PÚBLICO GERAL

Museu do Vinho
e da Vinha
BUCELAS

OFERTA SOCIOCULTURAL

REDE DE MUSEUS DE LOURES

O Museu do Vinho e da Vinha – Bucelas, vocacionado

EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
Imagens e sons de Bucelas

para a História Local e para a promoção do território,

Exposição que aborda a região
demarcada do vinho de Bucelas,
as principais fases de trabalho
da vinha e os meios tradicionais
de produção do vinho. É possível,
ainda, observar o que resta da
adega da antiga casa que alberga
hoje o Museu, outrora propriedade
de uma das famílias vitivinícolas
mais importantes desta região.

Patente até setembro de 2018.

tem como elemento norteador o vinho característico
desta região, demarcada por decreto de 3 de março
de 1911.
Instalado numa casa do século XIX, o Museu

O Museu. Chão de Memórias
A partir de outubro.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
CAMILO ALVES
Terça a sexta-feira, das 10:00 às
12:30 e das 14:00 às 17:00

apresenta dois espaços expositivos distintos, Centro

..............

de Documentação, especialmente orientado para

TABELA DE PREÇOS

a temática vinícola e para a história das Guerras

Bilhete normal: 1,50€
Estudantes, titulares de cartão jovem

Peninsulares, e loja.

e sócios do Movimento Associativo: 0,75€
Gratuito para crianças até aos 12 anos
e adultos com mais de 65 anos.
Entrada gratuita ao domingo

LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

CONTACTO

Rua Dom Afonso Henriques, nº2 e 4 (EN116)

Terça-feira a domingo

Correio eletrónico: museu_vinho@cm-loures.pt

2670 – 637 Bucelas

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

Telefone: 211 150 669 e 924 487 297

GPS: Lat. 38.901647; Long. -9.120249

Encerra às segundas-feiras e feriados

ATIVIDADES

PROGRAMAÇÃO
REGULAR

Para grupos organizados, com
inscrição gratuita mas obrigatória
↘ VISITAS GUIADAS AO MUSEU
........................................
BRINDE À CAPITAL DO ARINTO
Visita guiada com opção de brinde,
mediante marcação prévia.
Atenção: O vinho deve ser
adquirido previamente na loja
do Museu.

HÁ PROVA NO MUSEU
Iniciativa que tem como objetivo
a promoção da casta Arinto e da
Região Demarcada de Bucelas.
Resulta da parceria com os
produtores de vinho e Confraria do
Arinto de Bucelas.
Primeiro sábado de cada mês | 15:00

OFICINAS DE ATIVIDADES
ARTÍSTICAS
Oficinas de Quilling, a arte de
enrolar o papel, e de modelagem
de barro.
Primeira quarta-feira de cada mês
| 10:00

ATELIÊS PARA PAIS E FILHOS,
AVÓS E NETOS, no âmbito da
Festa do Vinho e das Vindimas
(mês de outubro)
Desenvolvimento de atividades
artísticas de Origami, Kirigami e
Quilling, que se relacionam com a
arte de dobrar, cortar e enrolar o
papel.
Limitada ao período da Festa do
Vinho e das Vindimas

CML/DAIC/2018

DISCURSOS DO VINHO
Novembro e maio
Ciclo de conversas temáticas que
decorrem, semestralmente, no
Museu do Vinho e da Vinha, em
Bucelas.

CONHEÇA também a oferta
sociocultural para o PÚBLICO GERAL
da Rede de Museus de Loures

Museu Municipal
de Loures

CENTRO DE
INTERPRETAÇÃO
DAS LINHAS
DE TORRES
O Centro de Interpretação da Rota
Histórica das Linhas de Torres,
instalado no Museu do Vinho e
da Vinha – Bucelas (desde março
de 2012), aborda o período das
Invasões Francesas e o esforço
da população na edificação das
fortificações, que protegeram a
capital do Reino dos exércitos
napoleónicos, em 1810. A Rota
Histórica das Linhas de Torres é
uma oferta intermunicipal (Arruda
dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral
de Monte Agraço, Torres Vedras
e Vila Franca de Xira) com um
conjunto diversificado de circuitos
apoiados em seis centros de
interpretação, observatórios de
paisagem e núcleos museológicos.
Este espaço disponibiliza visitas
guiadas que contextualizam as
Guerras Peninsulares e o contributo
da população local na construção
das fortificações que constituem as
Linhas de Torres.

..............
CONTACTO
Correio eletrónico: ciltloures@gmail.com;

ATIVIDADES
Para grupos organizados, com
inscrição gratuita mas obrigatória
↘ VISITAS GUIADAS AO MUSEU
......................................
LINHAS DE WELLINGTON
Visionamento do filme
local: Auditório do Museu
do Vinho e da Vinha – Bucelas
PELAS LINHAS DE TORRES,
CONHECENDO OS PERCURSOS
DO MUNICÍPIO DE LOURES
> Circuito Alrota/Arpim
Património integrado no
circuito: Reduto da Ajuda Grande >
Forte do Arpim > Centro de
Interpretação das Linhas de
Torres (Bucelas)
> Circuito de Ribas
Património integrado no circuito:
Reduto de Montachique >
Reduto do Mosqueiro > Centro de
Interpretação das Linhas de
Torres (Bucelas)

museu_vinho@cm-loures.pt
Telefone: 211 150 669

Museu de Cerâmica
de Sacavém

www.cm-loures.pt

facebook.com/MunicipiodeLoures

