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CARNAVAL DE 
LOURES 
Com longa tradição, 
é hoje um dos carnavais 
mais populares da Área 
Metropolitana de Lisboa, 
contando com quinze carros 
alegóricos e mais de mil 
figurantes.
25 fevereiro › 1 março
Corsos: 26 e 28 fevereiro
Loures 

MARÇO JOVEM 
Iniciativa promovida pelos 
jovens e para os jovens. 
Concertos, exposições, 
workshops, atividades 
desportivas, entre outras.
3 › 28 março
Vários locais

JOV’ARTE 2017 
BIENAL JOVEM
Iniciativa que visa revelar 
e distinguir o trabalho de 
jovens artistas no campo das 
artes visuais.
Lançamento: 9 de março
Entrega de candidaturas:
12 junho a 1 julho
Exposição: 7 outubro  
Loures 

FEIRA À MODA 
ANTIGA
Feira típica do início do 
século xix, com produtos 
regionais de diversas zonas 
do país, como fumeiro, 
queijos, doçaria conventual 
entre outros. 
9 › 12 março
Jardim de Moscavide

COMEMORAÇÕES 
DO 25 DE ABRIL
Comemoração da 
Revolução de Abril
Concerto com 
TROVANTE
24 abril › 22:00  
Pavilhão Paz e Amizade
Loures

GIMNOLOURES
Atividades gímnicas, visando 
promover o convívio e a 
partilha de experiências 
entre atletas.
Maio › junho
Vários locais
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ARINTO & SABORES 
SALOIOS 
Promoção da casta Arinto de 
Bucelas e mostra da cultura 
e identidade saloias, com 
especial destaque para a
gastronomia regional.
2 › 3 junho
Bucelas

FEIRA DE 
ESTILOS DE VIDA 
ALTERNATIVOS -
- FEVA
Mostra de artesanato, 
terapias, palestras e 
produtos biológicos.
10 › 11 junho
Parque Adão Barata
Loures

LOURES ARTE 
PÚBLICA
Iniciativa que dá destaque à 
arte urbana no concelho de 
Loures.
17 › 25 junho
Loures

LOURES DESIGN
Dar a conhecer novos 
criadores e designers 
nacionais.
24 junho 
Santo Antão do Tojal

FESTIVAL 
DO CARACOL SALOIO 
Evento que oferece um 
vasto leque de pratos 
confecionados à base de 
caracol.
7 › 26 julho 
Loures 

CaracolFESTIVAL

Saloio
›26 JULHO

PAV. PAZ E AMIZADE
JUNTO AO

2017
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FESTAS DE LOURES
Comemorações do 131º 
aniversário do concelho.
21 › 26 julho 
Loures

PASSEIO SÉNIOR
Estimular a vida ativa 
quebrando a solidão e o 
isolamento da população 
sénior, proporcionando um 
dia de convívio e animação 
diferentes.
1 › 29 setembro

FEIRA SETECENTISTA 
Reconstituição histórica, do 
século xviii, com centenas de 
figurantes que reproduzem 
animações da época.
23 › 24 setembro
Santo Antão do Tojal

MEETING 
INTERNACIONAL 
DE CLARINETE 
MARCOS ROMÃO DOS 
REIS JR
Concertos, masterclasses, 
workshops, palestras, 
exposições, venda e 
reparação de instrumentos 
são as principais vertentes 
desta iniciativa.
4 › 8 outubro
Vários locais

FESTA DO VINHO 
E DAS VINDIMAS
Um dos maiores eventos 
culturais de cariz associativo 
da região saloia. 
Outubro (data a definir)
Bucelas
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FESTIVAL DE ARTES 
MARCIAIS
Mostra de atividades 
relacionadas com as artes 
marciais, desportos de 
combate e cultura oriental.
4 › 12 novembro
Vários locais

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE BANDAS 
FILARMÓNICAS 
AMADORAS
Encontro de bandas 
nacionais e internacionais.
17 › 20 novembro
Pavilhão Paz e Amizade
Loures

FESTIVAL DE NATAL 
Venda de Natal, feira de 
queijo, fumeiro e doçaria, 
animação infantil e musical.
8 a 22 dezembro
Loures
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DESPORTO NATUREZA 
E CULTURA
Percursos pedestres que 
permitem desfrutar de 
paisagens rurais e urbanas, 
pontuadas por sítios e 
monumentos de interesse, 
aliando a atividade 
desportiva ao património 
cultural e histórico.
Janeiro › dezembro
Vários locais

HÁ PROVA NO MUSEU
Provas de vinho comentadas, 
com vista à promoção da 
casta Arinto e da região 
de Bucelas, numa parceria 
com os produtores de vinho 
e a Confraria do Arinto de 
Bucelas.
Janeiro › dezembro
1º e 3º sábados do mês
15:00
Museu do Vinho e da Vinha
Bucelas

VISITE O NOSSO 
CONCELHO 
Visitas a vários pontos 
de interesse, turístico 
e patrimonial, existentes 
no concelho de Loures.
Março › outubro
Vários locais

À DESCOBERTA 
DA MÚSICA
Conjunto de concertos de 
música de câmara com 
solistas da Orquestra 
Metropolitana de Lisboa.
Janeiro  › dezembro 
Vários locais
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UMA TARDE 
NO MUSEU
Valorizar e dinamizar o 
Museu enquanto elemento 
essencial na preservação da 
memória coletiva de um povo 
e de um território.
Janeiro › dezembro
3º sábado do mês
15:00
Museu Municipal de Loures 
Quinta do Conventinho
Santo António dos Cavaleiros

FEIRA DA LADRA 
JOVEM
Venda de objetos novos, 
usados e de produtos 
artesanais, potenciando, 
a divulgação da criatividade 
e dinamismo dos jovens 
artesãos.
Março › julho
Parque Adão Barata
Loures

À CONVERSA COM…
Convite a falar e refletir, com 
os convidados, sobre diversas 
temáticas relacionadas com 
museus, cultura, história 
e arte.
Janeiro › dezembro
4º sábado do mês
15:00
Museu de Cerâmica 
Sacavém 

MERCEARIA 
SANTANA
Uma nova vivência do 
espaço, preservando as suas 
caraterísticas, condições e 
memórias, com a realização 
de atividades culturais, 
sociais e de solidariedade, 
entre as quais workshops, 
tertúlias e visitas guiadas.
Janeiro › dezembro
2º sábado do mês
15:00
Mercearia Santana
Sacavém
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TARDES MÁGICAS
Animação do livro e da 
leitura.
Todos os sábados às 15:00
Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos
Sacavém

LOURES TEATRO 
A TEIA
Espetáculos de teatro 
descentralizados.
Janeiro › junho
Outubro › novembro
Vários locais

FEIRA DO PARQUE
Venda de artesanato 
urbano e tradicional, artigos 
usados, antiguidades, 
roupa, acessórios de moda e 
calçado, entre outros.
Abril › outubro 
Parque Adão Barata
Loures

SÁBADOS EM CHEIO
Animação do livro e da 
leitura.
Todos os sábados às 15:00
Biblioteca Municipal José 
Saramago
Loures

Programação sujeita 
a alterações.
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MUSEU MUNICIPAL 
DE LOURES
Instalado no 13º convento 
dos frades franciscanos 
da Província de Santa Maria 
da Arrábida, apresenta, 
desde 26 de julho de 1998, 
exposições de temática 
arqueológica e etnográfica, 
com o intuito de dar a 
conhecer a realidade 
e a vivência das populações 
rurais do concelho, assim 
como a história local.
Quinta do Conventinho
Estrada Nacional 8
Santo António dos Cavaleiros 
Horários: terça a domingo, 
10:00 > 13:00
14:00 > 18:00
Encerra às segundas 
e feriados

MUSEU DE CERÂMICA 
DE SACAVÉM
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, 
dedica-se ao estudo da 
história e da produção da 
Fábrica de Loiça de Sacavém 
e do património industrial 
do concelho de Loures, 
desenvolvendo projetos 
expositivos nesse âmbito.
Urbanização Real Forte, 
Sacavém
Horário: terça a domingo, 
10:00 > 13:00
14:00 > 18:00
Encerra às segundas 
e feriados
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MUSEU DO VINHO 
E DA VINHA
Vocacionado para a história 
local e para a promoção 
do território, tendo como 
elemento norteador o vinho 
característico da região de 
Bucelas, apresenta-se como 
um organismo vivo, repositório 
de um conjunto de atividades, 
esforços, vivências e 
memórias que mantêm coesa 
a comunidade, o território 
e a tradição. Instalado num 
edifício cuja história está 
intimamente relacionada com 
a tradição vitivinícola.

Centro de Interpretação 
da Rota Histórica das Linhas 
de Torres
Equipamento que visa 
promover, de modo interativo, 
o conhecimento sobre a 
Guerra Peninsular, com 

o objetivo de preservar 
a história, a cultura e a 
memória coletiva de um povo 
que, no início do século xix, 
em esforço de guerra, esteve 
à altura dos acontecimentos 
e se uniu em prol de uma 
causa comum, erguendo 
um sistema de fortificações 
militares para garantir a 
defesa da cidade de Lisboa.
Rua D. Afonso Henriques, 
2 e 4 (EN 16), Bucelas
Horário: terça a domingo, 
10:00 > 13:00
14:00 > 18:00
Encerra às segundas 
e feriados

GALERIA MUNICIPAL 
VIEIRA DA SILVA
Parque Adão Barata, EN 8, 
Loures
Horário: terça a sábado, 
10:00 > 13:00
14:00 > 18:00 
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GALERIA MUNICIPAL 
DO CASTELO DE 
PIRESCOUXE
Urbanização do Castelo 
de Pirescouxe, Santa Iria 
de Azóia
Horário: terça a sábado, 
10:00 > 12:00
13:00 > 19:00
Info galerias e museus:  
dc@cm-loures.pt
Encerram aos domingos, 
segundas e feriados

GALERIA DE ARTE 
PÚBLICA DA QUINTA 
DO MOCHO
Uma visita onde, em cada 
rua, em cada esquina, 
surgem obras de grande 
dimensão e enorme 
qualidade.
Visitas guiadas: último 
sábado de cada mês de 
Janeiro > dezembro
Ponto de encontro: 
Casa da Cultura
Sacavém

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
ARY DOS SANTOS
Avenida James Gilman, 
nº 18, 2685-068 Sacavém
Correio eletrónico: 
bmas@cm-loures.pt
Horário: terça a sábado:
10:00 > 18:00
Encerra às segundas-feiras,
domingos e feriados e na
última quarta-feira dos
meses de janeiro, abril,
julho e outubro funciona 
entre as 9:15 e as 14:00.

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
JOSÉ SARAMAGO
Rua 4 de Outubro, nº 19, 
2670-466 Loures
Correio electrónico
bmjs@cm-loures.pt
Horário: terça a sexta-feira: 
9:15 › 18:45 
Sábado: 10:00 › 18:00 
Encerra às segundas, 
domingos e feriados
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PARQUE ADÃO 
BARATA
É um espaço ao ar livre 
que, além de contar com 
diversos espaços verdes, 
possui um polidesportivo, 
dois parques infantis, 
parque de merendas, 
parque de estacionamento e 
diversas infraestruturas de 
restauração.
Rua da República
Rua Cidade Rio de Janeiro
2670 Loures

PARQUE URBANO DE 
SANTA IRIA DE AZÓIA
Parque criado após a selagem 
do aterro sanitário existente 
no local, entre 1988 e 1996, 
este espaço conta com os 
seguintes equipamentos: 
Centro Veterinário Municipal; 
Parque de viaturas removidas 
da via pública; Edifício de 
gestão; Centro de educação 
Ambiental; Anfiteatro 
ao ar livre; horta solar; 
parque infantil; parque de 
merendas; pista de atletismo 
(prática informal); circuito de 

PARQUES 
COM VIDA
 
PARQUE MUNICIPAL 
CABEÇO DE 
MONTACHIQUE
Parque vocacionado para 
atividades desportivas 
e para o contacto com a 
natureza. 
Está equipado com 
polidesportivo, quatro 
campos de ténis e uma 
parede bate-bolas 
também para ténis. 
Dispõe, igualmente, de 
sala para ténis-de-mesa, 
balneários, espaço para 
jogos tradicionais, circuito 
de manutenção, orientação 
e parque de merendas e 
circuito de arborismo.
Estrada de Ribas
2670-731 Fanhões
Horário:
Verão: 08:30 › 20:00
Inverno: 08:30 › 17:00
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manutenção; pista ciclável; 
zona de BTT; escola de 
trânsito; encosta de voo; torre 
de saltos; balneários. Possui 
ainda um Parque Temático de 
Energias Renováveis, um polo 
de demonstração de energias 
renováveis, tais como energia 
eólica (representada por um 
moinho de vento e um mini-
aerogerador); energia solar 
(painéis solares fotovoltaicos 
e painéis solares térmicos); 
energia hídrica (mini-hídrica); 
biomassa (queimador do 
biogás e compostor).
Estrada Nacional 115-5
Portela de Azóia
Horário:
07:30 › 20:00
 

QUINTA DOS 
REMÉDIOS
Resultante de uma 
parceria com o Instituto 
Superior Técnico,
é um parque de recreio 
implantado numa área 
de cerca de 4,3 hectares, 
que permite desfrutar 
o olival e apreciar o rio 
Tejo, observar a fauna  ou 
simplesmente dar um 
passeio.
Rua D. Afonso Henriques
Bobadela
Horário: Todos os dias
Novembro › março 
7:00 › 17:00
Abril › outubro 
7:00 › 20:00
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Parque Adão Barata, EN 8 
2674-501 Loures

211 151 509
turismo@cm-loures.pt

www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures


