
A programação poderá ser alterada por motivos imprevistos.AGOSTO 2020  /  ATIVIDADES GRATUITAS

Lugares  
de Cultura

Programa  
Ciência viva no verão
16 E 30 AGOSTO

Oficina de cerâmica
Modelação em bloco de uma caixa com tampa.

   10:30
   Museu de Cerâmica de Sacavém – Jardim
   Limitado a dez participantes

19 AGOSTO 

Arqueólogo por um dia
   9:00
   Sítio Arqueológico de Frielas
   Limitado a dez participantes

22 E 23 AGOSTO 

A Muralha de Wellington e a defesa  
da Capital do Reino nas Invasões Francesas

   10:00
   Centro de Interpretação das Linhas de Torres e Forte 
Bucelas

   Limitado a dez participantes

Inscrições: www.cienciaviva.pt

PROGRAMAÇÃO ONLINE

7, 14, 21 E 28 AGOSTO

3…2…1!  
Depois de contar, vamos criar! 
Vamos reaproveitar materiais e dar asas à criatividade  
e imaginação.

Se queres aprender enquanto te divertes… é aqui!

   15:00

   facebook.com/bibliotecasdeloures

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 E 27 AGOSTO

Truz, truz… podemos entrar?  
E uma história vamos contar…
Livros em casa… As nossas mediadoras de leitura levam-te  
a viajar pelo fantástico mundo das histórias.

Livros disponíveis para empréstimo nas bibliotecas 
municipais de Loures.

   15:00

   facebook.com/bibliotecasdeloures
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8 AGOSTO 

Visita ao Conventinho
Visita com apontamentos de animação.

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

   17:00

   facebook.com/museusdeloures

13 AGOSTO

Desta para melhor • M6

Pelo Teatr’UP
Um casal: ele à beira de se suicidar;  
ela completamente indiferente… ou não é bem assim?

   21:00

   facebook.com/museusdeloures

20 AGOSTO

Música em Si Maior
Carmina Burana, de Carl Orff, foi um dos momentos altos  
do Música em SI Maior, em 2018, onde cerca de 2000 
pessoas puderam assistir à produção e interpretação,  
da banda dos Bombeiros de Loures, de uma das obras mais 
marcantes da história da música.

No palco do Pavilhão Paz e Amizade estiveram cerca  
de 160 músicos entre banda, coros e solistas, sob a direção 
do maestro Jorge Camacho. 

   19:00

   facebook.com/museusdeloures

22 AGOSTO

Visita guiada à Casa  
da Nossa Senhora da Paciência
A casa da Nossa Senhora da Paciência em Bucelas, outrora 
pertencente a João Camilo Alves, decidiu abrir as suas 
portas ao público e partilhar o seu espaço e a sua história.

Acompanhe-nos numa visita guiada em direto. 

   17:00

   facebook.com/museusdeloures



24 AGOSTO

DIA DO ARTISTA  

O que veem os teus óculos?
Hoje celebramos o dia dos que fazem da arte a sua 
linguagem e forma primordial de expressão.

Mas para se ser artista há que saber, antes de mais, ver, 
sentir e dar aos outros uma nova perspetiva da realidade  
à luz da sua própria interpretação.

Por isso, o desafio de hoje é que coloques óculos de artista  
e dês largas à tua criatividade.

  14:00

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

1 AGOSTO > 26 SETEMBRO

Castelo de Pirescoche.Arte’20’’  
Epopeia das Artes 

Exposição que apresenta obras de pintura, desenho, 
escultura e fotografia, da autoria de 14 artistas  
da Epopeia de Artes – Associação de Artes e Letras.

   Galeria Municipal do Castelo de Pirescouxe 
Santa Iria de Azóia

25 JULHO > 26 SETEMBRO

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

OFICINAS CRIATIVAS ONLINE
   facebook.com/galeriasdeloures

11 AGOSTO

Dia de Brincar na Areia
Agosto é época de calor, de férias e de brincadeiras  
na praia e, por isso, o mês perfeito para se celebrar  
o Dia de Brincar na Areia.

Mas sabes que também o podes fazer em casa?  
Vamos mostramos-te como!

   14:00
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27 AGOSTO

Conde Drácula • M6

Pelo Teatr’UP
Um eclipse ou um engano fatal para o Conde...!

   21:00

   facebook.com/museusdeloures
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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

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

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 


