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O acervo municipal
de Artes Visuais

LOURES, A ARTE 
E OS ARTISTAS

EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS

LOURES – MUNICÍPIO DE CULTURA E ARTE

Forte aposta deste Município, com particular incidência no 
decurso dos últimos anos, Loures tem vindo a desenvolver 
consistentemente a Cultura no seio do seu território, promovendo 
simultaneamente, desta forma, a literacia cultural da sua 
população.

Neste contexto, as Artes Visuais não poderiam ficar de fora, pelo 
que o investimento que tem sido feito, ao longo destes anos, em 
exposições, bienais e intervenções artísticas de outra índole, com 
o foco num apoio incondicional às artes e aos artistas, tem sido 
uma das premissas deste executivo autárquico.

Em 2015, com a criação do Plano de Intervenção Municipal 
para as Artes Plásticas, foi instituída uma política de aquisições 
regulares de obras de arte, com o intuito de possibilitar o 
crescimento gradual e sustentável do acervo municipal, que 
possui hoje mais de 420 obras de diferentes categorias, entre as 
quais cerâmica, desenho, escultura, fotografia, gravura, pintura, 
tapeçaria e vídeo.

Assim, e porque consideramos importante dar a conhecer o 
trabalho que a Autarquia tem vindo a desenvolver neste âmbito, 
apresentamos hoje publicamente, através da presente exposição, 
parte do espólio que constitui, neste momento, o acervo 
municipal.

O vice-presidente,

Paulo Piteira

O ACERVO MUNICIPAL DE ARTES VISUAIS
PATRIMÓNIO DE TODOS

Constituído ao longo dos anos por compra, doação ou, ainda, através 
da incorporação de obras premiadas em bienais e outros concursos 
promovidos pelo Município de Loures, o acervo municipal de Artes Visuais 
possui hoje mais de 420 peças, produzidas não só por jovens artistas, 
artistas em início de carreira e artistas locais, como também por nomes 
consagrados como Graça Morais, Júlio Quaresma, Bartolomeu Cid dos 
Santos ou Malangatana.
Com a criação do Plano de Intervenção Municipal para as Artes Plásticas, 
em 2015, deu-se início ao estudo aprofundado do acervo, através do 
levantamento e registo das obras existentes, com vista à definição de 
linhas orientadoras para a constituição de uma coleção municipal.

Assim, tem vindo a ser realizada a atualização do inventário, com a 
consequente análise do estado de conservação das obras que o integram, 
o registo de necessidade de intervenção/restauro, o levantamento do 
histórico das peças e da biografia dos artistas, com o objetivo de se 
recolher a informação necessária à concretização de apresentações 
públicas regulares do espólio que vai sendo reunido pelo Município de 
Loures.
Por acreditar não fazer sentido a criação de apenas mais uma coleção de 
Arte Contemporânea, o Município de Loures tem vindo a envidar esforços, 
no sentido de constituir uma coleção com uma forte ligação à história 
deste concelho, promovendo a intervenção artística nas suas diferentes 
vertentes, nomeadamente no que respeita a realidade concelhia, à sua 
população, aos artistas, aos ofícios e tradições locais, entre outros, opção 
que permitirá, não só o enriquecimento cultural do Município, como 
também a preservação da história do seu território e a promoção dos 
artistas locais.

É, neste contexto, que apresentamos esta exposição que reúne, em si, 
não só representações do território de Loures, nomeadamente aspetos 
da paisagem, do edificado, das populações, como também apresenta o 
trabalho de artistas e artesãos que residem no concelho.
Nesta fase de concretização do trabalho a que nos propusemos, parece-
nos relevante proceder à apresentação pública do espólio municipal, 
com o objetivo de o dar a conhecer não só aos munícipes como ao público 
em geral, promovendo, desta forma, tanto o contacto com a Arte, como 
também a difusão da história local e o apoio à produção artística no 
concelho de Loures.

Galerias Municipais de Loures
A Arte ao serviço de todos.
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