
EXPOSIÇÃO

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  
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.
Patente até dezembro 2020.

LOCALIZAÇÃO
Urbanização Real Forte
Praça Manuel Joaquim Afonso  
2685-145 Sacavém 
GPS: Lat. 38.794144; Long. -9.102413

HORÁRIO
Terça-feira a domingo
10:00 > 13:00 - 14:00 > 18:00
Encerra às segundas-feiras e feriados

OFERTA SOCIOCULTURAL

Museu de 
Cerâmica
de SacavémP
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EXPOSIÇÃO 
TEMPORÁRIA

Vivências Quotidianas  
do Convento de Cristo após  
a extinção da Ordem, através  
da cultura material e documental.
Patente até outubro 2019.

CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÃO 
MANUEL JOAQUIM 
AFONSO
Terça a sexta-feira 
10:00 > 12:30 - 14:00 > 17:00

REDE DE MUSEUS DE LOURES

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 ao património 

industrial do concelho de Loures.

Possui duas salas de exposições, oficinas, 

auditório, Centro de Documentação 

especializado e loja.
Bilhete normal: 1,50€
Estudantes, titulares de Cartão Jovem
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.

TABELA DE PREÇOS

CONTACTO
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude
Divisão de Cultura - Área de Museus 
Correio eletrónico: dc_museus@cm-loures.pt
Telefone: 211 150 536

https://www.facebook.com/museusdeloures/
https://www.instagram.com/museusdeloures/
mailto:dc_museus%40cm-loures.pt?subject=


ATIVIDADES
Para grupos organizados, com 
inscrição gratuita mas obrigatória.

 ↘ VISITAS GUIADAS AO MUSEU
Em complemento, poderá ser 
realizada uma oficina de pintura de 
azulejo ou de modelação de barro.
número de participantes: máximo 24

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

OFICINA DE MODELAÇÃO DE 
BARRO OU PINTURA DE AZULEJO 
(para visitantes individuais)
Inclui visita orientada ao Museu

Situada no centro histórico  
de Sacavém 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 o Município 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.

MERCEARIA 
SANTANA

ATIVIDADES  
de dinamização do espaço.

HORÁRIO
Segundo sábado de cada mês > 15:00

CONTACTO
Correio eletrónico:
se_ceramica@cm-loures.pt

Telefone:  
211 151 082/83 e 211 151 084/85

LOCALIZAÇÃO
Rua Almirante Reis, nº 41 – 43,
2685 Sacavém
GPS: Lat. 38.791672; Long. -9.109014

CASA-MUSEU 
JOSÉ PEDRO

Preservar a memória de José 
Pedro, enquanto homem e artista 
da Fábrica de Loiça de Sacavém, 
foi a intenção do Município ao 
adquirir este espaço que habitou, 
assim como das suas obras, 
valorizando o seu legado naquele 
que denominou de “Museu 
particular de arte e floricultura”.

HORÁRIO
Sábado, 10:00 > 13:00 - 14:00 > 18:00

CONTACTO
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

VISITAS GUIADAS  
para grupos organizados, gratuita 
mas com inscrição obrigatória.
número de participantes: máximo 25

Museu de Cerâmica de Sacavém

ATIVIDADES  
CIÊNCIA VIVA

CIÊNCIA VIVA NO VERÃO
>  Oficina do molde e visita guiada 

às Reservas

  11 agosto, 10:30 > 13:00

Atividade que permite aos 
participantes produzir uma 
peça a partir de um molde de 
gesso, replicando os processos 
de produção cerâmica da antiga 
Fábrica de Loiça de Sacavém. 
número de participantes: máximo dez
Mediante inscrição prévia.

SEMANA DA CIÊNCIA  
E DA TECNOLOGIA
>  Oficina de Cerâmica – Introdução 

à técnica de modelação à lastra 

  24 novembro, 10:30 > 13:00

Atividade prática de construção  
de objetos cerâmicos, a partir  
de uma das principais técnicas  
de modelação de barro.
As peças realizadas são cozidas 
e poderão ser levantadas, 
posteriormente, pelos 
participantes. 
número de participantes: máximo dez
Mediante inscrição prévia.

número de participantes: máximo 24, 
mínimo oito
duração: cerca de 90 minutos
Primeira quinta-feira do mês > 10:00

PROGRAMAÇÃO
REGULAR
Atividades de dinamização  
do espaço.
Quarto sábado de cada mês > 15:00

SERVIÇO EDUCATIVO:

Correio eletrónico:  
se_ceramica@cm-loures.pt

Telefone: 211 151 082/83 e 211 151 084/85

https://cm-loures.pt/
https://www.facebook.com/MunicipiodeLoures/
mailto:se_ceramica%40cm-loures.pt?subject=


Museu do Vinho
e da Vinha – Bucelas

Museu Municipal
de Loures

ATIVIDADES  
EM REDE

PERCURSOS PELO PATRIMÓNIO
 

> Bucelas. Terra e Vinho
> Santo Antão do Tojal entre  
 o Sagrado e o Profano
> Indústria. Fábrica e pessoas
> Santa Iria de Azóia:  
 património e território

Viagem pela memória através 
dos tempos, das casas, ruas, 
personagens, histórias e lugares 
comuns que marcaram outras 
épocas.
número de participantes: mínimo oito
Segundo sábado de cada mês > 
10:00

UM DIA NOS MUSEUS  
Atividades em rede, de dia inteiro, 
para famílias com crianças  
e outros grupos organizados.
Mediante inscrição prévia.
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No Museu da Cerâmica  
de Sacavém, visita ao espaço 
com destaque para a loiça da 
Fábrica da Loiça de Sacavém, 
como forma de acondicionamento 
dos alimentos, o transporte de 
matérias-primas e alimentos 
através da elaboração de um 
barco.
As peças serão realizadas com 
material reciclado.
número de participantes: máximo 20
idade mínima: seis anos

MUSEU DA VINHA E DO VINHO, 
BUCELAS > MUSEU MUNICIPAL  
DE LOURES

No Museu da Vinha e do Vinho, 
Bucelas, visita ao espaço  
com destaque para a produção 
vinícola. Conceção de cacho  
de uvas em quilling ou materiais 
reciclados.

No Museu Municipal de Loures, 
visita ao espaço de reservas de 
transportes e alfaias agrícolas, 
realização da atividade  
A apregoar é que a gente está bem 
com vendedor de fruta.
número de participantes: máximo 20
idade mínima: seis anos

MUSEU DA CERÂMICA  
DE SACAVÉM > MUSEU DA 
VINHA E DO VINHO, BUCELAS 

No Museu da Cerâmica  
de Sacavém, visita ao espaço  
com destaque para a loiça 
produzida na Fábrica da Loiça  
de Sacavém e modelagem  
de tigela em Jumping Clay.

No Museu da Vinha e do Vinho, 
Bucelas, visita ao espaço com 
destaque para a produção vinícola, 
modelagem de cacho de uvas em 
Jumping Clay, para decoração  
da tigela.
número de participantes: máximo 20
idade mínima: seis anos

MUSEU MUNICIPAL  
DE LOURES > MUSEU  
DA CERÂMICA DE SACAVÉM 
No âmbito do ODS2 – Erradicar  
a fome

No Museu Municipal de Loures, 
visita ao pombal e introdução  
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável com destaque para  
o ODS2 – Erradicar a fome  
e para a agricultura como modo  
de subsistência dos saloios. 
Conceção de um moinho.

MUSEU MUNICIPAL  
DE LOURES > MUSEU  
DE CERÂMICA DE SACAVÉM 
Atividade no âmbito da Exposição 
temporária Vivências Quotidianas 
do Convento de Cristo após a 
extinção da Ordem, através da 
cultura material e documental. 
número de participantes: máximo 20
idade mínima: seis anos
Patente até outubro 2019.

nota: as atividades mencionadas 
podem ser realizadas em dias 
diferentes.

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

https://www.cm-loures.pt/AreaConteudo.aspx?DisplayId=775
https://www.cm-loures.pt/AreaConteudo.aspx?DisplayId=770
https://cm-loures.pt/
https://www.facebook.com/MunicipiodeLoures/
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