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Loures
Aqui há muito
a descobrir



Os museus, as bibliotecas, 
o vasto património 
e os parques verdes 
e de lazer, aliados à excelente 
gastronomia, ao enoturismo 
e artesanato, às festas 
populares e à celebração 
de efemérides únicas no 
país, são alguns dos atrativos 
do concelho de Loures.
A riqueza de todo este 
património, aliada à 
modernidade que hoje em 
dia se evidencia no concelho, 
confere a Loures um papel 
destacado de entre os 
municípios com melhor 
qualidade de vida, emprego 
e com grande potencial 
turístico.
 
Visite-nos!



2018
EVENTOS
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CARNAVAL INFANTIL 
Desfile que conta com a 
participação de mais de 
5 mil alunos, professores 
e educadores das escolas 
públicas e instituições 
particulares de solidariedade 
social do concelho
9 fevereiro 
Ruas de Loures

CARNAVAL DE 
LOURES 
Com longa tradição, é 
hoje um dos carnavais 
mais populares da Área 
Metropolitana de Lisboa, 
contando com quinze carros 
alegóricos e mais de 1500 
figurantes. 
10 > 14 fevereiro 
Bailes: 10 e 12
Corsos: 11 e 13 
Enterro: 14 
Loures

MARÇO JOVEM 
Iniciativa promovida pelos 
jovens e para os jovens. 
Concertos, exposições, 
workshops, atividades 
desportivas, entre outras. 
Março 
Vários locais

FESTIVAL DE MÚSICA 
MODERNA
Iniciativa que pretende dar 
oportunidade a projetos 
musicais, individuais ou 
coletivos. 
3 março > 9 junho 
Vários locais

BAILE DA PRIMAVERA
Promover o convívio entre os 
seniores do concelho. 
24 março › 15:00 
Pavilhão do Oriente
Moscavide

COMEMORAÇÃO 
DO ANO EUROPEU 
DO PATRIMÓNIO 
CULTURAL
A saudação da primavera. 
Concerto de Clarinete
31 março | 16:00
Capela do Cemitério 
Municipal
Loures

MISTÉRIO NO 
ARQUIVO
Iniciativa que visa divulgar 
o Arquivo Municipal de 
Loures, através de uma 
atividade lúdico-informativa, 
destinada a crianças entre 
os seis e os dez anos, 
acompanhadas por um 
adulto. 
13 abril, 9 junho e 19 outubro
21:00
Arquivo Municipal 
Loures
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ARINTO & SABORES 
SALOIOS 
Promoção da casta Arinto 
de Bucelas e mostra da 
cultura e identidade saloias, 
com destaque para 
a gastronomia regional. 
8 a 10 junho 
Bucelas

LOURES InSS
Comemorações do 
Dia Mundial do Ambiente. 
Demonstração de produtos 
ambientais e sustentáveis. 
2 > 5 junho 
Parque Urbano de Santa Iria 
de Azóia

FOOTLOURES 
Torneio de Futebol 7, 
para o escalão sub 11 
2, 9 e 10 junho 2018
Vários locais

DIA INTERNACIONAL 
DOS ARQUIVOS
Anualmente, o Arquivo 
Municipal associa-se à 
comemoração desta data, 

COMEMORAÇÕES 
DO 25 DE ABRIL 
Espetáculo evocativo da 
Revolução de Abril. 
24 abril › 21:30 
Pavilhão Paz e Amizade 
Loures 

COMEMORAÇÕES DO 
MÊS DO CORAÇÃO
Sensibilizar a população 
para a adoção de hábitos de 
vida saudáveis, prevenindo 
as doenças do coração, 
através de ações de 
informação e rastreios.
Maio
Vários locais

DIA INTERNACIONAL 
E NOITE DOS MUSEUS 
Museus abertos à 
comunidade, com diversas 
atividades.
18 e 19 maio 
Museus Municipais de Loures

GIMNOLOURES 
Atividades gímnicas, visando 
promover o convívio e a 
partilha de experiências 
entre atletas. 
Maio › junho 
Vários locais
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visando desenvolver ações 
de promoção e divulgação.
9 junho 
Arquivo Municipal 
Loures

ARRAIAL SÉNIOR
Promover a interação entre 
as instituições sociais de 
apoio aos seniores, família 
e população em geral.
12 › 17 junho 
Jardim Major Rosa Bastos
Loures

WINE SUNSET 
Um encontro memorável 
entre o pôr do sol e os 
produtores das regiões 
demarcadas dos vinhos 
de Bucelas, Carcavelos 
e Colares. 
Não vão faltar os sabores 
e um ambiente requintado 
num fim de tarde cheio 
de surpresas.
30 junho 
Parque Adão Barata
Loures

LOURES ARTE 
PÚBLICA 
Iniciativa que dá destaque 
à arte urbana no concelho.
23 junho ›  1 julho
Vários locais

FESTIVAL DO 
CARACOL SALOIO 
Evento que oferece um 
vasto leque de pratos 
confecionados à base de 
caracol. 
13 › 29 julho 
Loures

FESTAS DE LOURES 
Comemorações do 132º 
aniversário do concelho. 
26 › 29 julho 
Loures

PASSEIO SÉNIOR 
Estimular a vida ativa 
quebrando a solidão e o 
isolamento da população 
sénior, proporcionando um 
dia de convívio e animação 
diferentes. 
3 › 28 setembro 

FESTIVAL DA 
CERVEJA ARTESANAL
Mostra de cervejas 
artesanais
14 > 16 setembro
Local a definir

26

 

›

 

29

 

JULHO
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FEIRA SETECENTISTA 
Reconstituição histórica, do 
século XVIII, com centenas de 
figurantes que reproduzem 
animações da época. 
29 e 30 setembro 
Santo Antão do Tojal

IMPLANTAÇÃO 
DA REPÚBLICA EM 
LOURES
Comemoração da 
Implantação da República 
em Loures.
4 outubro
Loures

ACADEMIA DE 
CLARINETE MARCOS 
ROMÃO DOS REIS JR.
MEETING 
INTERNACIONAL
Concertos, masterclasses, 
workshops, palestras, 
exposição, venda e 
reparação de instrumentos 

são as principais vertentes 
desta iniciativa. 
4 › 7 outubro 
Vários locais 

VIVA OUTUBRO 
Proporcionar momentos 
de participação e expressão 
dos mais velhos, fomentando 
a transmissão de saberes 
e vivências às gerações mais 
jovens. A ação conta com 
três iniciativas:
Exposição Arte Sénior
6 › 31 outubro 
Edifício 4 de Outubro
Loures
Encontro de Poesia
13 outubro › 16:00 
Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos
Sacavém
Grande Baile d’outono
27 outubro › 21:00 
Pavilhão do Oriente
Moscavide

FESTA DO VINHO 
E DAS VINDIMAS 
Um dos maiores eventos 
culturais de cariz associativo 
da região saloia. 
12 › 14 outubro 
Bucelas
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FESTIVAL DE ARTES 
MARCIAIS 
Mostra de atividades 
relacionadas com as artes 
marciais, desportos de 
combate e cultura oriental. 
27 outubro > 11 novembro 
Vários locais

SEMINÁRIO 
SOBRE TURISMO 
CEMITERIAL
Promover o debate, as 
atividades de investigação e 
de inovação, de intercâmbio 
de boas-práticas conforme 
os objetivos do Ano Europeu 
do Património Cultural 2018.
31 outubro › 9:30 > 19:00
Participação gratuita, por 
inscrição: dspa@cm-loures.pt
Palácio dos Marqueses 
da Praia e Monforte
Loures

DIA EUROPEU 
ENOTURISMO
O Município de Loures, membro 
da Associação dos Municípios 
Portugueses do Vinho – AMPV, 
associa-se a esta 
comemoração, em colaboração 
com os produtores de vinho, a 
Confraria do Arinto de Bucelas 
e a Rota de Vinhos de Bucelas, 
Carcavelos e Colares com a 
realização de várias iniciativas: 
provas de vinho, degustações, 
visitas a quintas, adegas 
e museus, jantares vínicos, 
experiências e workshops.
Novembro 
Bucelas

FESTIVAL DE 
ORQUESTRAS 
LIGEIRAS 
Encontro de orquestras 
ligeiras. 
Novembro 
Pavilhão Paz e Amizade 
Loures

CELEBRAR O NATAL
Encontro de Grupos 
Corais das instituições sociais 
de apoio aos seniores. 
1 dezembro › 14:30
Cineteatro
Loures

SEMANA DA INCLUSÃO
Sensibilizar a população 
para as problemáticas 
associadas aos deficientes 
e promover a sua inclusão 
na comunidade.
3 a 9 dezembro (a confirmar) 
Vários locais

FESTIVAL DE NATAL 
Venda de Natal, feira de queijo, 
fumeiro e doçaria, animação 
infantil e musical. 
14 a 23 dezembro 
Loures
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15:00 
Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos 
Sacavém

CENTRO 
MUNICIPAL DE 
FORMAÇÃO 
DE FUTSAL
Destinado às crianças 
e jovens entre os cinco 
e os 15 anos, mediante 
inscrição.
Janeiro › junho 
Outubro › dezembro 
Pavilhões Municipais

MÚSICA EM SI MAIOR
Temporada de música 
2018.
Janeiro › dezembro 
Vários locais

PTER – PARQUE 
TEMÁTICO 
DAS ENERGIAS 
RENOVÁVEIS
Diversas estações 
de energias renováveis.
Mensalmente 
2º sábados do mês,
com marcação prévia: 
usa@cm-loures.pt
Parque Urbano de Santa 
Iria de Azóia

ESCOLA 
DE TRÂNSITO
Praticar a Ecocondução, 
aprendendo regras de 
trânsito e de peão. 
Usufruir também de cama 
elástica, insufláveis 

COMUNIDADE 
DE LEITORES
Destinada a quem gosta 
de ler, refletir, confrontar 
experiências, debater ideias 
e conhecimentos.
Até abril 2018
Biblioteca Municipal 
José Saramago, Loures
Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos, Sacavém

SÁBADOS EM CHEIO 
Animação do livro 
e da leitura. 
Todos os sábados 
15:00 
Biblioteca Municipal 
José Saramago 
Loures

TARDES 
MÁGICAS 
Animação do livro e da 
leitura. 
Todos os sábados
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HÁ PROVA EM 
BUCELAS
Provas de vinho, 
experiências, cultura, 
património e gastronomia, 
com vista à promoção da 
casta Arinto e da região de 
Bucelas. 
Fevereiro › dezembro 
Mensalmente ao sábado
Vários locais

MERCEARIA 
SANTANA 
Uma nova vivência do 
espaço, preservando as suas 
características, condições 
e memórias, com a realização 
de atividades culturais, 
sociais e de solidariedade, 
entre as quais workshops 
e tertúlias. 
Janeiro › dezembro 
2º sábado do mês 
15:00 
Mercearia Santana 
Sacavém

UMA TARDE NO 
MUSEU 
Valorizar e dinamizar o 
Museu enquanto elemento 

e espaço para festas 
de aniversário.
10:00 > 19:00
Todos os fins de semana, 
feriados e férias escolares.
As atividades são gratuitas 
no último sábado de cada 
mês, das 10:00 às 13:00
Parque Urbano de Santa 
Iria de Azóia

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL
Espaço destinado 
à educação e sensibilização 
ambiental. 
Com atividades regulares 
para escolas 
e famílias. 
Escolas › segunda a sexta 
feira, por marcação em 
cea@cm-loures.pt
Famílias › fins de semana 
de acordo com a agenda 
bimensal dos parques
Janeiro › dezembro                
Parque Urbano de Santa 
Iria de Azóia

DESPORTO NATUREZA 
E CULTURA 
Percursos pedestres que 
permitem desfrutar de 
paisagens rurais e urbanas, 
pontuadas por sítios e 
monumentos de interesse, 
aliando a atividade 
desportiva ao património 
cultural e histórico. 
Janeiro › dezembro 
Exceto agosto
Vários locais
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ENCONTROS 
COM ESCRITORES
Destinados a quem gosta de 
ler e conversar com os autores
Janeiro > dezembro 
Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos
Sacavém

VISITE O NOSSO 
CONCELHO 
Visitas a vários pontos 
de interesse turístico 
e patrimonial existentes 
no concelho de Loures. 
Março › outubro 
(exceto agosto) 
Vários locais

FEIRA 
DA LADRA 
Venda de objetos novos, 
usados e de produtos 
artesanais, potenciando 
a divulgação da criatividade 
e dinamismo dos artesãos. 
Março › julho 
Vários locais

DISCURSOS DO 
VINHO
Conversas temáticas que 
acontecem semestralmente, 

essencial na preservação da 
memória coletiva de um povo 
e de um território. 
Janeiro › novembro 
3º sábado do mês 
15:00 
Museu Municipal de Loures – 
Quinta do Conventinho 
Santo António dos 
Cavaleiros

À CONVERSA COM… 
Convite a falar e refletir, com 
os convidados, sobre diversas 
temáticas relacionadas com 
museus, cultura, história 
e arte. 
Janeiro › junho
Setembro > dezembro 
4º sábado do mês 
15:00 
Museu de Cerâmica 
Sacavém 

LOURES TEATRO. 
A TEIA 
Espetáculos de teatro 
descentralizados. 
Janeiro › junho 
Outubro › novembro 
Vários locais
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com a presença de 
convidado, abordando temas 
relacionados com o vinho.
Maio e novembro
Museu do Vinho e da Vinha 
Bucelas

LIVROS NOS 
PARQUES
Serviço de leitura fora de 
portas das Bibliotecas 
Municipais, com histórias 
contadas e ateliês.
Julho, agosto e duas 
primeiras semanas de 
setembro.
Parque Municipal do Cabeço 
de Montachique, Parque Adão 
Barata e Parque Urbano de 
Santa Iria de Azóia

PLATEIA – MOSTRA DE 
TEATRO
Apresentação das produções 
do movimento teatral em 
Loures.
Outubro
Vários locais

ENTRELINHAS: 
CONVERSAS, FIOS 
E CONTOS
Comunidade de partilha de 
artes e saberes, associados 
a agulhas e linhas (também 
de leitura).
Todas as quintas-feiras, 
com interrupção em agosto 
e nas últimas duas semanas 
do ano.
Biblioteca Municipal 
José Saramago
Loures

FÉRIAS NAS 
BIBLIOTECAS
Atividades nas bibliotecas 
durante as férias escolares.
Biblioteca Municipal José 
Saramago, Loures
Biblioteca Municipal Ary dos 
Santos
Sacavém

CENTROS DE MARCHA 
E CORRIDA
Destinado a toda a 
população.
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Setembro › julho
Parque Adão Barata 
Loures
Segundas, quartas 
e sextas-feiras › 19:00 > 21:00
Ecoparque, São João da 
Talha, 
terças e quintas-feiras 
19:00 > 21:00 
e sábados 10:00 > 12:00

TURISMO 
CEMITERIAL
Visa e promove a descoberta 
de valores históricos, 
estéticos, monumentais e 
ambientais que existem 
no Cemitério Municipal de 
Loures. Desde a simbologia 
da arte funerária até aos 
retratos pintados por Álvaro 
Pedro Gomes, pintor de 
azulejos da antiga Fábrica 
de Loiça de Sacavém, 

passando pela descoberta 
da beleza da cantaria e da 
representação de profissões 
e de autores, escritores, 
escultores, não esquecendo o 
único e valioso mausoléu da 
República declarada a 4 de 
Outubro de 1910, o cemitério 
transforma-se num efetivo 
museu ao céu aberto.
Visitas gratuitas por 
marcação: 29 abril, 27 maio, 
24 junho, 29 julho, 
30 setembro, 28 outubro, 
25 novembro
10:00 > 12:30 
14:00 > 16:30 
turismo@cm-loures.pt
211 150 352, 
Cemitério Municipal de 
Loures

Programação sujeita 
a alterações.



VISITAR



19  I  VISITAR

ARQUIVO 
MUNICIPAL DE 
LOURES
Edifício de linhas modernas 
construído de raiz para 
albergar o arquivo. 
Rua Cesário Verde S/N, 
Loures
Correio eletrónico: 
arquivo_municipal@cm-
loures.pt
Horário: 
segunda a sexta-feira, 
9:00 > 12:30
14:00 > 17:00
Visitas guiadas mediante 
marcação prévia, 
presencialmente, por 
correio eletrónico ou através 
do portal do Arquivo, 
com a antecedência mínima 
de oito dias.

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
ARY DOS SANTOS 
Avenida James Gilman, 
nº 18, Sacavém 
Correio eletrónico: 
bmas@cm-loures.pt 
Horário: 
terça a sábado: 
10:00 > 18:00 
Encerra às segundas-feiras, 
domingos e feriados e na 
última quarta-feira dos 
meses de janeiro, abril, julho 
e outubro funciona 
entre as 9:15 e as 14:00. 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
JOSÉ SARAMAGO 
Rua 4 de Outubro, nº 19, 
Loures 
Correio eletrónico: 
bmjs@cm-loures.pt 
Horário: 
terça a sexta-feira: 
9:15 › 18:45 
Sábado: 
10:00 › 18:00 Encerra 
às segundas-feiras, 
domingos e feriados
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GALERIA DE ARTE 
PÚBLICA DA QUINTA 
DO MOCHO 
Uma visita onde, em cada 
rua, em cada esquina, 
surgem obras de grande 
dimensão e enorme 
qualidade. 
Visitas guiadas: último 
sábado de cada mês
Janeiro > novembro 
Ponto de encontro: 
Casa da Cultura 
Sacavém

GALERIA MUNICIPAL 
DO CASTELO DE 
PIRESCOUXE 
Programa expositivo 
direcionado para a 
apresentação de obras de 
artistas em inicio de carreira, 
assente no princípio de 
promoção e divulgação de 
novos valores no campo das 
artes plásticas.

Urbanização do Castelo 
de Pirescouxe, Santa Iria 
de Azóia 
Horário: terça a sábado, 
10:00 > 12:00
13:00 > 19:00 
Encerram aos domingos, 
segundas-feiras e feriados

GALERIA MUNICIPAL 
VIEIRA DA SILVA 
Programa expositivo 
direcionado para a 
apresentação de obras 
de artistas de carreira, 
comprovadamente 
reconhecidas tanto a nível 
nacional como internacional, 
e de assumida relevância 
cultural no campo das artes 
plásticas.
Parque Adão Barata, EN 8, 
Loures 
Horário: terça a sábado, 
10:00 > 13:00
14:00 > 18:00

EDIFÍCIO 4 DE 
OUTUBRO – GALERIA
Espaço de exposição, na sua 
maioria, ligada à história 
local do concelho e das suas 
gentes.
Rua da República,70, Loures 
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Horário: 
terça a sexta-feira, 
10:00 > 12:00
13:00 > 18:00; 
sábado, 9h00 > 14:00

MUSEU DE CERÂMICA 
DE SACAVÉM 
Instalado num edifício 
construído de raiz, nos 
antigos terrenos da Fábrica 
de Loiça de Sacavém. 
Desde a sua abertura, 
a 7 de julho de 2000, 
dedica-se ao estudo da 
história e da produção da 
Fábrica de Loiça de Sacavém 
e do património industrial 
do concelho de Loures, 
desenvolvendo projetos 
expositivos nesse âmbito. 
Urbanização Real Forte, 
Sacavém 
Horário: terça a domingo, 
10:00 > 13:00 e 14:00 > 18:00 
Encerra às segundas-feiras 
e feriados

MUSEU DO VINHO 
E DA VINHA 
Vocacionado para a história 
local e para a promoção 
do território, tendo como 
elemento norteador o vinho 
característico da região 
de Bucelas, apresenta-se 
como um organismo vivo, 
repositório de um conjunto 
de atividades, esforços, 
vivências e memórias 
que mantêm coesa a 
comunidade, o território e 
a tradição. Instalado num 
edifício cuja história está 
intimamente relacionada 
com a tradição vitivinícola. 

Centro de Interpretação 
da Rota Histórica das 
Linhas de Torres 
Equipamento que visa 
promover, de modo 
interativo, o conhecimento 
sobre a Guerra Peninsular, 
com o objetivo de preservar 
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a história, a cultura e a 
memória coletiva de um povo 
que, no início do século XIX, 
em esforço de guerra, esteve 
à altura dos acontecimentos 
e se uniu em prol de uma 
causa comum, erguendo 
um sistema de fortificações 
militares para garantir a 
defesa da cidade de Lisboa.
A partir deste equipamento 
poderá visitar as estruturas 
militares que integram 
o sistema defensivo das 
Linhas de Torres no atual 
território de Loures – Reduto 
da Ajuda Grande, Forte do 
Arpim, Reduto do Mosqueiro, 
Reduto de Ribas e Reduto de 
Montachique
Rua D. Afonso Henriques, 
2 e 4 (EN 16), Bucelas 
Horário: terça a domingo, 
10:00 > 13:00
14:00 > 18:00 
Encerra às segundas-feiras 
e feriados

MUSEU MUNICIPAL 
DE LOURES 
Instalado em antigo 
convento franciscano 
da Província de Santa Maria 
da Arrábida, dispõe de 
várias ofertas que combinam 
a cultura e o lazer, num 
harmonioso espaço que vive 
do equilíbrio entre a História 
e a Natureza.
Entre exposições, percursos 
e visitas animadas, reservas 
visitáveis, loja e capela, 
este Museu tem como 

objetivo a salvaguarda, 
valorização, estudo, 
divulgação e fruição do 
património cultural local.
Quinta do Conventinho 
Estrada Nacional 8 
Santo António dos 
Cavaleiros 
Horários: 
terça a domingo, 
10:00 > 13:00
14:00 > 18:00 
Encerra às segundas-feiras 
e feriados

NÚCLEO 
MUSEOLÓGICO 
DO CEMITÉRIO DE 
LOURES 
Exposições temáticas.
Abril a setembro – 
Simbologias
2 > 26 outubro – As Mulheres 
na República
27 outubro > dezembro – O 
que é Turismo cemiterial?
Rua da Paz
Loures
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polidesportivo, dois parques 
infantis, skate parque, 
parque de merendas, 
parque de estacionamento e 
diversas infraestruturas de 
restauração. 
Rua da República
Rua Cidade Rio de Janeiro 
Loures

PARQUE MUNICIPAL 
DO CABEÇO DE 
MONTACHIQUE 
Parque vocacionado para 
atividades desportivas 
e para o contacto com 
a natureza. 
Está equipado com 
polidesportivo, quatro campos 
de ténis e uma parede 
bate-bolas também para 
ténis. Dispõe, igualmente, 
de sala para ténis de mesa, 
balneários, espaço para 
jogos tradicionais, circuito de 
manutenção, orientação e 
parque de merendas e circuito 
de arborismo. 
Estrada de Ribas, Fanhões 
Horário: 
Verão: 8:30 › 20:00
Inverno: 8:30 › 17:00

ESTAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE
A Estação da Biodiversidade 
de Fontelas contempla 
um percurso pedestre, 
de aproximadamente um 
quilómetro. Ao longo do 
caminho foram colocados nove 
painéis interpretativos, um 
com o mapa geral do percurso 
e os outros com explicações 
sobre as espécies que se 
podem encontrar no local.
Além do Penedo do Mouro, 
onde se insere, é ainda 
possível apreciar outras 
duas elevações que rodeiam 
a estação: Alto da Toupeira 
e Penedo do Gato, onde os 
visitantes poderão ter uma 
visão panorâmica privilegiada 
sobre as formações calcárias.
Os visitantes podem ainda 
colaborar ativamente 
na sua inventariação e 
monitorização, ao adotar a 
designação “RIPAR”: registar 
as observações, através 
de fotografia; identificar 
as espécies; e partilhar a 
informação com a sociedade, 
através da página www.
biodiversity4all.org. 
Fontelas
Coordenadas de GPS: 
38º52’33.12N
9º13’9.53’’W

PARQUE ADÃO 
BARATA 
É um espaço ao ar livre que, 
além de contar com diversos 
espaços verdes, possui um 
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PARQUE URBANO DE 
SANTA IRIA DE AZÓIA 
(PUSIA)
Parque criado após a 
selagem do aterro sanitário 
existente no local, entre 
1988 e 1996, este espaço 
conta com os seguintes 
equipamentos: Centro 
Veterinário Municipal; 
Parque de viaturas 
removidas da via pública; 
Edifício de gestão; Centro 
de Educação Ambiental; 
anfiteatro ao ar livre; horta 
solar; parque infantil; parque 
de merendas; pista de 
atletismo (prática informal); 
circuito de manutenção; 
pista ciclável; zona de BTT; 
escola de trânsito; encosta 
de voo; torre de saltos; 
balneários. Possui ainda um 
Parque Temático de Energias 

Renováveis, um polo de 
demonstração de energias 
renováveis, tais como 
energia eólica (representada 
por um moinho de vento 
e um mini aerogerador); 
energia solar (painéis solares 
fotovoltaicos e painéis 
solares térmicos); energia 
hídrica (mini-hídrica); 
biomassa (queimador do 
biogás e compostor). 
Estrada Nacional 115-5, 
Portela da Azóia 
Horário: 7:30 › 20:00
Santa Iria de Azóia

PARQUE URBANO 
DE SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 
(PUESAC)
O PUESAC é um espaço 
ambientalmente sustentável, 
no qual foram privilegiadas 
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soluções que recuperam 
o antigo uso do solo, 
promovendo a requalificação 
do coberto vegetal e também 
a melhoria do ambiente.
Foram plantadas 21 espécies 
de árvores e arbustos, num 
total de 364 exemplares, 
com o objetivo de aumentar 
os níveis de biodiversidade, 
proteger o solo e reduzir os 
riscos de erosão hídrica, de 
incêndio e de cheias.
Ainda numa primeira fase, 
o PUESAC, com cerca de 
2,4 hectares, tem desde já 
os elementos mínimos para 
fruir de um novo espaço 
verde, nomeadamente 
os caminhos, as escadas 
mínimas e essenciais, e ainda 
equipamentos geriátricos. 
É um espaço que recupera 
o antigo uso do solo, com 
os pomares e olivais que 
existiram em tempos, de 

baixa manutenção e, por 
isso, ambientalmente 
sustentável.
Santo António dos 
Cavaleiros

QUINTA DOS 
REMÉDIOS 
Resultante de uma parceria 
com o Instituto Superior 
Técnico, é um parque 
de recreio implantado 
numa área de cerca de 
4,3 hectares, que permite 
desfrutar o olival e apreciar 
o rio Tejo, observar a fauna 
ou simplesmente dar um 
passeio. 
Rua D. Afonso Henriques 
Bobadela
Horário inverno:
(Novembro › março)
7:00 › 17:00
(Abril › outubro)
Horário verão: 
7:00 › 20:00
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Parque Adão Barata, EN 8 
2674-501 Loures

211 151 509
turismo@cm-loures.pt

www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures


