
Antigo convento franciscano arrábido, 

fundado em 1574, recebe, desde 1998,  

o Museu Municipal de Loures, centrando  

a sua atuação na História Local, com especial 

destaque nas temáticas da Arqueologia  

e Etnografia. O Museu dispõe de duas salas  

de exposição, reservas visitáveis, Centro  

de Documentação, loja e capela, com acesso 

para pessoas com mobilidade reduzida.  

Poderá ainda desfrutar, no exterior,  

de cafetaria com esplanada, parque  

de estacionamento e de um vasto espaço 

verde, num proporcionado equilíbrio entre  

a história e a natureza.

EXPOSIÇÃO

Loures - Narrativas  
de um território
Através desta exposição, o visitante 
é convidado a conhecer o território 
de Loures desde a pré-história 
até aos nossos dias. Com cerca 
de trinta objetos pertencentes 
a diferentes épocas, são 
estabelecidas ligações ao passado 
recente e longínquo, bem como à 
construção de várias identidades 
que convivem no nosso território. 
São centenas de gerações que têm 
lugar na nossa memória coletiva e 
que estão representadas no Museu 
através de objetos e documentos, 
para que nos relembremos sempre 
de onde viemos, onde estamos e 
para onde queremos ir, com maior 
conhecimento de nós próprios.
Patente até novembro 2019.

EXPOSIÇÃO 
TEMPORÁRIA

Quando nós somos os outros. 
Loures no caminho  
da interculturalidade
Patente até 2020.

CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÃO 
ANSELMO 
BRAAMCAMP FREIRE
Terça a sexta-feira  
10:00 > 12:30 - 14:00 > 17:00

LOCALIZAÇÃO
Quinta do Conventinho
Estrada nacional 8, Km 4.3
2660-346 Santo António dos Cavaleiros
GPS: Lat. 38.819798; Long. -9.161357

HORÁRIO
Terça-feira a domingo
10:00 > 13:00 - 14:00 > 18:00
Encerra às segundas-feiras e feriados

Bilhete normal: 1,50€
Estudantes, titulares de Cartão Jovem
e sócios do Movimento Associativo: 0,75€
Gratuito para crianças até aos 12 anos
e adultos com mais de 65 anos.
Entrada gratuita ao domingo.
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TABELA DE PREÇOS

CONTACTO
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude
Divisão de Cultura - Área de Museus 
Correio eletrónico: dc_museus@cm-loures.pt
Telefone: 211 150 536

https://www.facebook.com/museusdeloures/
https://www.instagram.com/museusdeloures/
mailto:dc_museus%40cm-loures.pt?subject=


ATIVIDADES
Para grupos organizados, com 
inscrição gratuita mas obrigatória.

 ↘ VISITAS GUIADAS AO MUSEU

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A MENINA DANÇA?
número de participantes: máximo dez, 
mínimo seis
duração: cerca de 30 minutos
idade mínima: seis anos
Primeira quinta-feira do mês > 10:30
Só se realiza caso as condições 
atmosféricas o permitam.

A APREGOAR É QUE A GENTE  
ESTÁ BEM
número de participantes: máximo 25, 
mínimo seis
idade mínima: seis anos

MALETAS 
PEDAGÓGICAS
Estão disponíveis maletas 
pedagógicas que podem ser 
utilizadas pelos visitantes,  
mediante apresentação de 
identificação no balcão do museu.

É TEMPO DE AGIR! Agenda 2030 
de Desenvolvimento Sustentável 
Educação para a cidadania global

JOGOS TRADICIONAIS SALOIOS

DE CONVENTO A CONVENTINHO

duração: 60 minutos 
De terça-feira a domingo,  
10:00 > 13:00 - 14:00 > 18:00
Atividade livre. 

duração: cerca de 60 minutos
Segunda quinta-feira do mês > 10:30

UMA AVENTURA NO 
CONVENTINHO – Caça ao Tesouro 
número de participantes: máximo 20, 
mínimo dez 
idade mínima: seis anos
duração: cerca de 60 minutos
Terceira quinta-feira do mês > 10:30
Só se realiza caso as condições 
atmosféricas o permitam.

HÁ NATUREZA NO CONVENTO
Aves e Flora
O visitante pode, através de 
informação disponível no balcão de 
atendimento do Museu, descobrir 
a vasta flora existente no espaço 
verde da Quinta do Conventinho, 
bem como observar inúmeras aves 
que por aqui residem e nidificam.
Atividade livre.

ATIVIDADES  
CIÊNCIA VIVA

CIÊNCIA VIVA NO VERÃO

> Arqueólogo por um dia

  6 agosto, 09:00 > 11:00

Visita à Villa Romana de Frielas,  
com cenário de escavação 
arqueológica montado e com 
oportunidade de experimentar  
o trabalho arqueológico. 
número de participantes: máximo dez
idade mínima: seis anos
Mediante inscrição prévia.

SEMANA DA CIÊNCIA  
E DA TECNOLOGIA

>  Planeta verde, futuro sustentável 
Redescobrir a biodiversidade  
dos jardins do Conventinho 

 23 novembro, 10:00 > 13:00

Elaboração de caderno de campo, 
passeio pelo jardim  
da Quinta do Conventinho  
(caso as condições atmosféricas 
o permitam) ou visualização 
e conversa sobre pedaços de 
natureza recolhidas nesse local. 
número de participantes: máximo 20
idade mínima: seis anos
Mediante inscrição prévia.

Museu Municipal de Loures

PROGRAMAÇÃO 
REGULAR
Atividades de dinamização  
do espaço.
Terceiro sábado de cada mês > 15:00

SERVIÇO EDUCATIVO:

Correio eletrónico:  
se_conventinho@cm-loures.pt

Telefone: 211 150 673 e 211 151 507

https://cm-loures.pt/
https://www.facebook.com/MunicipiodeLoures/
mailto:se_conventinho%40cm-loures.pt?subject=


Museu do Vinho
e da Vinha – Bucelas

Museu de Cerâmica
de Sacavém

CONHEÇA também a oferta
sociocultural para o PÚBLICO GERAL
da Rede de Museus de Loures

ATIVIDADES  
EM REDE

PERCURSOS PELO PATRIMÓNIO
 

> Bucelas. Terra e Vinho
> Santo Antão do Tojal entre  
 o Sagrado e o Profano
> Indústria. Fábrica e pessoas
> Santa Iria de Azóia:  
 património e território

Viagem pela memória através 
dos tempos, das casas, ruas, 
personagens, histórias e lugares 
comuns que marcaram outras 
épocas.
número de participantes: mínimo oito
Segundo sábado de cada mês > 
10:00

UM DIA NOS MUSEUS 
Atividades em rede, de dia inteiro, 
para famílias com crianças  
e outros grupos organizados.
Mediante inscrição prévia.
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No Museu da Cerâmica  
de Sacavém, visita ao espaço 
com destaque para a loiça da 
Fábrica da Loiça de Sacavém, 
como forma de acondicionamento 
dos alimentos, o transporte de 
matérias-primas e alimentos 
através da elaboração de um 
barco.
As peças serão realizadas com 
material reciclado.
número de participantes: máximo 20
idade mínima: seis anos

MUSEU DA VINHA E DO VINHO, 
BUCELAS > MUSEU MUNICIPAL  
DE LOURES

No Museu da Vinha e do Vinho, 
Bucelas, visita ao espaço  
com destaque para a produção 
vinícola. Conceção de cacho  
de uvas em quilling ou materiais 
reciclados.

No Museu Municipal de Loures, 
visita ao espaço de reservas de 
transportes e alfaias agrícolas, 
realização da atividade  
A apregoar é que a gente está bem 
com vendedor de fruta.
número de participantes: máximo 20
idade mínima: seis anos

MUSEU DA CERÂMICA  
DE SACAVÉM > MUSEU DA 
VINHA E DO VINHO BUCELAS 

No Museu da Cerâmica  
de Sacavém, visita ao espaço  
com destaque para a loiça 
produzida na Fábrica da Loiça  
de Sacavém e modelagem  
de tigela em Jumping Clay.

No Museu da Vinha e do Vinho, 
Bucelas, visita ao espaço com 
destaque para a produção vinícola, 
modelagem de cacho de uvas em 
Jumping Clay, para decoração  
da tigela.
número de participantes: máximo 20
idade mínima: seis anos

MUSEU MUNICIPAL  
DE LOURES > MUSEU  
DA CERÂMICA DE SACAVÉM 
No âmbito do ODS2 – Erradicar  
a fome

No Museu Municipal de Loures, 
visita ao pombal e introdução  
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável com destaque para  
o ODS2 – Erradicar a fome  
e para a agricultura como modo  
de subsistência dos saloios. 
Conceção de um moinho.

MUSEU MUNICIPAL  
DE LOURES > MUSEU  
DE CERÂMICA DE SACAVÉM 
Atividade no âmbito da Exposição 
temporária Vivências Quotidianas 
do Convento de Cristo após a 
extinção da Ordem, através da 
cultura material e documental. 
número de participantes: máximo 20
idade mínima: seis anos
Patente até outubro 2019.

nota: as atividades mencionadas 
podem ser realizadas em dias 
diferentes.

https://www.cm-loures.pt/AreaConteudo.aspx?DisplayId=770
https://www.cm-loures.pt/AreaConteudo.aspx?DisplayId=776
https://cm-loures.pt/
https://www.facebook.com/MunicipiodeLoures/
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