Programa
Março
Jovem

Dia 2, sábado

2019

14:00 / 18:00 > Torneio de Futsal

Atividade desportiva dirigida a alunos da Escola
Secundária de São João da Talha.
Dinamização: Associação de Estudantes da Escola
Secundária de São João da Talha
Pavilhão José Gouveia - São João da Talha

Dia 16, sábado

Dia 9, sábado

14:00 / 18:00 > Torneio de basquetebol

Atividade desportiva para alunos da Escola Secundária
de São João da Talha.
Dinamização: Associação de Estudantes da Escola
Secundária de São João da Talha
Pavilhão José Gouveia - São João da Talha

22:00 > AGIR

Concerto da Juventude.
Cantor, compositor e
produtor. Lançou três
álbuns e é detentor
de vários prémios,
nomeadamente do
Best Portuguese Act,
atribuído no contexto
dos MTV Europe Music
Awards, em 2015.
Pavilhão Paz e Amizade
Loures

Dia 10, domingo

10:00 / 18:00 > Desportos extremos
Atividades de skate e inline
acompanhadas por monitores
desportivos e realização de
exibições por atletas de desportos
radicais.
Dinamização: Academia dos Patins
Parque Adão Barata (skateparque)
Loures

14:00 / 18:00 > Torneio de voleibol

Atividade desportiva para alunos da Escola Secundária
de São João da Talha.
Dinamização: Associação de Estudantes da Escola
Secundária de São João da Talha
Pavilhão José Gouveia - São João da Talha

Dia 17, domingo

10:30 / 12:00 > Percurso guiado Sacavém e os
seus encantos

Percurso pedestre para dar a conhecer lugares icónicos
de Sacavém, como o Forte de Sacavém, o Museu de
Cerâmica de Sacavém e a Casa-Museu José Pedro.
Dinamização: Juventude do PAN
Igreja Matriz de Sacavém (ponto de encontro)

Dia 19, terça-feira

18:30 / 20:00 > Treino de basquetebol
(Ubuntu Basket)

Os treinos de basquetebol e outras atividades da
AMRT - Associação para a Mudança e Representação
Transcultural estarão abertos a todos jovens dos seis
aos 12 anos. A inscrição deverá ser efetuada através de
amrtubuntubasket@gmail.com.
Dinamização: AMRT - Associação para a Mudança
e Representação Transcultural
Pavilhão desportivo da Escola Básica
do Catujal - Unhos

Dia 21, quinta-feira

9:30 / 17:30 > Mostra de Cursos Profissionais

Dia 12, terça-feira

14:30 / 17:30 > Jovens: há futuro!
Uma conversa com um
painel constituído por jovens
talentosos do concelho de
Loures, que vêm falar sobre
o seu percurso de vida e
demonstrar que existe um
futuro promissor para a
juventude.
Museu do Vinho e da Vinha
Bucelas

18:30 / 20:00 > Treino de basquetebol
(Ubuntu Basket)

Os treinos de basquetebol e outras atividades da
AMRT - Associação para a Mudança e Representação
Transcultural estarão abertos a todos jovens dos seis
aos 12 anos. A inscrição deverá ser efetuada através de
amrtubuntubasket@gmail.com.
Dinamização: AMRT - Associação para a Mudança
e Representação Transcultural
Pavilhão desportivo da Escola Básica do Catujal - Unhos

Mostra
de
Cursos
Profissionais

Esta iniciativa tem o objetivo
de divulgar, junto de turmas
do 9º ano e cursos vocacionais,
os cursos profissionais das
escolas secundárias do concelho,
instituto profissional e alguns
centros de formação profissional,
dando a conhecer a oferta
disponível e facilitando
o processo de tomada de
decisão no que diz respeito ao
percurso escolar a seguir.
Pavilhão do Oriente
Moscavide

Dia 22, sexta-feira

14:30 / 16:00 > Deixemos o sexo em paz (teatro)
Uma peça que visa sensibilizar
os jovens para a temática da
sexualidade, de uma forma
consciente e feliz.
Dinamização: Teatro Maria
Paulos
Escola Secundária Dr. António
Carvalho de Figueiredo
Loures

Dia 30, sábado

10:00 / 21:00 > MagicShot Gaming Festival

Dia 23, sábado

10:30 / 12:30 > Concurso Miss Transcultural
Loures (formação)

Competição que tem o objetivo de valorizar as raízes e
as origens dos residentes em todo o território nacional,
através da diversidade e do sentido estético. As inscrições
decorrem até 12 de março. Mais informações para o
email misstranscultural.amrt@gmail.com
Dinamização: Associação para a Mudança e
Representação Transcultural
Polo AMRT – Catujal - Unhos

O primeiro festival de videojogos criado de raiz, que alia
a temática dos jogos à música, criando uma experiência
única e inovadora. O conteúdo será focado em torneios
de eSports, quizzes, momentos de dança coreografados
com música de videojogos, espetáculos de dança japonesa,
batalhas entre influenciadores, showcases de jogos
nacionais, jogos dos mais recentes títulos de consola e
PC, realidade virtual, entre outros.
Pavilhão do Oriente - Moscavide

13:00 / 20:00 > Torneios desportivos

Conjunto de provas desportivas em várias modalidades.
Inscrições para jmv.catujal@gmail.com.
Dinamização: Associação Juventude Mariana Vicentina
Pavilhão desportivo da Escola Básica do Catujal - Unhos

18:00 > Exposição dos alunos da licenciatura em
Artes Visuais e Tecnologias - ESEL (inauguração)
Mostra que visa promover novos valores no âmbito das
artes, com a apresentação dos trabalhos desenvolvidos
pelos alunos da licenciatura em Artes Visuais e
Tecnologias, da Escola Superior de Educação de Lisboa
(ESEL), nomeadamente, desenho, pintura, escultura,
fotografia, vídeo e têxteis.
Galeria Municipal Vieira da Silva (Sala Multiusos)
Parque Adão Barata - Loures

Dia 24, domingo

13:00 / 20:00 > Torneios desportivos

Conjunto de provas desportivas em várias modalidades.
Inscrições para jmv.catujal@gmail.com.
Dinamização: Associação Juventude Mariana Vicentina
Pavilhão desportivo da Escola Básica do Catujal - Unhos

Dia 26, terça-feira

16:00 > Exposição ABRILarte (inauguração)

Uma exposição alusiva ao tema Comemorações dos 45
anos do 25 de Abril, com obras produzidas por jovens
da Área Metropolitana de Lisboa. O tema proposto tem
como objetivo preservar a memória coletiva através da
criação artística.
Biblioteca Municipal José Saramago - Loures

18:30 / 20:00 > Treino de basquetebol
(Ubuntu Basket)

Os treinos de basquetebol e outras atividades da
AMRT - Associação para a Mudança e Representação
Transcultural estarão abertos a todos jovens dos seis
aos 12 anos. A inscrição deverá ser efetuada através de
amrtubuntubasket@gmail.com.
Dinamização: AMRT - Associação para a Mudança
e Representação Transcultural
Pavilhão desportivo da Escola Básica do Catujal - Unhos

8:00 / 22:00 > Festa do compromisso escutista

Iniciativa dirigida aos escuteiros do Corpo Nacional de
Escutas, famílias, amigos e convidados.
Dinamização: CNE – Agrupamento de Escuteiros 1243
da Bobadela
Pavilhão desportivo da Escola Básica da Bobadela

10:00 / 13:00 > Concurso Miss Transcultural
Loures (casting)

Competição que tem o objetivo de valorizar as raízes e
as origens dos residentes em todo o território nacional,
através da diversidade e do sentido estético.
As inscrições decorrem até 12 de março. Mais informações
para o email misstranscultural.amrt@gmail.com
Dinamização: Associação para a Mudança
e Representação Transcultural
Polo AMRT – Catujal - Unhos

19:00 / 22:00 > Concurso de Bandas (1ª etapa
regional, palco Novos Valores, da Festa do Avante)
O Palco Novos Valores é o espaço no qual tocarão as
bandas vencedoras do concurso de bandas que a JCP
organiza por todo o país. Um concurso que foi pioneiro e
que ainda hoje é único no panorama musical português,
pela forma como é construído.
Dinamização: Juventude Comunista Portuguesa
Local a definir

14:00 / 18:00 > Torneio de badmínton

Atividade desportiva para alunos da Escola Secundária
de São João da Talha.
Dinamização: Associação de Estudantes da Escola
Secundária de São João da Talha
Pavilhão José Gouveia - São João da Talha

Dia 31, domingo

10:00 / 20:00 > MagicShot Gaming Festival

O primeiro festival de videojogos criado de raiz, que alia
a temática dos jogos à música, criando uma experiência
única e inovadora. O festival contempla torneios de
eSports, quizzes, momentos de dança coreografados
com música de videojogos, espetáculos de dança
japonesa, batalhas entre influenciadores, showcases
de jogos nacionais, jogos dos mais recentes títulos de
consola e PC, realidade virtual, entre outros.
Pavilhão do Oriente - Moscavide
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8:00 / 22:00 > Festa do compromisso escutista

Iniciativa dirigida aos escuteiros do Corpo Nacional de
Escutas, famílias, amigos e convidados.
Dinamização: CNE – Agrupamento de Escuteiros 1243
da Bobadela
Pavilhão desportivo da Escola Básica da Bobadela
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