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PARQUE 
ADÃO BARATA
LOURES
» Espaços verdes 
» Polidesportivo 
» Parques infantis 
» Parque de merendas 
» Galeria Municipal 
Vieira da Silva 
» Restauração 
» Estacionamento
» Posto de carregamento rápido 
de veículos elétricos

3 nov » 10:00 > 17:00
DIA DA SAÚDE EM 
MOVIMENTO
» Atividades físicas, palestras sobre vida 
saudável e promoção de comércio local 
na área da saúde.
(Espaço relvado frente ao Palácio dos 
Marqueses da Praia e Monforte)
Clube do Movimento

3 nov » 10:00 > 13:00
BICICLETAS, CARRINHOS, 
INSUFLÁVEIS E CAMA 
ELÁSTICA
» Venha andar de bicicleta e de carrinhos 
a pedais, e pular no insuflável e na cama 
elástica.
My Dynamic

4 nov » 09:00 > 12:30
ENCONTRO/EXPOSIÇÃO 
CARROS CLÁSSICOS
(Estacionamento) 
Associação de Veículos Antigos de Loures

18 nov » 11:00 > 12:00
IOGA POWER
Aula livre. Conhece-te! Inspira-te! 
Humaniza-te!
(Junto à Galeria Municipal 
Vieira da Silva)
Primal 

24 nov » 11:00 > 12:00
IOGA DO RISO
Venha relaxar com exercícios de 
respiração (pranayama) e com 
exercícios de riso 
(Junto à Galeria Municipal 
Vieira da Silva)
Primal 

1 dez » 10:00 > 13:00
BICICLETAS, CARRINHOS, 
INSUFLÁVEIS E CAMA 
ELÁSTICA
» Venha andar de bicicleta e de carrinhos 
a pedais, e pular no insuflável e na cama 
elástica.
My Dynamic

2 dez » 09:00 > 12:30
ENCONTRO/EXPOSIÇÃO 
CARROS CLÁSSICOS 
(Estacionamento) 
Associação de Veículos Antigos de Loures

8 dez » 11:00 > 12:00
IOGA POWER
Aula livre. Conhece-te! Inspira-te! 
Humaniza-te!
(Junto à Galeria Municipal 
Vieira da Silva)
Primal 

15 dez » 14:00 > 16:00
ECONATAL
» Atividades natalícias, com realização de 
ateliês e jogos. Tens em casa brinquedos, 
jogos ou livros em bom estado que queiras 
oferecer? Podes trazer, para oferta a 
instituições carenciadas do concelho.
Câmara Municipal de Loures

Todas 
as segundas, quartas e 
sextas feiras » 19:00 > 21:00
CENTRO 
DE MARCHA 
E CORRIDA 
DE LOURES
» Desporto para todos
Federação Portuguesa 
de Atletismo e Câmara Municipal 
de Loures

QUINTA 
DOS REMÉDIOS
BOBADELA
» Circuito pedonal 
para jogging 
» Equipamentos 
de ginástica ao ar livre 
» Rede tridimensional para crianças 
» Estacionamento

3 nov » 21:00 > 23:00
ASTRONOMIA NA QUINTA
» Descobrir o cosmos, 
com telescópios 
(zona da clareira).
Instituto Superior Técnico

1 dez » 15:00 > 17:00
CIRCO DA FÍSICA
» Princípios básicos da física  
(zona da cafetaria).
Instituto Superior Técnico

8 dez » 10:00 > 13:00  
VAIVÉM OCEANÁRIO
» Sensibilização para a preservação do 
meio ambiente e do património natural
Oceanário de Lisboa

NOTA:
Todas as atividades dinamizadas pelo Instituto Superior 
Técnico estão sujeitas a inscrição prévia, através do 
correio eletrónico:
quintadosremedios@tecnico.ulisboa.pt

PARQUE MUNICIPAL 
CABEÇO DE 
MONTACHIQUE
» Ténis 
» Ténis de mesa 
» Polidesportivo 
» Arborismo 
» Slide 
» Jogos tradicionais 
» Circuito de manutenção 
» Orientação 
» Parque de merendas 
» Estacionamento

24 nov » 9:30 > 12:30
PASSEIO MICOLÓGICO 
COM DEGUSTAÇÃO – 
ECOFUNGOS 
» Os cogumelos têm um papel decisivo 
na proteção e sanidade das florestas, 
equiparado a uma internet natural. 
Vamos descobrir alguns segredos e 
sabores do reino dos cogumelos. No 
final, um chef cozinhará os cogumelos 
apanhados para uma degustação. 
Atividade integrada na programação 
Há Vida em Montachique.
Câmara Municipal de Loures

Nota: Aconselhamos vestuário quente, 
confortável e impermeável (se chover), 
calçado adequado, cesta de vime, 
canivete e lupa de bolso. 
Atividade para todos, sujeita a inscrição 
prévia: dzvf@cm-loures.pt | 211 150 326

1 dez » 14:00 > 17:00
A MICRO VIDA DO CHARCO 
» Um charco é um local com mais vida 
do que se possa imaginar. Atividade 
que mostrará aos participantes a vida 
microscópica que existe no charco, bem 
como as suas interações e implicações 
com a vida humana.
Câmara Municipal de Loures

Nota: Aconselhamos vestuário quente, 
confortável e impermeável (se chover) e 
calçado adequado. 
Atividade para todos, sujeita a inscrição 
prévia: dzvf@cm-loures.pt | 211 150 326

PARQUE URBANO 
SANTA IRIA 
DE AZÓIA
» Centro de educação ambiental 
» Parques infantis 
» Equipamentos desportivos 
geriátricos 
» Slide 
» Circuito de manutenção 
» Encosta de voo

3 nov » 15:00 > 16:00
O JARDIM CURIOSO
» História de uma cidade poluída que 
começa a reflorescer graças a uma 
criança. Atividade complementada com 
a construção de puzzles.
Câmara Municipal de Loures

11 nov » 15:00 > 17:00
TARDE DE ANIMAÇÃO 
INFANTIL
» Autocarro com parque infantil móvel, 
em que os módulos de jogo formam um 
circuito em labirinto. Para crianças dos 
3 aos 10 anos.
Playbus

17 nov » 09:30
CONTABILIDADE
FAMILIAR (WORKSHOP)
» Venha aprender a gerir o seu orçamento 
pessoal.
(Centro de Educação Ambiental)
Clube Belavista Aventura

24 nov » 10:00 > 13:00
BICICLETAS, CARRINHOS, 
INSUFLÁVEIS E CAMA 
ELÁSTICA
» Venha andar de bicicleta e de carrinhos 
a pedais, e pular no insuflável e na cama 
elástica. 
My Dynamic

1 dez » 10:00
COMO ESTRUTURAR 
UMA BASE DE DADOS
» Aprender a organizar e estruturar 
bases de dados.
(Centro de Educação Ambiental)
Clube Belavista Aventura

8 dez » 15:00 > 16:00
FAÇA UMA GOTA FELIZ!
» Sensibilizar também é entender 
as emoções. 
Através de palavras, desafiamos o
s participantes a caracterizarem a 
importância da água.
Câmara Municipal de Loures

15 dez » 14:00 > 17:00 
ECONATAL
» Atividades natalícias, com realização de 
ateliês e jogos. Tens em casa brinquedos, 
jogos ou livros em bom estado que 
queiras oferecer? Podes trazer, para 
oferta a instituições carenciadas do 
concelho.
Câmara Municipal de Loures

29 dez » 10:00 > 13:00
BICICLETAS, CARRINHOS, 
INSUFLÁVEIS E CAMA 
ELÁSTICA
My Dynamic

Todos os sábados » 14:30 > 17:00
VOO À VELA
» Venha conhecer o voo à vela na 
encosta de voo. Sujeito às condições 
meteorológicas.
APSIA – Associação de Planadores  de Santa Iria de Azóia

SABIA QUE...

... cerca de 10 mil alunos são 
envolvidos, todos os anos letivos, 
em ações de sensibilização 
ambiental, promovidas pelo 
Município de Loures?

» Atividades gratuitas, sujeitas às condições climáticas


