
22 DE MARÇO
Do Forte ao Sagrado
De um forte do século XIX, que preserva na atualidade 
a informação do Património Arquitetónico Português, à 
Mercearia que forneceu a população local durante cerca 
de 80 anos, sem descurar um local de culto de grande 
relevância para a região, desde o século XVI, que é o 
Santuário de Nossa Senhora da Saúde e Santo André.

9:45 - Encontro junto ao Museu de Cerâmica de Sacavém
10:00 - Forte de Sacavém
12:30 - Almoço
14:30 - Mercearia Santana
16:00 - Santuário Nossa Senhora da Saúde e Santo André 
16:30 - Regresso

13 DE ABRIL
Entre a Memória e a Saudade
Uma visita que nos revela a importância da religião na 
freguesia de Loures, com as suas capelas e Igreja Matriz, 
e nos faz recordar aqueles que partiram, mas cuja 
memória se encontra presente na simbologia e história 
do Cemitério Municipal de Loures.

9:15 - Encontro no Parque Adão Barata, Loures
9:30 - Igreja Matriz de Loures
10:15 - Capela de Santo Amaro, A-dos-Cãos
11:30 - Capela de Nossa Senhora da Redonda,
A-dos-Calvos 
13:00 - Almoço
15:00 - Cemitério Municipal de Loures
16:30 - Regresso

11 DE MAIO
Festa na Praça (Rota Memorial do 
Convento)
Uma viagem pelo Barroco, tão presente em Santo Antão 
do Tojal nas suas quintas e palácios, com alusão à 
literatura, com a Rota Memorial do Convento, à música 
e aos sabores dos nossos produtos regionais.

10:15 - Encontro no Parque Adão Barata, Loures
10:30 - Quinta das Carrafouchas - visita + prova
(custo 6€/pax)
13:00 - Conjunto Monumental de Santo Antão do
Tojal - participação dos visitantes na programação prevista 
no evento Festa na Praça (visitas, momentos musicais); 
almoço no local
17:00 - Regresso

7 DE SETEMBRO
Rota do Vinho e dos Invasores
O vinho e as Invasões francesas são o mote para 
esta visita, que permitirá ainda desfrutar de um belo 
piquenique nas vinhas do Chão do Prado, composto por 
produtos regionais.

9:45 - Encontro no Parque Adão Barata, Loures
10:30 - Reduto da Ajuda Grande, Bucelas
12:30 - Chão do Prado - Piquenique na vinha e visita 
(piquenique com produtos regionais)
15:30 - Regresso

13 DE OUTUBRO
Festa do Vinho e das Vindimas
Uma viagem pela etnografia e tradições da região saloia, 
do vinho ao pão, passando pela atividade equestre, 
folclore e artesanato da região.

9:15 - Encontro no Parque Adão Barata, Loures
10:00 - Visita à Padaria Avó Padeira, com atividade
11:45 - Coreto e Chafariz de Bucelas
13:00 - Almoço e participação na Festa do Vinho e das 
Vindimas; assistir ao Desfile Etnográfico
17:30 - Regresso

Os itinerários poderão sofrer alterações consoante a disponibilidade dos 
locais para rececionar as visitas.

Nome 

Data de nascimento  /  /

Morada 

Freguesia     Código postal 

Telefone/telemóvel  

Correio eletrónico 

É a primeira vez que participa neste programa

  Sim       Não

Passeio em que se inscreve

  

Data  /  / 2019

Data da inscrição  /  / 2019

 Pretendo receber informações sobre as atividades
desenvolvidas pela Câmara Municipal de Loures.

1 DE JUNHO
Arinto e Sabores Saloios
Um percurso inspirado na tradição vitivinícola do território, 
com início numa capela seiscentista, passagem na Igreja 
Matriz, monumento de referência do Município, e término 
no evento que nos presenteia com os melhores produtos da 
região saloia.

13:45 - Encontro no Parque Adão Barata, Loures
14:30 - Capela de Nossa Senhora da Paciência, Bucelas
15:30 - Igreja de Nossa Senhora da Purificação, Bucelas
16:30 - Participação dos visitantes na programação prevista no 
evento Arinto e Sabores Saloios
19:00 - Regresso

JUNHO
Loures Arte Pública
Entre os dias 22 e 30 de junho realizar-se-ão três visitas 
relacionadas com o projeto Loures Arte Pública 2019, que 
terão lugar a 23, 26 e 29 de junho. A arte urbana é hoje 
uma das imagens de marca do concelho de Loures, tendo o 
seu ponto alto na Galeria de Arte Pública do Mocho. Neste 
sentido, integrado no projeto Loures Arte Pública (LAP), 
iremos realizar três visitas que integram não só o projeto 
LAP em si, como também património e locais de interesse 
do Município, como a Biblioteca Ary dos Santos, o Museu de 
Cerâmica de Sacavém, a Igreja Matriz de Camarate.

6 DE JULHO
Bucelas à Prova
Celebrar o património e a nossa história com um convite 
à descoberta do Palácio do Correio-Mor e um brinde ao 
pôr do sol, ao som de DJ, com o belo vinho da Quinta das 
Carrafouchas e a sua deslumbrante paisagem vinhateira.

14:00 - Encontro no Parque Adão Barata, Loures
14:30 - Palácio do Correio-Mor 
17:00/20:00 - Sunset na Vinha - Quinta das Carrafouchas
20:00 - Regresso

Número limite de participantes no Sunset: 25



Faça a sua inscrição: 
TURISMO:
Parque Adão Barata - Loures
EN8, Pavilhão Multiusos 2674-501 Loures
  
Correio eletrónico:
turismo_inscricoes@cm-loures.pt

Telefone:
211 150 352

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

22 março - Do Forte ao Sagrado
13 abril - Entre a Memória e a Saudade
11 maio - Festa na Praça
1 junho - Arinto e Sabores Saloios
23, 26 e 29 junho – Loures Arte Pública 2019
6 julho - Bucelas à Prova
7 setembro - Rota do Vinho e dos Invasores
13 outubro - Festa do Vinho e das Vindimas
                                                 

Visite o nosso
Concelho 2019

C
M

L
/D

A
IC

/2
0

19

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
 
1. As visitas são destinadas a munícipes e visitantes.

1.1. Número de participantes em cada visita: máximo 40 pessoas, 
mínimo 15 pessoas. 

1.2. As visitas realizam-se nas seguintes datas: 22 de março
(sexta-feira), 13 de abril (sábado), 11 de maio (sábado), 1 de junho 
(sábado), 23 de junho (domingo), 26 de junho (quarta-feira), 29 de 
junho (sábado), 6 de julho (sábado), 7 de setembro (sábado) e 13 de 
outubro (domingo).

1.3. O transporte para a visita é assegurado pela Câmara Municipal
de Loures.

1.4. As visitas são acompanhadas por funcionários do Turismo de 
Loures.

2. As inscrições efetuam-se na Unidade de Turismo, sito na EN 8, 
Parque Adão Barata, Pavilhão Multiusos, 2674-501 Loures;
email: turismo_inscricoes@cm-loures.pt; telefone: 211 150 352
ou ainda pessoalmente. Deverão confirmar junto da Unidade de 
Turismo a receção das inscrições enviadas por correio eletrónico.

2.1. As inscrições para cada passeio são aceites com a antecedência 
máxima de 15 dias úteis e até ao penúltimo dia útil anterior à visita.

2.2. As desistências devem ser comunicadas até o penúltimo dia útil 
anterior à data da visita pretendida; caso não sejam comunicadas,
os desistentes não poderão inscrever-se nas restantes visitas.

3. O local de encontro das visitas é no Parque Adão Barata (Parque de 
Estacionamento), em Loures, na hora determinada no programa, à 
exceção da primeira visita – 22 de março - em que o ponto de encontro 
é junto ao Museu de Cerâmica de Sacavém.

3.1. A visita termina no Parque Adão Barata, Loures, à exceção do dia 
22 de março

4. O almoço é a cargo do participante, podendo realizar a refeição em 
restaurante ou piquenique (sendo responsabilidade do participante 
levar a sua merenda).

4.1. O participante terá que cumprir o horário definido para a refeição.

5. A organização não se responsabiliza por qualquer dano material ou 
físico que ocorra durante estes passeios.

6. A participação nas visitas implica a aceitação destas normas.

Os itinerários poderão sofrer alterações consoante a disponibilidade dos locais 
para rececionar as visitas.
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Concelho 2019


