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Lugares  
de Cultura

Os museus municipais de Loures 
estão de parabéns
7 julho   
20º Aniversário do Museu de Cerâmica de Sacavém

26 julho   
22º Aniversário Museu Municipal de Loures – Quinta  
do Conventinho, Santo António dos Cavaleiros

26 julho   
7º Aniversário Museu do Vinho e da Vinha – Bucelas

PROGRAMAÇÃO

7 JULHO 

20º Aniversário do Museu  
de Cerâmica de Sacavém
20 Anos a celebrar a cerâmica de Sacavém  
Lançamento de vídeo promocional do Museu

   15:00
   facebook.com/museusdeloures

Visitas guiadas ao Museu
   15:00
   facebook.com/museusdeloures

26 JULHO 

22º Aniversário Museu Municipal 
de Loures – Quinta do Conventinho, 
Santo António dos Cavaleiros
Convento encantado 
Lançamento de vídeo promocional do Museu

   facebook.com/museusdeloures

26 JULHO 

7º Aniversário Museu  
do Vinho e da Vinha – Bucelas
E passaram sete anos, vamos recordar! 
Programa da SIC Notícias:  
Espaços & Casas – Espaço Público 

   facebook.com/museusdeloures



4 JULHO 

Visita comentada à exposição  
Largo do Espírito Santo.  
O antigo cemitério

   17:00
   Transmissão em direto:  facebook.com/museusdeloures

1 JULHO 

Dia Mundial das Bibliotecas
Constrói o teu marcador de livros e mantém o compromisso 
com a leitura.

   10:00
   facebook.com/bibliotecasdeloures
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20 JULHO 

Quadros de revista
A revista do TIL – Teatro Independente de Loures é composta 
por 13 quadros, onde os atores usam a boa disposição e a 
ironia para criticar os “males” da nossa sociedade, “males” 
que continuam atuais apesar dos textos interpretados terem 
sido escritos há mais de meio século.

A rir dir-se-ão as verdades e não serão poucas as que 
aparecem neste desfile de regateiras, sopeiras, vendedores, 
charlatões, marquesas, pescadores, doceiras, banhistas  
e caçadores, entre outras personagens.

   19:00
   facebook.com/museusdeloures
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30 JULHO 

ARTE EM CONTEXTO  
Conversas informais  
Ana Pérez-Quiroga  
¿De qué casa eres? Los niños de 
Rusia. Episodios de un cotidiano #3
Visita comentada e apresentação do catálogo da exposição.

   19:00 
   Galeria Municipal Vieira da Silva 
Parque Adão Barata  — Loures 

   Transmissão em direto: facebook.com/galeriasdeloures 
Entrada livre (sujeita às restrições impostas pela 
pandemia Covid-19)

ANIMAÇÃO PARA FAMÍLIAS

Tardes em Cheio
4  JULHO 

A maior flor do mundo, de José Saramago • M4 
Dali por diante, para o nosso menino,  
será só uma pergunta sem literatura:  
Vou ou não vou? E foi.
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11 JULHO 

 Estrela da tarde • M/5 
Foi a noite mais bela de todas as noites que me aconteceram.
Animação de poesia, que realça vários poetas portugueses: 
Sophia de Mello Breyner Andresen, Eugénio de Andrade,  
Ary dos Santos, entre outros.

25 JULHO 

 O sonho de (a) mar • M/4 
Baseada no livro Estranhões e Bizarrocos,  
de José Eduardo Agualusa.

Uma história de sonhos, coragem e ousadia,  
onde os elementos marinhos dão vida a esta animação.

   15:00
   facebook.com/bibliotecasdeloures

18 JULHO 

As contadeiras de histórias, de Sofia Paulino • M/5
Fio de lã, papel de jornal, linha de crochê, cartão, arame…
uma artesã tudo isto entrelaçou e o livro As contadeiras  
de histórias criou. 
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OFICINAS CRIATIVAS ONLINE
   facebook.com/galeriasdeloures

20 JULHO 

Dia do Amigo
Celebramos a amizade com muita diversão e brincadeira.
Junta-te a nós!

   14:00 

©
 A

nt
on

in
o 

V
is

a
lli

26 JULHO 

Oficina de giz
Hoje comemoramos o aniversário do Concelho de Loures  
de forma muito criativa. Nesta oficina, ensinamos-te a fazer 
giz e a criar, com ele, espetaculares desenhos.

   14:00
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26 JULHO 

Dia Mundial dos Avós
Neste dia tão especial homenageamos todos os avós, 
demonstrando o carinho que sentimos por quem nos é tão 
importante, através da construção de um presente muito 
original e criativo.

   10:00 
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EXPOSIÇÕES   
Consulte horários e condições de acesso às exposições em: www.cm.loures.pt ou www.facebook.com

25 JULHO > 26 SETEMBRO

Coleção Municipal de Artes Visuais

Coleção Municipal de Artes Visuais, integrando diversas 
formas de expressão artística, a presente exposição traz 
a público algumas das obras que constituem a coleção 
municipal de artes visuais.

   Galeria Municipal do Castelo de Pirescouxe 
Santa Iria de Azóia

ATÉ 1 DE AGOSTO

¿De qué casa eres? Los niños de Rusia 
Episodios de un cotidiano #3,  
de Ana Pérez-Quiroga

Uma visão artística sobre um fenómeno da história  
de Espanha, com repercussões na Europa e no Ocidente: 
o exílio de 2895 crianças republicanas na União Soviética 
devido à Guerra Civil Espanhola.

   Galeria Municipal Vieira da Silva  
Parque Adão Barata  — Loures

ATÉ 2020

Vivências Quotidianas do Convento  
de Cristo após a extinção da Ordem, 
através da cultura material e documental

Exposição em parceria com a Direção-Geral  
do Património Cultural.

   Museu de Cerâmica de Sacavém

ATÉ 2020

Fábrica de Loiça de Sacavém:  
para uma história da faiança em Portugal

Evocam-se os principais aspetos da história e da vasta 
produção da Fábrica.

   Museu de Cerâmica Sacavém 

ATÉ SET 2021

Largo Espírito Santo.
O antigo cemitério

Em Bucelas, trabalhos arqueológicos confirmaram uma 
área de sepulturas, associada à antiga capela do Espírito 
Santo. Abaixo deste nível de ocupação, foram igualmente 
identificadas estruturas que remontam à época romana.

   Museu do Vinho e da Vinha – Bucelas

ATÉ 2021

Quando nós somos os outros. Loures  
no caminho para a interculturalidade.

As vivências e influências das várias comunidades  
que habitam o território de Loures.

   Museu Municipal de Loures – Quinta do Conventinho 
Santo António dos Cavaleiros

PERMANENTE

Bucelas. Terra do arinto

A região demarcada do vinho de Bucelas, as principais 
fases de trabalho da vinha e os meios tradicionais  
de produção do vinho.

   Museu do Vinho e da Vinha – Bucelas

PERMANENTE

Linhas de Torres – Contributo da população 
civil no esforço de guerra

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.

   Centro de Interpretação das Linhas de Torres – Bucelas

ATÉ 2021 

Loures no Caminho para  
a Interculturalidade. Desde quando?

Plataforma de transição entre mundos rurais e a capital,  
o território de Loures sempre foi (re)conhecido pelas terras 
férteis e condições favoráveis à sobrevivência. 
Hoje, como ontem, esta região continua a atrair pelas suas 
condições naturais e ambientais. 
Aqui, a multiculturalidade não é uma aquisição do século 
XX, porque existem evidências da sua existência, em todas 
as épocas, desde as mais remotas, estão impressas no 
território e na cultura a que, hoje, chamamos nossa.

   Museu Municipal de Loures – Quinta do Conventinho 
Santo António dos Cavaleiros
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