vermelho e identificado com sinalização vertical e horizontal.

Mesmo que não tenha bicicleta, encontrará à sua disposição  

as famosas bicicletas “Bicas”, cedidas pela Câmara Municipal  

de Cascais, disponíveis em três pontos da vila. Veja todos os 

detalhes para a requisição destas bicicletas na secção de desporto. 

Ao longo deste passeio, onde vislumbra o ponto mais ocidental 

da Europa, poderá ainda visitar a Boca do Inferno, caracterizada 

pela sua imensa caverna aberta em terrenos com cerca de 150 

milhões de anos, o Forte S. Jorge de Oitavos e o Farol da Guia 

do século XVIII.

A Boca do Inferno constitui um dos miradouros mais emble-

máticos de Cascais. O nome atribuído a este local deve-se  

à sua morfologia e ao impacto das vagas altas que aí se fazem 

sentir no Inverno. A Boca do Inferno terá sido uma antiga 

gruta, restando uma gigantesca caldeira, ligada ao mar por 

um arco, através do qual as ondas forçam a passagem. Com 

características únicas, é local de lazer, onde se pode desfrutar 

de uma paisagem divina e magníficos pôr-do-sol. 

Junto a este miradouro o visitante encontra um restaurante, 

uma cafetaria e algumas lojas de venda de produtos regionais. 

GPS: 38º 41’ 28.37’’ N / 9º 25’ 51.8’’ W
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CAMINHADAS 
E PASSEIOS
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PASSEIO MARÍTIMO ESTORIL/CASCAIS 

Poderá apreciar toda a beleza da orla costeira desfrutando 

de um passeio à “beira mar” ao longo do “paredão”, percurso 

pedestre de aproximadamente 3 km de extensão, entre  

as praias de São João do Estoril e de Cascais.

Neste percurso encontrará diversas esplanadas com um 

diversificado serviço de restauração, bem como um conjunto 

de equipamentos para a prática de exercício físico, que se 

estendem ao longo de todo o paredão. 

Os equipamentos estão distribuídos por dois circuitos:  

o “Lifetrail”, para todos mas mais orientado para a população 

sénior, e o “Worldtrail”, para qualquer idade.

PASSEIO MARÍTIMO DA PRAIA DE CARCAVELOS

Trata-se de um passeio à beira-mar junto à maior praia urbana 

do concelho. Com uma extensão de 1.638 m, aqui encontrará 

diversos bares, restaurantes, escolas de surf, bem como 

hotéis nas proximidades. Este paredão está ligado ao Passeio 

Marítimo de Oeiras, proporcionando o usufruto adicional  

de mais 3.850 m de passeio junto à costa. 

PARQUE MARECHAL CARMONA 

Este parque, no centro de Cascais, dispõe de amplos relvados, 

canteiros de herbáceas e arbustos, uma mata com árvores  

de grande porte e percursos com um toque de romantismo.  

O Parque integra ainda um troço da Ribeira dos Mochos, lagos, 

um parque de merendas e um campo para jogos tradicionais.

Ali encontra-se a Biblioteca Municipal Infantil e Juvenil, junto  

a uma cafetaria com esplanada e um belo lago com os seus 

patos, ambiente perfeito para proporcionar momentos de 

descanso e contemplação. O espaço tem também um parque 

infantil, que está dividido em três áreas adaptadas às faixas 

etárias das crianças.

Todos os sábados recebe o Mercado Biológico de Cascais, onde 

pode encontrar produtos de agricultura biológica, certificados. 

Frutas, verduras, compotas, doces, pães e bolos regionais são 

alguns dos ‘mimos’ que pode adquirir após um belo passeio 

pelo Parque Marechal Carmona.

Horário de inverno: 8.30h-17.45h

Horário de verão: 8.30h–19.45h 

Praceta Domingos D’Avilez, Av. da República, Cascais

GPS: 38º 41’ 35.14” N / 9º 25’ 21.83” W
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PARQUE DA PENA 

Como a maioria das edificações que dão forma à região, este 

parque tem uma curiosa lenda. Diz-se que durante uma caçada 

no alto da serra, o rei D. Manuel I viu a armada de Vasco da Gama 

que entrava no Tejo, de regresso da sua primeira viagem à Índia. 

Naquele lugar, onde na altura existia uma capela, o rei mandou 

construir um convento, em reconhecimento pelo êxito 

conseguido nesta empresa. Foi sobre o que restava desse 

convento quinhentista que três séculos mais tarde o príncipe 

consorte D. Fernando de Saxe Coburgo-Gotha tornou realidade 

uma das maiores fantasias românticas do século XIX. 

Se este Palácio lhe fizer lembrar o famoso castelo  

de Neuschwanstein, na Baviera, não estranhe, mas fique a saber 

que o Palácio da Pena é anterior ao seu congénere bávaro,  

e na opinião de muitos, ainda mais belo e genuíno. 

No entanto, por muito grande que seja a riqueza arquitetónica 

e decorativa do Palácio, o projeto visionário de D. Fernando 

não estaria completo sem o seu incrível enclave paisagístico, 

que acentua o efeito cénico e dramático da própria construção. 

Como verdadeiro romântico, D.Fernando procurou recrear 

uma paisagem cénica, o que conseguiu de forma espetacular 

com a florestação planeada e intensiva das encostas da serra. 

De facto, a Serra de Sintra que hoje conhecemos, repleta 

de regatos, fontes, lagos, fetos, árvores exóticas de grande 

tamanho, aves raras em cativeiro e uma variada fauna em 

liberdade, são uma criação sua. 

Na realidade, o Parque da Pena é um dos raros casos em que  

a Natureza foi beneficiada pela ação do homem, já que se trata 

da zona melhor preservada da Serra de Sintra. Um passeio 

pelas veredas do Parque é uma experiência que não se deve 

perder. Uma vez mais, os símbolos esotéricos encontram-

se em todo o lado, ao alcance de quem os saiba descobrir  

e interpretar. Poderá encontrar indícios de fornos alquímicos,  

e descobrir com uma frequência muito pouco habitual diversas 

mesas de pedra octogonais. 

Horário de verão (23/03-25/10): 9.30h-20h 

Horário de inverno (26/10-22/03): 10h-18h 

Admissão de visitantes: até 1 hora antes do fecho

Aberto todos os dias 

Tel. +351 219 237 300 

www.parquesdesintra.pt

GPS: 38º 47’ 21.42” N / 9º 23’ 25.10” W

OUTROS PARQUES 
NAS PROXIMIDADES
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PARQUE DE MONSERRATE 

Localizado na Serra de Sintra, Monserrate é um jardim histórico, 

romântico e exótico, com uma coleção única de plantas 

subtropicais, árvores e coníferas, idealizado pelo seu proprietário 

Sir Francis Cook. É um dos jardins europeus mais conhecidos  

e um maravilhoso exemplo de jardim inglês em Portugal. 

Graças ao seu clima único e privilegiado, Monserrate é uma 

enorme estufa a céu aberto, onde convivem centenas de 

espécies em plena harmonia nos seus quase 30 hectares. 

Elementos arquitetónicos de rara beleza e grande importância 

histórica, tal como o Palácio, mistura de estilos gótico, mourisco 

e oriental, estátuas, cascatas e lagos, são outros dos fatores 

que tornam este jardim único. 

Horário de verão (23/03-25/10): 9.30h-20h 

Horário de inverno (26/10-22/03): 10h-18h 

Admissão de visitantes: até 1 hora antes do fecho. 

Aberto todos os dias 

Tel. +351 219 237 300

www.parquesdesintra.pt 

GPS: 38º 47’ 30.70” N / 9º 25’ 9.09” W

TAPADA DE MAFRA 

Um pouco mais a norte, a cerca de 30 km de Cascais, encontramos 

a pitoresca vila de Mafra. Com os seus 819 hectares, a Tapada 

é um enorme parque protegido por um muro com 21 km de 

extensão, um antigo couto de caça que estava na altura anexado 

ao magnífico Palácio Nacional de Mafra.

Ainda é possível aí caçar veados, gamos e javalis, mas de forma 

ecologicamente controlada. 

Para além destas espécies, vivem em liberdade na Tapada 

lobos, raposas, ginetes, furões e uma grande variedade  

de aves, inclusive a raríssima Águia de Bonelli. Os visitantes 

podem observar todos estes animais acompanhados por um guia,  

a pé ou no pequeno comboio que existe no parque. Também 

se podem fazer raids de orientação e de fotografia, praticar 

tiro ao arco e fazer itinerários equestres ou de BTT. Os mais 

nostálgicos podem optar por passeios em charrete. No parque 

podem visitar-se ainda dois museus: um de carruagens e carros 

antigos e outro de animais dissecados e armas antigas. 

Tel. +351 261 81 70 50 

www.tapadademafra.pt

GPS: 38º 57’ 53.02” N / 9º 18’ 11.78” W 

CENTRO DE PRESERVAÇÃO DO LOBO IBÉRICO 

Neste Centro, situado em Vale da Guarda, perto de Mafra,  

foi recriado um habitat verdadeiramente natural onde vive uma 

alcateia de lobos em liberdade. 

Sendo um local privilegiado para a observação de lobos, este 

centro já recebeu mais de 100.000 visitantes de todo o mundo, 

que tiveram a oportunidade de conhecer este predador em 

condições semi-naturais. Os animais podem ser observados  

e até adotados por aqueles que desejem contribuir para a sua 

preservação e visitá-los com regularidade. 

As visitas são guiadas e têm uma duração de cerca de 1.30h. 

Horário: maio a setembro: 15.30h-20h 

outubro a abril: 14.30h-18.30h

Visitas: fins-de-semana e feriados 

Tel. +351 261 78 50 37 / 917 532 312 

www.lobo.fc.ul.pt 

GPS: 38º 57’ 44.68” N / 9º 16’ 16.22” W
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DESPORTOS 
E ATIVIDADES 

Com uma diversidade de cenários e equipamentos desportivos, 

Cascais usufrui de um clima excecional onde o sol não tira 

férias, uma brisa regular durante todo o ano e infraestruturas 

totalmente preparadas para aficionados de inúmeros desportos. 

A vela faz parte da tradição da região, contando com uma 

ampla e moderna marina e clube naval, e os seus 7 campos de 

Golf estão entre os melhores da Europa! 

Na nossa costa existem magníficas condições de vento  

e ondulação para a prática do surf, windsurf, kitesurf, SUP 

Paddle e bodyboard. 

Os diversos caminhos florestais e as excelentes condições 

que a região oferece são um grande aliciante quer para uma 

caminhada, quer para praticar equitação. 

Os desportos motorizados são também uma tradição em Cascais, 

encontrando no autódromo do Estoril o seu expoente máximo.

No aeródromo de Tires o visitante encontra escolas de voo 

e a possibilidade de alugar avionetas e helicópteros, com  

ou sem piloto, para passeios. 

A Região oferece igualmente excelentes condições naturais, 

bem como clubes e empresas especializados para a prática 

dos chamados “desportos de aventura”: montanhismo, passeios 

em todo o terreno, BTT, orientação, obstáculos, asa delta, 

parapente e muitos outros. 

Para aceder à listagem completa de todas as empresas e clubes 

desportivos visite o nosso website em: www.visitcascais.com.pt
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GOLFE 

O Golfe encontra aqui um dos seus expoentes máximos. 

Os adeptos deste desporto encontram um grande número  

de campos de golfe que se concentram numa área muito 

reduzida, a maior parte dos quais desenhados por arquitetos 

de renome internacional.

Assim, pode escolher-se entre uma grande variedade  

de percursos, que contemplam todos os graus de dificuldade, 

até ao mais elevado nível internacional. O clima suave e ameno 

permite a prática deste desporto durante todo o ano.

Caddies 
(on Request)

Club 
Rental

Golf 
Pro

Driving 
Range

PuttingTrolleyPro  
Shop

GOLF DO ESTORIL
Arquiteto do campo: McKenzie Ross

Número de Buracos: 18 

Serviços Disponíveis no campo: 

Contato: reservas@golfestoril.com / www.palacioestorilhotel.com

Tel. (+351) 214 680 176 / F. (+351) 214 682 796

Caddies 
(on Request)

Club 
Rental

Golf 
Pro

Driving 
Range

PuttingBuggy Trolley Electric 
Trolley

Pro 
Shop

QUINTA DA MARINHA GOLF 
Arquiteto do campo: Robert Trent Jones

Número de Buracos: 18 

Serviços Disponíveis no campo: 

Contato: golf@quintadamarinha.com / www.quintadamarinha.com

Tel. (+351) 214 860 100 / F. (+351) 214 869 482

Caddies 
(on Request)

Club Rental Golf 
Pro

Driving 
Range

PuttingBuggy Trolley Electric 
Trolley

Pro 
Shop

OITAVOS DUNES
Arquiteto do campo: Arthur Hills 

Número de Buracos: 18 

Serviços Disponíveis no campo: 

Contato: info@oitavosdunes.pt / www.oitavosdunes.com

Tel. (+351) 214 860 600 / F. (+351) 214 860 609
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LISBON SPORTS CLUB
Arquiteto do campo: Hawtree & Sons

Número de Buracos: 18 

Serviços Disponíveis no campo: 

Contato: geral@lisbonclub.com / www.lisbonclub.com

Tel. (+351) 214 310 077 / F. (+351) 214 312 482

Caddies 
(on Request)

Club Rental Golf 
Pro

Driving 
Range 

PuttingBuggy Trolley Pro 
Shop

Caddies 
(on Request)

Club Rental Golf Pro Driving 
Range

Putting Buggy Trolley Electric 
Trolley

Pro 
Shop

BELAS CLUBE DE CAMPO
Arquiteto do campo: Rocky Roquemore

Número de Buracos: 18 

Serviços Disponíveis no campo: 

Contato: golfe@planbelas.pt / www.belasclubedecampo.pt

Tel. (+351) 21 962 66 40 / F. (+351) 21 962 66 41

PESTANA BELOURA GOLF RESORT
Arquiteto do campo: Rocky Roquemore

Número de Buracos: 18 

Serviços Disponíveis no campo: 

Contato: beloura.reservas@pestana.com / www.pestanagolf.com

Tel. (+351) 21 910 63 50 / F. (+351) 21 910 63 59

Caddies 
(on Request)

Club 
Rental 

Golf 
Pro 

Driving 
Range

Putting Buggy Trolley Pro 
Shop

Caddies 
(on Request)

Club Rental Golf 
Pro

Driving 
Range 

PuttingBuggy Trolley Electric 
Trolley

Pro 
Shop

PENHA LONGA GOLF
Arquiteto do campo: Robert Trent Jones 

Número de Buracos: 27

Serviços Disponíveis no campo: 

Contato: golf@penhalonga.com / www.penhalonga.com

Tel. (+351) 21 924 90 31 / F. (+351) 21 924 90 24
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Apesar de poder sempre recorrer à chamada cozinha 

internacional, Cascais conta com uma riqueza gastronómica 

que o vai certamente seduzir. 

A proximidade do mar e o clima ameno, aliam-se à tradição 

gastronómica, conferindo à região uma oferta marcante  

e variada, à base de peixes e mariscos. 

Entre os pratos mais populares da região, encontra-se o robalo, 

o sargo ou o inigualável linguado de Cascais, bem frescos  

e acompanhados dos melhores ingredientes. O mar oferece 

naturalmente muito mais. Aguce o apetite com camarão, 

sapateira, percebes, lagostins ou lagosta, preparados aqui de 

forma única e tradicional.

Para terminar a refeição não se esqueça de provar um dos 

doces tradicionais: os Travesseiros, as famosas Queijadas de 

Sintra e as Areias de Cascais. A doçaria portuguesa elaborada 

à base de ovos, é única na Europa, e provavelmente no mundo. 

Quanto aos vinhos, a qualidade dos melhores tintos portugueses 

é reconhecida internacionalmente. Na região é produzido  

o requintado vinho digestivo de Carcavelos. Trata-se de um 

vinho licoroso, produzido em Região Demarcada (VLQPRD),  

de cor topázio, aveludado e com um aroma amendoado. 

Mesmo ao lado, na zona de Sintra, é produzido o vinho de Colares. 

São vinhos tintos e brancos de mesa, cuja região de produção 

tem a classificação “DOC - Denominação de Origem Controlada” 

e estende-se ao longo da costa, com as vinhas protegidas por 

dunas de areia. 

Escolher um restaurante é realmente fácil, graças à grande 

oferta disponível. Dos mais requintados aos mais populares, 

a ampla variedade de pratos vai certamente surpreendê-lo. 

Para aceder à listagem de restaurantes em Cascais visite o nosso 

website em: www.visitcascais.com.pt

VINHO DE CARCAVELOS E COLARES:  

CONFRARIA DO VINHO DE CARCAVELOS 

Rua Cândidos dos Reis, nº 51 - 2780-213 Oeiras

Tel. +351 214 414 908 / E-mail: confraria-carcavelos@cm-oeiras.pt

ADEGA REGIONAL DE COLARES*

Alameda Coronel Linhares de Lima 24, 2705-135, Colares

Tel. +351 219 287 333 / E-mail: catering@dcv.eu.com 

ADEGA VIÚVA GOMES*

Largo Comendador Gomes da Silva, 2 e 3, 2705-041 Colares.

Tel. + 351 219 290 903 / E-mail: chaodeareialda@gmail.com 

*Pode-se desfrutar de uma prova dos seus seletos  
  vinhos através de marcação prévia.GASTRONOMIA 
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ANIMAÇÃO

Cascais é uma região cheia de vida onde tudo pode acontecer. 

Anualmente realizam-se a Feira Internacional de Artesanato 

(a mais antiga de Portugal), o Estoril Jazz, o Festival de Música 

do Estoril, o Estoril Open de Ténis ou o LGCT - Longines Global 

Champions Tour. 

Em Cascais as noites são “quentes” e tão inesquecíveis e bem 

passadas como os dias. O ambiente descontraído e cosmopolita 

da região prolonga-se noite dentro nos vários bares, restaurantes 

e discotecas. 

Seja para beber um copo, para viver um momento romântico 

ou para dançar entusiasticamente toda a noite, encontrará em 

Cascais o sítio certo para passar uns momentos de descontração 

num ambiente de boa disposição. Qualquer que seja a sua 

escolha, será certamente ao pé do mar. 

No centro da vila de Cascais, as esplanadas são óptimos 

locais para encerrar o fim de tarde e começar a planear a sua 

escapadela noturna. Os bares da Praça Camões podem ser  

o ponto de partida para uma noite animada.

Igualmente central, a Marina de Cascais apresenta-se como 

um espaço moderno e sofisticado onde poderá encontrar, nos 

seus diversos bares e restaurantes, o sítio ideal para continuar 

a noite ao som de boa música e boa companhia. 

Incontornável é obviamente o Casino Estoril onde, para além 

de tentar a sua sorte ao jogo, poderá assistir aos diversos 

espetáculos e concertos que ali acontecem.

Se o ambiente disco é mais o seu estilo, não deixe de passar pela 

discoteca Jézebel, que funciona durante o Outono e Inverno, 

situada no próprio edifício do Casino. Em sua substituição, no 

verão encontrará na Praia do Tamariz um espaço multifacetado 

de bar e discoteca, em consonância com o calor da estação.

Fora do centro, os bares da praia de Carcavelos são também 

uma sugestão para passar a noite tendo o mar como cenário.

CASINO ESTORIL 

O Casino Estoril, o maior da Europa e o mais antigo de Portugal, 

constitui em si mesmo um importante foco de animação, 

que oferece uma grande variedade de modalidades de jogo 

e também espetáculos diários, atuações de bandas locais  

e nacionais (algumas das quais bandas de covers reconhecidas 

internacionalmente), sempre num ambiente que mantém a sua 

elegante sofisticação. 
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Para além da sua tradicional atividade lúdica, o casino acolhe 

regularmente na sua galeria interessantes exposições temporárias 

dos mais variados estilos artísticos, entre as quais se destacam 

as de pintura e escultura modernas. 

Horário: 15h-3h Aberto todos os dias Tel. +351 214 667 700

E-mail: info.cestoril@estoril-sol.com / www.casino-estoril.pt

FESTAS POPULARES 

As festas tradicionais em Cascais estão diretamente associadas 

a cultos religiosos, sendo de destacar não apenas as festividades 

relacionadas com a vivência do mar, mas também com celebrações 

que refletem a ruralidade do concelho.

PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA  
DA ASSUNÇÃO – MALVEIRA DA SERRA 

A procissão e festejos de Nossa Senhora da Assunção decorrem 

em agosto, na Malveira da Serra e Janes, e envolvem toda  

a comunidade. 

A procissão tem uma ordem: à frente o andor do Sagrado 

Coração de Jesus ou de Santo António, seguido de Santa Ana, 

São Joaquim, a Imaculada Conceição, a Senhora de Fátima  

e a Sagrada Família. 

O andor é enfeitado por toda a comunidade. O Sacerdote 

precede o andor, atrás do qual segue a banda de música.

A procissão é acompanhada pela população ao longo de todo 

o percurso pela aldeia.

FESTAS DO MAR – CASCAIS 

Todos os anos, em agosto, Cascais recebe as Festas do Mar, 

composta por uma procissão em honra da Nossa Senhora 

dos Navegantes, bem como uma ampla agenda de concertos 

na baía de Cascais, de diversos artistas de topo nacionais  

e internacionais.

A procissão em honra da Nossa Senhora dos Navegantes 

inclui um cortejo pelas ruas do centro histórico e por mar, com 

imagens que seguem a bordo das embarcações tradicionais, 

decoradas com bandeiras e muitas flores. 

Com partida da Igreja Matriz, a procissão é acompanhada pelas 

famílias de pescadores trajadas a rigor. No molhe de atracação 

junto à praia da Ribeira, a procissão avança em direção ao mar. 

Durante o percurso no mar, de ida e volta, são lançadas flores  

à água, lembrando os pescadores que já partiram. De regresso ao 

cais, o cortejo faz novamente o caminho de volta à Igreja Matriz.

SHOPPING

Dar uma volta pelas inúmeras feiras e mercados que se organizam 

na zona constitui uma excelente oportunidade de contatar com  

as suas gentes extremamente simpáticas e com as mais arreigadas 

tradições. 

É igualmente uma ótima ocasião para adquirir roupa, calçado, 

porcelanas, legumes, artesanato e uma infinidade de artigos 

típicos da região, a preços incríveis. 

Em Cascais têm lugar muitas feiras e mercados muito apreciados 

pelos nossos visitantes. Os principais são: 

• Cascais: às quartas-feiras e sábados de manhã. 

• Adroana: no 1º e 3º domingo de cada mês. 

• Carcavelos: às quintas-feiras de manhã. 

• Sintra: no 2º e 4º domingo do mês, em São Pedro. 

No centro de Cascais, para além de uma série de lojas de marcas 

de renome, o visitante encontra ainda outro centro comercial, 

embora mais reduzido, o Cascais Villa Shopping Centre (junto 

à estação de comboios de Cascais).
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Os horários de funcionamento são bastante convidativos, 

ficando grande parte das lojas abertas até às 19 horas. Mesmo 

aos fins-de-semana, a maioria das lojas está aberta ao sábado 

de manhã.

Obrigatória na lista das compras é uma passagem pelo 

Cascaishopping, um espaço comercial com diversas áreas  

de lazer e restauração.

Quem prefere efetuar as suas compras num único espaço 

comercial, encontra uma vasta rede de serviços de apoio como 

restaurantes, snack-bares e cafés que cuidam do bem-estar 

de quem os procura, complementando os serviços regulares 

normalmente por várias salas de cinema (com filmes na versão 

original, legendados em português). 

No centro de Cascais o visitante encontra ainda outro centro 

comercial, embora mais reduzido, o Cascais Villa Shopping 

Center (junto à estação de comboios de Cascais) que possui 

diversas lojas de renome e as melhores marcas.

Para os que se interessam por design e decoração, a galeria 

comercial Casa da Guia, é o sítio certo, localizado à saída  

de Cascais, na Estrada do Guincho.

MERCADO DA VILA 

No Mercado da Vila de Cascais, para além da atividade regular 

desenvolvida sobretudo às quartas-feiras e sábados, uma vez 

por mês, respetivamente, têm lugar mostras e eventos de 

exposição e de entretenimento, bem como mercados temáticos, 

promovendo as indústrias criativas.

Procurando garantir a sustentabilidade da economia e dos próprios 

operadores locais, aqui são privilegiados os produtos produzidos 

no concelho, certificados com selo de proveniência e garantia.

Para além da venda de produtos frescos, artesanato e roupa,  

o Mercado da Vila de Cascais dispõe ainda de diversos 

restaurantes, lojas dedicadas ao comércio de produtos gourmet 

locais e cafetarias, ideais para uma pausa numa visita ao mercado. 

Atividades comerciais: Pavilhão de Peixe, Flores e Hortofrutícolas, 

Talhos, Produtos Congelados, Pronto-a-Comer, Padaria, Café, 

Restaurantes, Vestuário, Cestaria e Sementes. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

Lojas: De 2ª feira a Sábado das 06.30h às 20.00h

Restaurantes: De 2ª feira a Sábado até às 24.00h

Floristas: De 2ª feira a Sábado das 06.30h às 17.00h

Pavilhões de venda do peixe e carne: Encerram às 15.00h

FEIRA DE ARTESANATO - ESTORIL 

Entre todas as feiras, a de artesanato, a mais antiga de Portugal, 

é realmente apelativa. Artesãos vindos de todo o país vendem 

e fabricam, à vista do público, os seus trabalhos de cerâmica, 

azulejos, madeira, linho, lã e outros materiais. O certame inclui 

a exibição de danças folclóricas e a degustação de pratos  

da gastronomia tradicional portuguesa. 

Realiza-se nos meses de verão (junho, julho e agosto), num 

recinto situado junto ao Casino do Estoril.

OS ARREDORES – LISBOA 

Situada a poucos quilómetros e a apenas meia hora de automóvel 

ou de comboio, Lisboa é uma das capitais europeias mais antigas 

e interessantes, com tudo o que isso representa em matéria  

de ambiente, comércio, diversão e cultura. Há muitas “Lisboas” 

por descobrir. Qual é a sua?

COMO CHEGAR? 

A forma mais fácil de chegar a Lisboa, e se não tiver carro, 

é de comboio, que para além de proporcionar uma bonita 

viagem sempre junto ao mar, deixá-lo-á na zona monumental 

de Belém ou mesmo no centro de Lisboa, bem localizado para 

a visita à cidade, para além de oferecer a ligação com o metro, 

garantindo a deslocação para qualquer área da capital. 

Com ligações a cada meia hora, que começam perto das 6h  

e terminam por volta da 1h da manhã, este comboio permite-

lhe deslocar-se a Lisboa sempre que desejar, numa viagem que 

não demorará mais de trinta minutos. 

Numa palavra, usufrua Lisboa a partir de Cascais.

SUGESTÕES PARA VISITAR LISBOA 

CENTRO HISTÓRICO 

Situados na sua maior parte no centro de Lisboa, os bairros 

históricos são destino obrigatório para quem se desloque à capital 

de Portugal, permitindo ao visitante descobrir a alma lisboeta. 

O Bairro Alto é um dos bairros mais típicos e populares da cidade. 

O seu encanto reside na sua capacidade de renovação, 

combinando tradição e modernidade, com lojas de roupa e de 

design, livrarias intimistas, restaurantes e bares, proporcionando 

o encontro de pessoas, num ambiente ecléctico e multicultural. 
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CENTRO MONUMENTAL - BELÉM

Belém constitui o bairro mais paradigmático em termos  

de património relacionado com os descobrimentos portugueses. 

Como um dos ex-libris da cidade, o Mosteiro dos Jerónimos, 

mandado construir em 1501, integra elementos arquitetónicos e 

decorativos do gótico tardio e do renascimento, constituindo-

se como um dos mais belos e grandiosos monumentos da 

capital, reconhecido como Património Cultural da Humanidade 

pela UNESCO. 

Também em Belém, junto ao rio, encontrará outro maravilhoso 

monumento do manuelino, classificado igualmente como Património 

Mundial pela UNESCO, a Torre de Belém. Concebida no século XVI, 

a Torre de Belém é constituída por uma torre quadrangular com 

baluarte poligonal orientada para o eixo do rio Tejo. A decoração 

exterior abunda com fachadas que evidenciam influências árabes 

e venezianas nos balcões e varandins, contrastando com o interior, 

bastante mais austero na sua decoração.

Muito mais recente, mas invocando ainda a grandeza da época 

dos Descobrimentos, encontra-se em Belém o Padrão dos 

Descobrimentos. O monumento, de 1960, celebra o quinto 

centenário da morte do Infante D.Henrique, homenageando 

este impulsionador dos Descobrimentos mas também os 

navegadores portugueses mais fundamentais. 

Mas a modernidade e animação cultural estão igualmente 

presentes no CCB – Centro Cultural de Belém, onde poderá 

encontrar o Museu Coleção Berardo.

PARQUE DAS NAÇÕES 

O Parque das Nações é hoje um espaço vivo, dinâmico  

e multifuncional, sendo a marca da Lisboa contemporânea. 

O Parque das Nações compreende a área onde se realizou  

a Exposição Mundial de 1998. Nesta zona da cidade o visitante 

encontra uma vasta frente ribeirinha com uma vista magnífica 

sobre a outra margem do rio e a Ponte Vasco da Gama. 

No Parque das Nações encontrará o Oceanário de Lisboa,  

um dos maiores aquários públicos da Europa. O Oceanário  

de Lisboa é composto por dois edifícios, ligados por uma ponte. 

A disposição dos diferentes aquários no edifício pretende 

transmitir a mensagem de que existe apenas um oceano único. 

Uma exploração que se inicia no oceano global, para depois 

prosseguir através dos deslumbrantes habitats marinhos do 

Atlântico, Antártico, Pacífico e Índico.

Possui uma estação de comboios, um agradável centro 

comercial, um casino, uma extensa zona de bares, restaurantes, 

esplanadas e lojas de design.

Depois do Bairro Alto, desça pelo Chiado, onde encontrará 

um ambiente ainda mais sofisticado. Ponto de encontro entre 

jovens, artistas e intelectuais, o Chiado é a zona dos cafés 

emblemáticos, como “A Brasileira”, das escolas de arte, dos 

teatros e da história viva. 

Já na Baixa, por tradição uma área comercial da cidade, 

encontrará um forte pólo de concentração de lojas e um local 

único para passear.

A Rua Augusta é a artéria principal da Baixa Pombalina, unindo 

o Terreiro do Paço, aberto para o rio e símbolo de poder,  

à belíssima Praça do Rossio (D. Pedro IV).

Acima do Rossio, descubra a Avenida da Liberdade. Um passeio 

naquela que já foi, em pleno século XIX, o “Passeio Público” 

da cidade e onde as elites se juntavam para caminhar. Hoje, 

encontram-se na Avenida as lojas de grandes marcas, onde se 

realizam as compras mais cosmopolitas e mais internacionais 

da cidade.

Se foi no Castelo que tudo começou, a história encontra-se em 

toda a cidade. Com mil anos de história, Lisboa está repleta 

de monumentos de grande importância, que traduzem alguns 

dos momentos mais fundamentais da história nacional. Capital 

de Império, Lisboa teve o seu expoente máximo de riqueza  

na época dos Descobrimentos, assegurando um património 

único de uma beleza rara.
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COMO CHEGAR 

Transportes Públicos: Dirija-se à estação de metro do aero-

porto (linha vermelha) e desloque-se até à estação de Cais do 

Sodré (Linha Verde). Terá de efetuar transbordo na estação 

da Alameda para a Linha Verde, direção Cais do Sodré. 

Em alternativa poderá utilizar o serviço de “Aero Bus”, que  

parte a cada 20 minutos, das 07h às 21h ou a cada meia hora 

até às 23h. Este autocarro tem como última paragem a estação 

de Cais do Sodré.

Na estação de Cais do Sodré tem à disposição o serviço  

de comboios da CP, com ligação direta a Cascais. 

Taxi: O aeroporto de Lisboa conta com um habitual serviço  

de táxis, disponível no terminal de chegadas, a qualquer hora 

do dia. 

AEROPORTOS 

Cascais é servida pelo Aeroporto Internacional de Lisboa,  

a cerca de 25 km, para onde operam todas as grandes com-

panhias aéreas, regulares e lowcost.

O Aeródromo Municipal de Cascais em Tires dispõe de uma 

pista de 1.700x30 metros e de uma moderna Aerogare com 

capacidade para 80/90 passageiros, preparada para receber 

tráfego internacional (passageiros de países do Acordo de 

Schengen), assegurando um serviço confortável e de quali-

dade nas operações de embarque e desembarque.

Informações sobre o movimento aéreo e outros serviços

Tel. +351 218 413 700 (aeroporto de Lisboa) / www.ana.pt 

Tel. +351 214 457 300 (aeródromo de Tires, táxis aéreos). 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

BANCOS

De segunda a sexta-feira, das 8.30h às 15h 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

Das 9h às 13h e das 15h às 19h De segunda a sexta-feira

Sábados fecham às 13h 

GRANDES SUPERMERCADOS E CENTROS COMERCIAIS 

Horário contínuo das 10h às 23h 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

Das 9.30h às 13.30h e das 14h às 17.30h

De segunda a sexta-feira.

INFORMAÇÃO PRÁTICA 
FARMÁCIAS 

De segunda a sexta-feira das 9h às 20h

Sábados fecham às 13h

Existe sempre uma ou duas farmácias de serviço permanente 

na mesma área, de acordo com um calendário pré-estabele-

cido. Informe-se junto da receção do seu hotel ou no painel 

colocado na porta de cada farmácia. 

TRANSPORTES 

Cascais é servida por uma eficiente rede 

de transportes públicos: 

COMBOIO 

Com ligações a cada meia hora, que começam perto  

das 6h e terminam por volta da 1h da manhã, a estação de Lisboa 

(Cais do Sodré) tem ligação com o metro da cidade. 

Este comboio tem paragens em Cascais, Monte Estoril, Estoril, 

Parede e Carcavelos. 

Para informações de horários e preços, por favor consulte  

o website oficial da empresa em www.cp.pt 

AUTOCARROS 

Percursos turísticos, ligações entre todos os núcleos urbanos 

da região, através da empresa Scotturb. 

Carreira nº418 - Para visitas a Sintra, a partir da estação  

de comboios do Estoril. 

Carreira nº417 - Para visitas a Sintra, a partir do terminal  

de autocarros de Cascais, no piso térreo do centro comercial 

Cascais Villa. 

Carreira nº403 - Para visitas a Sintra e ao Cabo da Roca,  

a partir do terminal de autocarros de Cascais, no piso térreo 

do centro comercial Cascais Villa.

Para informações de horários e preços, por favor consulte  

o website oficial da empresa em: www.scotturb.com

AUTOMÓVEIS DE ALUGUER 

Frequentes em toda a região, com ou sem condutor. Consulte 

o nosso website para aceder à listagem completa de empresas 

de rent-a-car.
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