PÚBLICO ESCOLAR

Museu de
Cerâmica
de Sacavém
OFERTA SOCIOEDUCATIVA
O Museu de Cerâmica de Sacavém encontra-se 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, que se dedica ao estudo da história e da produção
da Fábrica de Loiça de Sacavém bem como do património
industrial do concelho de Loures.
Possui duas salas de exposições, oficinas, auditório, Centro de
Documentação especializado e loja.
… Através das visitas e atividades promovidas neste museu,
promove-se o contacto com o património industrial do
concelho, valorizando o incentivo à aprendizagem numa
perspetiva de educação não formal.

REDE DE MUSEUS DE LOURES

EXPOSIÇÃO PERMANENTE
Fábrica de Loiça de Sacavém:
Para uma história da faiança
em Portugal
Exposição que aprofunda o
conhecimento sobre a Fábrica de
Loiça de Sacavém, alargando a
sua contextualização ao panorama
industrial do concelho, desde
meados do século XIX até ao início
do século XXI.
Partindo exclusivamente da
coleção do Museu, aliando a
riqueza do arquivo empresarial
da Fábrica de Loiça de Sacavém
às peças, evocam-se os principais
aspetos da história e da vasta
produção da Fábrica, associando-os à funcionalidade, à forma e à
decoração.

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
Higiene e Saúde em Loures
à época de António Carvalho
de Figueiredo. Quotidianos
públicos e privados entre 1886
e 1938
Patente até 27 de abril de 2018.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
MANUEL JOAQUIM AFONSO
Terça a sexta-feira, das 10:00 às
12:30 e das 14:00 às 17:00

LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

CONTACTO

Urbanização Real Forte

Terça a domingo

Departamento de Cultura, Desporto e Juventude

Praça Manuel Joaquim Afonso

10:00-13:00 e 14:00-18:00

Divisão de Cultura/Área de Museus/Serviço

2685-145 Sacavém

Encerra às segundas-feiras e feriados

Educativo

GPS: Lat. 38.794144; Long. -9.102413

Correio eletrónico: se_ceramica@cm-loures.pt
Telefone: 211 151 082/83 e 211 151 084/85

ATIVIDADES
Para grupos organizados, com
inscrição gratuita mas obrigatória
↘ VISITAS GUIADAS
↘ OFICINAS
........................................
> PÚBLICO-ALVO

Jardim de infância

JOGO DA LOIÇA
Através deste jogo, que utiliza
modelos em miniatura de loiça
doméstica, sanitária e azulejos, as
crianças irão conhecer e identificar
os diversos tipos de loiça e a sua
função.
número máximo de participantes: 24
duração: cerca de 30 minutos
A CASA DA QUINTA DO ARANHA
É uma atividade que, tendo como
base as comemorações dos 160
anos da Fábrica de Loiça de
Sacavém, desafia as crianças a
decorar uma casa com azulejos,
loiça doméstica, loiça decorativa
e loiça sanitária, produzida pela
Fábrica de Loiça de Sacavém.
Pretende-se dar a conhecer a
importância da produção em
faiança e a sua utilidade.
número máximo de participantes: 24
duração: cerca de 45 minutos

> PÚBLICO-ALVO

1º e 2º Ciclos

JOGO DA MEMÓRIA DA FÁBRICA
DE LOIÇA DE SACAVÉM
Através de um conjunto de cartas
com imagens alusivas à Fábrica de
Loiça de Sacavém, esta atividade
visa promover o conhecimento
da importância nacional e
internacional desta Fábrica.
número máximo de participantes: 24
duração: cerca de 30 minutos
> PÚBLICO-ALVO

CASA-MUSEU
JOSÉ PEDRO
Preservar a memória de José
Pedro, enquanto homem e
artista da Fábrica de Loiça de
Sacavém, foi a intenção da
Câmara Municipal de Loures ao
proceder à aquisição do espaço
que habitou, assim como das
suas obras, valorizando o seu
legado naquele que denominou
de “Museu particular de arte e
floricultura”.

Ensino secundário

OFICINA DO MOLDE DE GESSO
Execução de peças a partir de
moldes de gesso, pelo processo de
enchimento com barbotina.
número máximo de participantes: 14
duração: cerca de 120 minutos
1º, 2º e 3º Ciclos e
ensino secundário
> PÚBLICO-ALVO

OFICINA DE PINTURA DE
AZULEJO / Iniciação
número máximo de participantes:

24
duração: cerca de 30 a 60 minutos
(adaptado ao nível de ensino)

..............
CONTACTO

OFICINA DE BARRO / Iniciação
número máximo de participantes: 24
duração: cerca de 30 a 60 minutos
(adaptado ao nível de ensino)

Correio eletrónico:
se_ceramica@cm-loures.pt
Telefone: 211 151 082/83 e 211 151 084/85
LOCALIZAÇÃO
Travessa dos Combatentes da Grande
Guerra 8, 2685-109 Sacavém
GPS: Lat. 38.793173; Long. -9.105886
HORÁRIO

ATIVIDADES
Para grupos organizados, com
inscrição gratuita mas obrigatória
↘ VISITAS GUIADAS
↘ OFICINAS
........................................
Jardim de
infância e 1º Ciclo
> PÚBLICO-ALVO

UM JARDIM COM HISTÓRIAS
Atividade que se realiza na
primavera/verão, centrada nas
histórias alusivas à biografia
do José Pedro “o menino que
fazia bonecos”, que viria a ser
um grande artista da Fábrica de
Loiça de Sacavém, bem como
a algum do imaginário por ele
criado, como são exemplo, o
“Hotel das Formigas”, o “Palácio
da Rataria”, o “Castelo da
Confusão” ou o “Palácio dos
Periquitos”.
número máximo de participantes: 25
duração: cerca de 60 minutos
(adaptado às necessidades do
grupo)

Sábados, das 10:00 às 13:00 e das 14:00
às 18:00
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E ainda…
MERCEARIA
SANTANA
A Mercearia Santana situa-se
no centro histórico de Sacavém
e é propriedade de António José
Neves Montez. Ao longo de mais
de 80 anos, foi a residência da
família e um local de comércio
frequentado pela população
local.
Entre o seu atual proprietário e
a Câmara Municipal de Loures
foi assinado um acordo de
colaboração, que visa devolver
ao imóvel uma nova vivência,
concretizada através de
programa de atividades a
desenvolver nas vertentes
cultural, social e de
solidariedade, com e para a
comunidade.

..............
CONTACTO
Correio eletrónico:
se_ceramica@cm-loures.pt
Telefone: 211 151 082/83 e 211 151 084/85

ATIVIDADES

COMEMORAÇÃO DE DATAS
FESTIVAS
A Rede de Museus festeja o Dia
Internacional dos Museus, o Dia
Internacional dos Monumentos
e Sítios e o Dia Internacional da
Criança, com a realização de
diversas atividades gratuitas.

Para grupos organizados, com
inscrição gratuita mas obrigatória
↘ VISITAS GUIADAS
↘ OFICINAS
........................................
> PÚBLICO-ALVO

ESCOLA NO MUSEU
A Rede de Museus disponibiliza
o seu espaço, mediante pedido,
para as instituições educativas
que pretendam realizar uma
aula introduzindo as temáticas
patentes nas exposições. O
acompanhamento e o apoio
são prestados pelos técnicos do
museu, aproveitando os recursos
e as áreas existentes.
número máximo de participantes: 25
duração: cerca de 60 a
90 minutos (adaptado às
necessidades do grupo)

1º e 2º Ciclos

MERCEARIA SANTANA PARA
OS PEQUENITOS
Com esta iniciativa pretende-se proporcionar um momento
de brincadeira, mas ao mesmo
tempo de transmissão de
conhecimentos. Ao brincar,
as crianças aprendem como
funcionava uma mercearia
antiga, as profissões a ela
ligadas, os produtos que se
comercializavam, os fregueses,
as relações de vizinhança que se
estabeleciam.
número máximo de participantes: 25
duração: cerca de 60 minutos

O MUSEU VISITA A ESCOLA
Tem como objetivo aproximar as
escolas e os museus de Loures,
no âmbito da ação educativa e
dinamizadora da história local.
O museu desloca-se até às
escolas, apresentado as

LOCALIZAÇÃO
Rua Almirante Reis, nº 41 – 43,
2685 Sacavém
GPS: Lat. 38.791672; Long. -9.109014
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temáticas selecionadas a partir
de objetos e documentos das
suas coleções.
> AULAS DISPONÍVEIS

→ A Pré-história em Loures
Existem diversos vestígios
arqueológicos no concelho
de Loures que demonstram
a ocupação do território na
pré-história. São abordados
o conceito de pré-história, a
medição do tempo, os métodos
para se descobrirem os vestígios
mais antigos e desde quando
existem marcas da presença
humana, no atual território de
Loures. Inclui atividade prática.
> PÚBLICO-ALVO 1º Ciclo (3º e 4º
anos), 2º Ciclo (5º ano) e 3º Ciclo
(7º ano)
→ Loures na época Romana
Existem diversos vestígios
arqueológicos no concelho
de Loures que demonstram
a ocupação do território na
época romana. São explicados
o conceito de romanização,
abordada a sua distribuição
geográfica e o seu legado, quem
MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM

nessa altura? O que significou
todo o esforço de guerra? Inclui
atividade prática.
> PÚBLICO-ALVO 2º Ciclo
→ Sacos com história

eram as pessoas que habitavam
a zona neste período e que
estratégias de ocupação do
território se reconhecem em
período romano. Inclui atividade
prática.
> PÚBLICO-ALVO 1º Ciclo (3º e 4º
anos), 2º Ciclo (5º ano) e 3º Ciclo
(7º ano)

CML/DAIC/2018

→ Atividade agrícola através dos
tempos
Os testemunhos arqueológicos de
atividades agrícolas no concelho
de Loures confirmam a vocação
agrícola destas terras e dos seus
habitantes, desde os tempos da
pré-história até à atualidade.
Inclui atividade prática.
> PÚBLICO-ALVO 1º Ciclo (3º e 4º
anos) e 3º Ciclo (8º e 9º anos)
→ Rio Trancão
A importância da água e do
Trancão, em particular, para o
concelho de Loures: agricultura;
indústria, vias de comunicação; e
as consequências que a indústria

CONHEÇA também a oferta
socioeducativa para o PÚBLICO ESCOLAR
da Rede de Museus de Loures

teve para a poluição do rio. Inclui
quiz e sopa de letras para serem
realizados no final da aula.
> PÚBLICO-ALVO 1º e 2º Ciclos
→ Loures no despertar da República
Breve caracterização do concelho
e do país à época. Formação do
concelho: data, primeiro presidente
e freguesias. A Implantação da
República no concelho aconteceu
um dia antes, a 4 de outubro.
Quem foram os seus protagonistas
e as movimentações do dia 4?
> PÚBLICO-ALVO 1º Ciclo (2º e 3º anos)

O humor na imprensa
Tem como objetivo envolver as
crianças e os jovens numa viagem
pela imprensa através dos jornais
humorísticos e satíricos. Aula
adaptada aos diferentes ciclos de
ensino. No final será feito um jogo
de reconhecimento de caricaturas
> PÚBLICO-ALVO 1º, 2º e 3º Ciclos
Piqueniques com sabor a Loures
Pretende-se que as crianças
entrem no mundo dos museus
através da montagem de um
piquenique.
> PÚBLICO-ALVO Jardim de infância

Vestir e despir: uma viagem
a passar por Loures
Tem como objetivo mostrar
a evolução do vestuário e as
diferenças entre as várias
classes sociais, assim como
mostrar as particularidades do
vestuário lourense. No final, as
crianças têm de vestir diferentes
bonecos de papel, descobrindo
as épocas próprias de cada peça.
> PÚBLICO-ALVO 1º Ciclo
→ 25 de Abril
A Revolução dos Cravos, como
ficou conhecida, conduziu o
país a grandes transformações
sociais. Esta aula pretende
apontar as principais
características do regime que
vigorou antes do 25 de Abril, e
as principais mudanças, tanto a
nível nacional como concelhio.
Inclui atividade prática.
> PÚBLICO-ALVO 1º Ciclo (3º e 4º
anos) e 2º Ciclo

→ As Invasões Francesas e o Sistema
Defensivo das Linhas de Torres
Vedras
Tal como na Europa, o nosso
território foi invadido pelas forças
beligerantes que marcaram o início
do século XIX. O Sistema Defensivo
das Linhas de Torres foi edificado
precisamente para defender
a capital do reino, Lisboa, da
ocupação francesa comandada por
Massena. Como viviam as pessoas

Museu Municipal
de Loures

Namorar com Loures
O objetivo é transportar as
crianças, através de livros e
fotografias, para as vivências
do namoro no século passado.
São percorridos momentos
de afetuosa relação, de
enamoramento e de sedução
pelas terras. A sessão termina
com a realização de um postal e
respetivo envelope.
> PÚBLICO-ALVO 1º Ciclo

Museu do Vinho
e da Vinha – Bucelas

www.cm-loures.pt

facebook.com/MunicipiodeLoures

