
  ABERTURA  
DE UM  
NOVO ESPAÇO  
EM BUCELAS

O Município de Loures vai abrir,  
em outubro de 2019, um novo polo  
da Academia dos Saberes,  
no centro de Bucelas.

INSCRIÇÕES

16 > 20 setembro

Caro munícipe, 

Inserido num objetivo de aproximação à população e de 
promoção da educação ao longo da vida, o Município 
de Loures irá abrir, em outubro próximo, mais um polo 
da Academia dos Saberes – Universidade Sénior de 
Loures, desta vez em Bucelas.

Mesmo no centro da freguesia, este espaço destina-
-se à população com idade superior a 50 anos que, 
desta forma, passará a poder assistir a aulas teóricas 
e práticas lecionadas por professores voluntários, ser 
parte ativa em diversas atividades promovidas pela 
Academia dos Saberes.

O polo da Academia dos Saberes será um espaço 
de partilha de conhecimentos e experiências, de 
convívio e de reforço das relações interpessoais.  
É um espaço que pretende combater o isolamento, pelo 
que é uma aposta forte na melhoria da qualidade de 
vida da comunidade local.

Porque entendemos que o Saber não tem idade, a 
Academia dos Saberes será em outubro uma realidade 
na freguesia de Bucelas.

O presidente

Bernardino Soares



>  Promover a educação ao longo da vida;
>  Incentivar a participação em atividades culturais, de cidadania e de lazer;
>  Divulgar a história local, as artes e as tradições;
>  Promover o acesso às tecnologias da informação;
>  Estimular as relações interpessoais e sociais entre diferentes gerações;
>  Incentivar o voluntariado;
>  Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos participantes.

Com a abertura  
deste novo polo  
em Bucelas,  
o Município de 
Loures pretende:

CML/DAIC/2019

INSCRIÇÕES  16 > 20 setembro, no local
POLO DE BUCELAS  Rua João Camilo Alves, nº 7A-7B

HORÁRIO  9:30 > 12:30 - 14:00 > 17:00
Mais informações em:  211 150 793/95
 academia_dos_saberes@cm-loures.pt

Neste novo polo, poderá inscrever-se, como aluno/a, em várias disciplinas  
teóricas e práticas, tais como: História Local, Informática, Línguas e Literatura,  

Questões Filosóficas, Artes e outras.
Poderá ainda inscrever-se, como professor/a voluntário/a, neste polo. 


