
PARQUE 
URBANO 
SANTA IRIA 
DE AZÓIA
» Centro de educação 
ambiental 
» Anfiteatro ao ar livre 
» Parques infantis 
» Equipamentos 
desportivos geriátricos 
» Slide 
» Circuito de manutenção 
» Encosta de voo
» Estacionamento

4 nov > 15:00 
Poluição do ar
» História ambiental contada 
através do método de Kamishibai – 
teatro de papel. Centro de Educação 
Ambiental.
Câmara Municipal de Loures 

11 nov > 15:00  
Papagaio voa voa
» Construir um papagaio, 
reutilizando um saco de plástico. No 
Centro de Educação Ambiental.
Câmara Municipal de Loures

18 nov > 15:00  
Peddy Papper do 
Parque 
» Dar a conhecer a biodiversidade do 
Parque. Integrado na ação Florestar 
Loures 2017. Centro de Educação 
Ambiental.
Câmara Municipal de Loures

25 nov e 30 dez
10:00 » 13:00
Escola de trânsito 
» Andar de bicicleta e de carrinhos 
a pedais, e pular no insuflável ou na 
cama elástica.
My Dynamic

12, 13 e 16 dez
10:00 » 19:00 
EcoNatal
» Atividades natalícias (ateliês/
insufláveis/jogos), com recolha de 
brinquedos para oferta a instituições 
carenciadas. Na Escola de Trânsito.
My Dynamic

QUINTA  DOS 
REMÉDIOS
BOBADELA
» Circuito pedonal 
para jogging 
» Equipamentos 
de ginástica ao ar livre 
» Rede tridimensional 
para crianças 
» Estacionamento

25 nov e 9 dez
21:30 » 24:00
Astronomia na Quinta
» Descobrir o cosmos, com 
telescópios.
Instituto Superior Técnico

NOTA:

As atividades dinamizadas pelo 
Instituto Superior Técnico estão 
sujeitas a inscrição prévia, através 
da caixa de correio eletrónica:
quintadosremedios@tecnico.ulisboa.pt

PARQUE 
ADÃO BARATA
LOURES
» Espaços verdes 
» Polidesportivo 
» Parques infantis 
» Parque de merendas 
» Galeria Municipal 
Vieira da Silva 
» Restauração 
» Estacionamento

4 nov e 2 dez
10:00 » 13:00
Insufláveis
» Andar de bicicleta e de 
carrinhos a pedais, e pular 
no insuflável ou na cama 
elástica.
My Dynamic

4, 11, 18, 25 nov 
e 2, 9, 16 dez 
10:30 » 12:00
Aulas de zumba
» Desporto para todos.
Dalila Salvador

12 nov e 10 dez > 10:00
Ioga do riso
» Desporto para todos.
Primal

Todas as segundas, 
quartas e sextas
19:00 » 21:00
Centro de marcha 
e corrida de 
Loures
» Desporto para todos
Federação Portuguesa de Atletismo e Câmara 
Municipal de Loures

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

Novembro » Dezembro 2017

C
M

L
/D

A
IC

/2
0

17

Equipamento infantilMoinho de vento

P
ro

gr
a

m
a

çã
o 

su
je

it
a

 a
 a

lt
er

a
çõ

es
.

PARQUE 
MUNICIPAL 
CABEÇO DE 
MONTACHIQUE
» Ténis 
» Ténis de mesa 
» Polidesportivo 
» Arborismo 
» Slide 
» Jogos tradicionais 
» Circuito de manutenção 
» Orientação 
» Parque de merendas 
» Estacionamento

18 e 25 nov > 14:00 » 16:00
Colheita e sementeira 
» Visita ao parque, com recolha de 
sementes de espécies florestais e 
autóctones, integrado na iniciativa 
Florestar Loures 2017.
Câmara Municipal de Loures

19 nov > 14:00 » 17:00 
Mega slide para 
famílias
» Atividade desportiva integrada 
em ambiente florestal, uma 
dinâmica do Florestar Loures 
2017. Regras: idade mínima cinco 
anos | peso máximo 100 kg | não é 
permitido utilizar calçado aberto.
Azimute Radical

26 nov > 14:00 » 17:00 
Arborismo 
» Circuito composto por 18 
obstáculos suspensos nas árvores. 
Atividade integrada na iniciativa 
Florestar Loures 2017. Regras: 
altura mínima 1,20m | peso máximo 
100 kg  | não é permitido utilizar 
calçado aberto.
Azimute Radical

9 dez > 14:00  » 16:00
EcoNatal
» Reutilizar material para decorar
a árvore de Natal.
Câmara Municipal de Loures


