
Plurais
JUNHO | JULHO
201904





Ín
dice

04
PRIMEIRO PLANO

Sacavém é outra loiça!

10
LADO B

Salvaguarda da memória coletiva

18
ROSTOS

A arte a transformar vidas

22
OPINIÃO

Pedro Campos Costa

24
RADAR

Música underground na aldeia

30
ADN

Recriar a tradição

34
GPS

Agenda



Inovação
criatividadee



PLURAIS  |  3 

Nos dias de hoje, a inovação e a criatividade impõem-se na vida de 
qualquer instituição, em particular das que prestam serviço público e 
que se obrigam a criar factores de proximidade com cidadãos cada 
vez mais exigentes no acesso à informação, tanto em quantidade, 
como em qualidade.
Maiores são os desafios que se colocam aos serviços que têm à 
sua responsabilidade a conservação, a preservação, o estudo e a 
divulgação do património cultural material e imaterial, como são os 
casos dos Museus e dos Arquivos. 
Esta Plurais leva-nos ao Museu de Cerâmica de Sacavém e ao 
Arquivo Municipal de Loures, revelando um pouco sobre a forma 
como incorporam esses desafios na sua missão e atividades, através 
de diversificadas atividades de animação e das novas tecnologias, 
para uma gestão mais eficiente e eficaz da informação. 
Estas casas de memórias, que se querem coletivas, conseguem “sair” 
dos seus espaços físicos de referência para se apresentarem nas 
plataformas digitais e nas redes sociais - portas que se franqueiam, 
a qualquer hora do dia. 
Tal como as Memórias, também as experiências partilhadas e as 
vivências comuns constroem elos e identidades. Podem comprová-lo 
os muitos jovens músicos do projecto Orquestra Geração e os jovens 
promotores do Casainhos Fest: a Música a transformar-lhes as vidas 
e o território a ganhar cidadãos mais completos e a afirmar-se como 
espaço que é mais do que mera periferia.
Também as Festas de Loures ajudam a encurtar distâncias, pelo modo 
como mostram o Local, aceitando-o num Mundo maior que deixamos 
entrar, sem diluir as tradições. Cumprindo o legado da antiga Feira de 
Loures, as Festas juntam pessoas. As de cá e as de fora. Todas têm 
aqui lugar. Todas podem deixar marca.

Paulo Piteira
Vice-presidente da Câmara 
Municipal de Loures
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O Museu de Cerâmica de Sacavém está situado no local da antiga 
Fábrica de Loiça de Sacavém, onde, no final da década de 1850, 
Manuel Joaquim Afonso, português, industrial vidreiro e homem de 
negócios da Marinha Grande, deu início ao sonho daquela que viria 
a ser uma das mais relevantes indústrias cerâmicas de Portugal.

Pelas mãos das famílias inglesas Howorth, Gilman e 
Gilbert, a Fábrica de Loiça de Sacavém afirmou-se 
no panorama cerâmico nacional e internacional do 
século XIX e XX. A fábrica veio a ser declarada falida 
em 1994.
A visita a este museu, sediado num edifício constru-
ído de raiz, é uma viagem ao passado, com início no 
velho Forno 18, um magnífico exemplar da arquitetu-
ra de fornos-garrafa que marcaram a paisagem da 
revolução industrial. Nas duas salas de exposições, 
poderá apreciar um vasto conjunto de peças produ-
zidas pelas mãos dos milhares de operários que ali 
trabalharam e ouvir as suas vozes, verdadeiros tes-
temunhos para a história. Este Museu tem ainda o 
Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso, 
um espaço de Reservas, visitáveis sob marcação, 
oficinas de experimentação, um moderno auditório 

e uma loja. O Museu é um espaço de valorização, 
salvaguarda e divulgação do legado das fábricas de 
Loures, em ligação ao processo de industrialização 
do concelho. Um espaço de afirmação do discurso do 
Património Industrial e do Primado da Pessoa, onde 
o material e o imaterial se fundem na abordagem da 
história local.

O Museu
O Museu de Cerâmica de Sacavém tem como missão 
conservar, preservar, documentar, investigar, e pro-
mover o acervo que lhe está confiado, no sentido de 
valorizar a sua divulgação e apresentação pública, 
contribuindo para o conhecimento e o enriquecimen-
to do património do trabalho e da arte da Fábrica de 
Loiça de Sacavém, assim como do Património Indus-
trial do Território de Loures.
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As coleções 
Cerca de 10 000 peças referentes à produção da 
antiga Fábrica de Loiça de Sacavém e de outras 
fábricas de cerâmica, tanto nacionais como estran-
geiras, bem como de outras industrias do concelho.
As doações são a principal fonte de enriquecimento 
das coleções deste museu. Colecionadores, antigos 
trabalhadores, entre outros públicos que visitam o 
museu, contribuem para a salvaguarda e divulgação 
de um património com o qual se identificam. Desta-
camos o gesto de um colecionador, Francisco Fran-
ça Martins, que à doação de 1300 peças de faiança 
produzidas na Fábrica de Loiça de Sacavém, asso-
ciou o compromisso, por parte do Município, de doar 
o valor da coleção a uma instituição de cariz social.
Desde a sua inauguração em 2000, o museu incor-
porou cerca de 4 000 peças, na sua maioria, pro-
duzidas na Fábrica de Loiça de Sacavém e 29 800 

documentos (documentos de arquivo da Fábrica de 
Loiça de Sacavém e de artistas, desenhos, fotogra-
fias, plantas, catálogos, livros técnicos e livros de 
contabilidade).

Parcerias
As parcerias são meios importantes enquanto ins-
trumento de promoção de sinergias e alcance de re-
sultados que, de modo autónomo, muito dificilmente 
poderiam ser concretizados.
Neste sentido, o Museu de Cerâmica de Sacavém 
tem estabelecido colaborações com entidades di-
versas, valorizando e promovendo a sua atividade, 
contribuindo para um melhor conhecimento e divul-
gação do património industrial de Loures, desta-
cando-se as Direção-Geral do Património Cultural, 
Infraestruturas de Portugal, Comboios de Portugal 
e Associação dos Amigos da Loiça de Sacavém. 
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Futuro
A um ano de completar 20 anos desde a sua inauguração, o Museu de Cerâmi-
ca de Sacavém iniciará em breve um processo de beneficiação com o objetivo 
de requalificar algumas áreas e solucionando problemas decorrentes de quase 
duas décadas em funcionamento contínuo.
Esta intervenção cria uma oportunidade de renovação deste equipamento cul-
tural, com relevância no contexto local, nacional e internacional, e o crescente in-
teresse que o Museu de Cerâmica vem suscitando, com um número de visitantes 
que nos dois últimos anos registou um total superior a 14 000 visitantes
Perspetiva-se, ainda, para novembro do corrente ano, o lançamento de uma 
monografia com dados recentes sobre a Fábrica de Loiça de Sacavém. A Câma-
ra Municipal de Loures, a Associação dos Amigos da Loiça de Sacavém, Emma e 
Clive Gilbert, uniram esforços no sentido de dar ao prelo um livro que congregue 
mais conhecimento sobre esta unidade fabril. 
Antigos proprietários, investigadores e colecionadores darão as suas visões so-
bre quase 140 anos de um percurso que marcou de forma indelével a vida de 
muitas famílias de trabalhadores e a história de um concelho e de um país.
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› História da Fábrica de Loiça 
de Sacavém, 2000
› Itinerário pela produção da 
Fábrica de Loiça de Sacavém, 
2000
› Mulheres na Fábrica de Loiça 
de Sacavém, 2001
› Azulejos de Sacavém - 
Colecção de Feliciano David 
e Graciete Rodrigues, 2001
› Processos de Produção na 
Fábrica de Loiça de Sacavém, 
2002
› Born in Europe – Nascer na 
Europa, 2003
› Loures, somos todos nós, 2003
› Primeiras peças da 
produção da Fábrica de Loiça 
de Sacavém. O papel do 
colecionador, 2003
› A Fábrica e Sacavém. Pelos 
olhos de Eduardo Gageiro, 2003
› O Desporto Corporativo nas 
fábricas, 2004
› Armando Mesquita, Para além 
do visível, 2004
› 150 anos – 150 peças, Fábrica 
de Loiça de Sacavém, 2005
› Dar Sentido à Argila: Os Ateliês 

de Decoração da Fábrica de 
Loiça de Sacavém, 2007
› Lugar de Trabalho, 
Lugar de Património: 
Fábricas e Pessoas, 2007
› Porta Aberta às Memórias I, 
2008
› Porta Aberta às Memórias II, 
2009
› As Fábricas de Loures 
no Contexto da República 
(exposição comemorativa 
dos 10 anos de museu), 2010
› Memórias com Alma: 
de Loriga a Sacavém, 2011
› Do desenho à cerâmica: 
a produção moderna da 
Fábrica de Loiça de Sacavém 
(projeto expositivo do Mestrado 
em Design de Equipamento 
da Faculdade de Belas Artes 
de Lisboa), 2011 
› A Geometria das Cores, 
2011
› A Arte Nova nos Azulejos em 
Portugal: Coleção de Graciete 
Rodrigues e Feliciano David, 
2012
› À mesa com Sacavém…, 2012
› Imagens de Marca: Sacavém 
é Outra Loiça, 2013
› Eduardo Gageiro: 

Exposições

Prémios
A importância deste Museu 
foi reconhecida em 2002 com 
a atribuição do Prémio Luigi 
Micheletti para a categoria de 
Museus Industriais pelo EMYA – 
European Museum Year Award.
Em 2013, é premiado com uma 
Menção Honrosa SOS Azulejo 
2012, na categoria – Catálogo.
Já em 2019, volta a ser 
premiado com uma Menção 
Honrosa SOS Azulejo 2018, 
na categoria – História de 
Arte, assim como os prémios 
nas categorias “Exposição 
temporária” e “Incorporação”, 
da APOM-Associação 
Portuguesa de Museologia, 
em 2019

Rapaz de Sacavém, Fotógrafo 
do Mundo, 2013
› Móveis Olaio – Produção, 
Inovação, Qualidade, 2015
› Arqueologia Industrial. 
Um mundo a descobrir, 
um mundo a defender. 
30 anos depois (Associação 
Portuguesa de Arqueologia 
Industrial), 2016 (patente 
atualmente ao público)
› Para Uma História da 
Faiança em Portugal: 
Fábrica de Loiça de Sacavém, 
2016
› Higiene e saúde em Loures 
à época de António Carvalho 
de Figueiredo. Quotidianos 
públicos e privados entre 
1886 e 1938, 2017
› Estátua ou Cavalinho. 
Fragmentos de falsas ruínas, 
2018
› Coleção França 
Martins – Uma perspetiva 
sobre a loiça de Sacavém, 
2018
› Vivências quotidianas 
do Convento de Cristo após 
a extinção da ordem, 
através da cultura material 
e documental, 2019 

Visitas 
Terça a domingo, das 10h 
às 13h e das 14h às 18h
Encerra às segundas e feriados

Contactos
Urbanização Real Forte
2685 Sacavém
Telf.: 211 151 082 / 211 151 083
Fax: 211 151 702
Correio eletrónico: 
dc@cm-loures.pt
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Constituindo-se como o segundo núcleo museológico da cidade de Sacavém, 
também ligado à atividade cerâmica, a Casa-Museu José Pedro foi inaugurada em 
27 de julho de 2005 e mantém uma articulação direta com o Museu de Cerâmica 
de Sacavém.
Está instalada na casa de residência do ceramista e escultor José da Silva Pedro 
(nasceu na aldeia de A-dos-Pretos, Maceira, Leiria, em 1907), antigo trabalhador 
(modelador) da Fábrica de Loiça de Sacavém, para onde entrou em 1934. 
Aqui tinha o seu Museu Particular de Arte e Floricultura, que se destina a preservar, 
a estudar e a expor o espólio que o artista foi criando ao longo dos últimos vinte 
anos da sua vida. 
A coleção é constituída, sobretudo, por pequenas figuras em barro, moldes de 
gesso, estruturas arquitetónicas, instrumentos de trabalho e pelo seu arquivo 
pessoal. As suas obras representam quotidianos da sociedade e temas religiosos 
e da vida rural. 
A Casa, localizada na Travessa dos Combatentes da Grande Guerra, nº 8, em 
Sacavém, está aberta ao público todos os sábados do mês e nos restantes dias por 
marcação prévia.

Casa-Museu

José PedroVisitas 
Sábado, das 10h às 13h 
e das 14h às 18h
(outros dias mediante 
marcação)

Contactos
Museu de Cerâmica 
de Sacavém
Telf.: 211 151 083/5
Correio eletrónico:
se_ceramica@cm-loures.pt
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Memória
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Quem entra na Rua Cesário Verde, em 
Loures, dificilmente fica indiferente ao 
edifício que ali se ergue desde 2009. 
Há precisamente dez anos era inaugurado 
o Arquivo Municipal que, de portas 
abertas, deixou de ser um mero guardião 
de documentos, passando a constituir 
um dos mais importantes difusores 
de memórias do concelho junto da 
comunidade.

Ainda há quem se lembre do antigo Arquivo Municipal de Loures, sediado na 
cave de um dos edifícios da urbanização do Marzagão e disperso por outras tan-
tas caves existentes no concelho. Seria, pois, normal que a noção de “depósito 
de papéis velhos”, a que só profissionais tinham acesso, passasse pela cabeça 
de alguns.
Havia necessidade de abrir aquele equipamento à divulgação cultural e educati-
va, bem como à difusão da informação que continha, sensibilizando a população 
para a importância da salvaguarda dos arquivos.
Foi o que aconteceu a 28 de maio de 2009. Da autoria de Fernando Martins e 
João Santa-Rita, o atual edifício do Arquivo Municipal foi concebido com o ob-
jetivo de articulação arquitetónica com a Biblioteca Municipal José Saramago.
De linhas modernas e fachada de vidro, o Arquivo Municipal de Loures promove 
o conhecimento e preserva a memória do concelho, tendo como missão recolher, 
inventariar, conservar e difundir o acervo documental que, ao longo dos séculos, 
foi sendo construído. 
Atualmente, é constituído, maioritariamente, por documentação resultante da 
atividade administrativa dos municípios de Loures e dos Olivais, a cujo território 
de Loures pertenceu até 1886. Em menor número, existem também documentos 
de associações, irmandades, confrarias e famílias. 
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Património
documental rico

O património documental que compõe o Arquivo Municipal destaca-se pelo seu vo-
lume, pela diversificada tipologia de suportes e tamanhos (papel e fotografias) e, 
principalmente, pela sua riqueza de informação para memória do concelho.
Composto por cinco pisos, é nos últimos três subterrâneos que podemos encontrar 
oito depósitos independentes, cada um com capacidade para cerca de 1900 metros 
lineares de documentação, equipados com estantes compactas manuais ou elétri-
cas, a uma temperatura constante entre os 18 e os 20 graus e os 50 a 55 por cento 
de humidade. Aqui só entra pessoal autorizado, à exceção de quando existem visitas 
guiadas, mas o restante edifício está de portas abertas ao público, atendendo uma 
média de uma centena de munícipes por mês.
O Arquivo Municipal presta aos seus utilizadores serviços em vários domínios. Além 
de possuir uma sala de leitura com biblioteca de referência, disponibiliza um posto 
de acesso à Internet, podendo o munícipe consultar a documentação presencial-
mente ou online, através do Portal do Arquivo (https://app.cm-loures.pt/portalar-
quivo/arquivo.aspx). Muita dessa documentação só pode ser acedida online graças 
ao serviço de digitalização do arquivo. São digitalizados os documentos mais repre-
sentativos, sendo depois disponibilizados no portal, tornando o acesso à informação 
mais eficiente e eficaz. Os técnicos do arquivo dão, ainda, apoio no acesso e consulta 
dos documentos e processos arquivados em várias temáticas, em especial no âmbi-
to de investigações académicas.
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O património documental que compõe 
o Arquivo Municipal destaca-se pelo 
seu volume, pela diversificada tipologia 
de suportes e tamanhos (papel e 
fotografias) e, principalmente, pela sua 
riqueza de informação para memória 
do concelho.
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Um arquivo
projetado para
o exterior

Ao longo destes dez anos o Arquivo Municipal sempre se pautou por levar o ar-
quivo ao concelho, mostrando-se sempre disponível para a comunidade.
Com a existência de um novo edifício, o Arquivo ganhou outro dinamismo e inte-
ração com os cidadãos, exigindo um trabalho permanente, com especial atenção 
às necessidades dos utilizadores. Daí a aposta nas novas tecnologias para a dis-
ponibilização de documentação, não só através do portal, mas também, desde 
2015, do Facebook, com o objetivo de dar a conhecer, de forma mais célere e 
cómoda, o património histórico e cultural do concelho de Loures. 
Exemplos disso são o projeto Olhar de Retrato e o Documento com história, em 
que, mensalmente, o arquivo partilha uma ou mais fotografias do concelho, do 
seu património e das suas gentes. Outro projeto iniciado em 2018, Em Loures o 
passado tem futuro, realizado em simultâneo com a iniciativa Mais perto de si! 
tem intrínseco um convite à população para que ceda, para digitalização, trata-
mento e divulgação, fotos que ilustrem momentos das suas vidas e imagens da 
sua terra.
As atividades culturais e educativas são outras das apostas com a promoção de 
exposições, mostras documentais e comemorações de efemérides. No âmbito 
educativo estão incluídas visitas de estudo e diversas outras iniciativas dirigidas 
à comunidade escolar e não só, que têm como finalidade fomentar a curiosidade 
pelo espólio existente no Arquivo. Se por um lado, as escolas vêm ao Arquivo, por 
outro, também o Arquivo vai às escolas, realizando diversas oficinas temáticas 
como a Escrita com Pena, Construção da Árvore Genealógica, Historiador por 
um Dia ou Redescobrir o Brasão do Concelho de Loures.
Temas por explorar não faltam, até porque existem sempre surpresas a reve-
lar ao público. Como curiosidade, o documento mais antigo existente no Arquivo 
data do século XVI (1557). Trata-se de um documento de família, uma carta de 
compra e venda de umas hortas que Fernão de Mesquita, fidalgo da Casa de El-
-Rei fez, a António Gomes, em Elvas.

Contactos
Rua Cesário Verde
2670-527 Loures
Tel.: 211 150 755/6

Horários
Segunda a sexta-feira, das 9h 
às 12h30 e das 14h às 17h
Correio eletrónico:
arquivo.municipal@cm-loures.pt
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No âmbito educativo estão incluídas 
visitas de estudo e diversas outras 
iniciativas dirigidas à comunidade 
escolar e não só, que têm como 
finalidade fomentar a curiosidade 
pelo espólio existente no Arquivo. 
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Quando nasceu, em 2007, a Orquestra Geração inspirou-se no sistema venezuelano 
de orquestras juvenis, conhecido por El Sistema, tendo despertado o interesse 
e apoio das duas principais figuras do Sistema: o fundador José António Abreu, 
falecido em 2018, e o maestro Gustavo Dudamel.
Hoje, o projeto Orquestra Geração está presente em cerca de 20 escolas da Grande 
Lisboa e de Coimbra, abrangendo mais de mil crianças, distribuídas pelos vários 
instrumentos de cordas, sopro, percussão e coro, ensinadas por, aproximadamente 
80 professores.
Mas recuemos a 2007. A partir de um grupo inicial de 15 alunos da Escola Miguel 
Torga, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, da Câmara Municipal da 
Amadora, da Escola de Música do Conservatório Nacional e do programa EQUAL 
(Fundo Social Europeu), são quase 12 anos de uma história rica que envolve vários 
núcleos em agrupamentos de escolas e comunidades, em diversos concelhos da 
Área Metropolitana de Lisboa – onde se inclui Loures – e de Coimbra.

Esforço coletivo
A Orquestra Geração é um projeto de inclusão social que aposta no ensino da 
música a jovens e comunidades desfavorecidas que nunca tiveram contacto com 
a prática orquestral, sendo a frequência gratuita (incluindo os instrumentos, que 
são cedidos aos alunos pelas autarquias e mecenas), tendo vindo a revelar-se um 
verdadeiro sucesso. Este projeto foca-se no esforço coletivo como fator-chave 
para a criação de uma forte motivação para o trabalho em equipa, onde valores 
como a cooperação, o rigor e o respeito pelos outros são fundamentais. Através da 
valorização das crianças e jovens, pretende-se, igualmente, trabalhar as famílias, 

Com praticamente 12 anos de existência 
em Portugal, a Orquestra Geração, 
iniciativa pioneira no nosso país, tem 
levado a música a crianças e jovens, 
fazendo da arte uma ferramenta de 
inclusão social. Em 2009, a Câmara de 
Loures tornou-se, também ela, uma das 
promotoras do projeto, dando a conhecer 
talentosos músicos da geração mais 
nova.
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fortalecendo a relação com a escola e a comunidade, numa lógica de promoção 
do sucesso educativo, da cidadania e do diálogo intercultural.
No ano letivo de 2009/2010 foi dado um passo fundamental para uma maior 
estabilidade no desenrolar do processo, com o apoio do Ministério da Educação, 
que permitiu a contratação dos professores dos vários núcleos. Foi precisamente 
nessa altura que, em Loures, tudo teve início. Com o apoio da Câmara Municipal 
de Loures, é criada a Orquestra Bora Nessa, um projeto integrado no âmbito do 
Contrato Local de Segurança de Loures, que começou por incluir os agrupamentos 
de escolas de Camarate e Sacavém, aos quais se juntou a Orquestra Geração 
no Agrupamento Maria Keil (Apelação), ao abrigo da candidatura conjunta 
efetuada pela Área Metropolitana de Lisboa ao PORLisboa. 
No sentido da prossecução dos objetivos propostos, no início da implementação 
da Orquestra Geração em escolas de Loures, foi criada, em 2013, a Orquestra 
Municipal Geração Bora Nessa de Loures, que reúne os alunos mais avançados, 
sob a orientação do maestro António Barbosa. Estão ali atualmente 
representados 13 alunos do Agrupamento Maria Keil, 13 alunos da EB 2,3 Mário 
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de Sá Carneiro (Camarate) e 18 alunos do Agrupamento Eduardo Gageiro 
(Sacavém).
Em 2016, o projeto é alargado para a zona norte do concelho, nomeadamente 
para o Agrupamento de Escolas nº 1 de Loures, onde tem início com o Geracoros 
na EB1 de Loures, abrangendo alunos de comunidades desfavorecidas das 
Sapateiras, Barro e São Sebastião de Guerreiros. São aplicadas metodologias 
de dinâmica de grupo, com incidência no estudo vocal.
Mais recentemente, em 2018, a Escola Básica Luís de Sttau Monteiro juntou-se 
ao Projeto Geração, oferecendo formação a 22 alunos que estão a aprender a 
tocar instrumentos de cordas.
Desde o início que o projeto aposta em apresentações frequentes da Orquestra 
Geração em concertos, cada núcleo separadamente ou em conjunto com outros 
núcleos e, ainda, reunindo todas as orquestras. Estas atuações são de grande 
importância na motivação dos alunos, reforçando as suas competências de 
sociabilização e permitindo-lhes um contacto enriquecedor com contextos a que 
normalmente têm pouco ou nenhum acesso. 
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Conto sempre esta estória quando falo de identidade: 
num jantar com amigos italianos, onde as condições 
etílicas facilitavam a resolução de todos os proble-
mas do mundo, a conversa ficou presa na tentativa 
de definir qual seria a identidade da Emilia Romagna 
(região do Norte da Itália). Surgiram os típicos lugares 
comuns: o presunto, o queijo e a famosa pasta Barilla, 
ou a estrada Emilia, que com os seus 300 km, corta 
e estrutura todo o território; ou o património artísti-
co excecional onde Corregio é o artista de referência. 
Resumindo, o que podiam parecer superficiais luga-
res comuns, refletia um território multifacetado de 
muitas identidades vivido por empresários, poetas, 
comerciantes e agricultores. Tudo verdade, e lógico, 
mas incrivelmente nada disto colhia a nossa satisfa-
ção e a hemorragia de palavras não estancava. Até 
que um dos amigos se levantou, foi buscar um livro, 
e mostrou uma fotografia do fotógrafo Luigi Ghirri, e 
disse: “É isto!”.
As palavras misteriosamente pararam porque não 
tinham lugar perante aquela imagem estranha e sim-
ples de cores esbatidas de um campo agrícola com 
um tronco no meio. Criou-se um momento mágico e 
emocionante, como se de repente estivéssemos todos 

Centros 
culturais 
são espaços 
de identidade?
Pedro Campos Costa

de acordo sem ter qualquer necessidade de justificar 
ou argumentar.  Era, de facto, um retrato do território 
italiano, que poderia muito bem ser Loures ou outro 
sítio, mas ao mesmo tempo a imagem tinha qualquer 
coisa que nos fazia distintamente entender que era 
Itália. A maravilhosa magia, de descrever o mundo 
global, contemporâneo, cheio de paradoxos, contra-
dições e ainda assim com a sua identidade local.
Só a arte tem esse poder de nos ligar às coisas, às 
ideias, às narrativas. Consegue criar imagens em que 
nos refletimos ou nos excluímos sem termos que rela-
tar, descrever, justificar e explicar. São os escritores, 
os poetas, os pintores, os fotógrafos e os arquitetos 
que melhor conseguem fazer reescrever essa cosa 
mental, que é a identidade, seja ela pessoal, local ou 
nacional. Um espaço cultural em Loures pode vir a ser 
um espaço de criação de identidade. Sem amarras e 
sem preconceitos. Perverso e rebelde. Transgressivo e 
corajoso. Numa absoluta e necessária abjuração total 
do poder. A identidade a partir do Poder é simplória, 
mesquinha, redutora e folclórica. A dificuldade, para o 
Poder, é que esse caminho é sinuoso, difícil, polémico e 
nunca politicamente correto, mas sincero e autêntico 
e de inestimável unidade identitária. 



RADAR
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Numa zona ainda bastante rural do 
concelho de Loures fica a localidade de 
Casainhos. Um lugar pacato que, um dia 
por ano, se veste a rigor para receber o 
Casainhos Fest. 

Tiago Fresco, natural de Casainhos, na freguesia de Fanhões, é um dos respon-
sáveis pela organização deste festival de música underground, que todos os anos 
reúne cerca de uma dezena de bandas nacionais e internacionais de punk rock, 
metal e hardcore.  
“A maioria das pessoas da organização gosta deste estilo de música desde a ado-
lescência. E sempre houve aquela vontade de um dia mais tarde fazer um concerto 
ou um festival aqui em Casainhos”. Tiago recorda que começaram por ir a festivais 
falar com algumas pessoas do meio “e, em 2012, surgiu a oportunidade” de se 
fazer a primeira edição. 
Após essa primeira experiência, “constatamos que era preciso organizar a coisa de 
outra forma”, recorda, e, em 2013, “criámos a Associação Casainhos Project”, cujos 
membros são todos oriundos daquela localidade. É esta associação que, desde 
essa altura, organiza o Casainhos Fest que, na edição de 2018, reuniu já mais de 
mil pessoas no campo do Sporting Clube de Casainhos.   
“O número de pessoas tem vindo a aumentar de ano para ano. E o ano passado 
foi a edição que teve mais gente”, superando em muito as expetativas da organiza-
ção. “No ano anterior tínhamos tido cerca de 500 pessoas no recinto e estávamos 

Música

aldeiana
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preparados para mais, no ano seguinte, porque tínhamos noção que o cartaz ia 
trazer mais gente. Mas mais do dobro, não estávamos à espera”. 
Uma das particularidades deste festival é que todos os anos conta com a parti-
cipação de uma banda de São João da Madeira. “Em 2014 decidimos contratar 
uma banda de São João da Madeira, os Revolution Within, e depois eles falaram-
-nos de um rapaz que tinha lá uma loja de música e que gostava de organizar uma 
excursão de autocarro a um festival. E o festival que acontecia a seguir, com uma 
banda de São João da Madeira, era o nosso”. Depois disso começamos “a organi-
zar lá um concurso de bandas”, em que a vencedora vem tocar à edição seguinte 
do Casainhos Fest. Embora se trate de um festival com um estilo de música muito 
específico, muitas vezes associado aos jovens, Tiago revela que o público varia en-
tre os 16 e os 45 anos, embora nalguns casos começam bem mais novos a vir com 
os pais assistir aos concertos que duram até às 2 horas da madrugada. 
Um dia de muita agitação, num meio pequeno como é a localidade de Casai-
nhos, que de um momento para o outro é ‘invadido’ por um grupo de pessoas 
com um gosto muito particular.  “Inicialmente notava-se um pouco de preconceito. 
Eram pessoas que gostavam de um estilo de música mais alternativo, que be-
bem, fumam, e que até podem arranjar alguma confusão, mas depois percebe-
ram que são pessoas como as outras”, que estão ali para se divertirem, recordou.  
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A maioria das pessoas da organização 
gosta deste estilo de música desde 
a adolescência. E sempre houve aquela 
vontade de um dia mais tarde fazer 
um concerto ou um festival aqui 
em Casainhos
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Para Tiago Fresco, atualmente, o Casainhos Fest está totalmente aceite pela po-
pulação. “Toda a gente já percebeu que é bom para a terra, porque traz muita 
gente, muitas pessoas falam de Casainhos e isso veio dar um relevo ainda maior 
à terra”. 
E agora já não são só os mais jovens que participam no Festival, “alguns velhotes 
também vão. Passam por trás, não pagam bilhete, e vão até ao bar comer e beber 
qualquer coisa. Não é o estilo deles como é óbvio, mas gostam muito de estar ali 
naquele dia a ver um evento diferente daquilo que é normal para uma terra como 
Casainhos”. A edição 2019 do Casainhos Fest já está agendada para dia 31 de 
agosto, como habitualmente, no campo do Sporting Clube de Casainhos, que “é 
um grande apoio para nós”, não só ao nível da cedência do espaço e das instala-
ções, com também no próprio dia do festival, “ajudando no que é necessário”. 
Tiago revela que, este ano, os cabeça de cartaz são os Tara Perdida. “Uma banda 
que queríamos muito que viesse tocar a Casainhos e, finalmente vamos conse-
guir realizar esse desejo”.  Além da banda que vem do concurso de São João da 
Madeira, “teremos duas bandas estrangeiras e mais duas ou três que estão já 
apalavradas”. 
O cartaz completo para edição 2019 estará brevemente disponível e a Associação 
Casainhos Project espera que o número de pessoas continue a aumentar, para 
que o festival se venha a tornar uma referência a nível nacional.

Tiago Fresco
Organização 
do Casainhos Fest
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De entre elas destacamos uma que marcou, de forma indelével, o panorama festi-
vo e ao mesmo tempo utilitário da região de Loures. A sua feira de julho.
Sendo originariamente uma feira nitidamente saloia, com venda de produtos hortí-
colas, animais e tudo o resto que este tipo de feiras oferecia. Começou por ser uma 
feira dedicada a Santa Ana, autorizada por D. José I em 1758. Tinha lugar junto à 
capela dedicada à santa com o mesmo nome, que se situava no alto das Alvogas, 
onde hoje fica a Academia dos Saberes, e onde, em grande parte do século XX, se 
situou uma escola primária. 
Ao longo dos anos, séculos, foi uma feira típica desta região, onde o profano se 
mesclava com o sagrado, ou onde aquele se sobrepunha a este, porque, no fundo, 
essa seria a grande motivação, embora talvez de alguma forma dissimulada, das 
gentes que a ela acorriam. Com o passar dos anos e com o crescimento de Lou-
res, em edificações e população, a feira continuou a realizar-se e a sua localização 
manteve-se próxima daquilo que já fora. Ou seja, era feita nas zonas circundantes 
ao edifício dos Paços do Concelho, que data de 1916, nas suas traseiras e no largo 
onde se situava a praça (hoje edifício dos CTT). Vinham os feirantes profissionais 

Os momentos de convivialidade devem ser 
entendidos como momentos marcantes no 
seio de todas as comunidades. Sendo, por 
norma, gregários, os humanos necessitam 
de interagir, de sentir que comungam 
de valores, expetativas, desejos comuns. 
Variadas formas foram sendo adotadas, 
ao longo dos tempos, para consubstanciar 
estas necessidades.

Recriar
a tradição
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A festa passa a ser, sobretudo, uma celebração de 
músicas, recentes e antigas, daqui e dali, de exposição 
de diferentes culturas, de várias novas tendências, 
novas formas de ver e mostrar o mundo, mantendo-
se, por outro lado, o respeito pelas ancestralidades, 
sobretudo aquelas que moldaram a tradição que 
nunca se pretendeu diluir.
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que calcorreavam o país de feira em feira, vendendo os seus produtos, desde as 
cerâmicas, às latoarias, aos brinquedos de madeira, até aos divertimentos próprios 
das mesmas e às famosas fotografias à la minuta, sempre muito concorridas para 
se levar uma recordação da feira. Era, como sempre fora, lugar de agregação, de 
convivialidade, de distração, de trocas, de celebração fundamentalmente.
Celebração que continuou e se alargou, já no final do século XX e após 1974, quan-
do a feira se foi transformando em festa, ou seja, quando se deixou que a festa, que 
já o era, se sobrepusesse à feira que, apesar de tudo, nunca deixou de ser.
A nova festa tornou-se uma celebração mais alargada, tendo em conta a nova 
sociologia do território, as novas tendências políticas e as novas formas de encarar 
o mundo, uma mundividência que não se circunscrevia apenas aos saloios de an-
tanho e que se multiplicava por tantas outras geografias que, entretanto, vieram 
habitar nestas terras, tornando-as também suas. A proximidade de Lisboa foi tam-
bém intensificada, uma proximidade que, por vezes, se confunde com as mesmas 
vontades, quereres, circunstâncias, e que, apesar de tudo, continuam a ser diferen-
tes. Os entretenimentos são também outros, as várias distâncias encurtadas pro-
piciam novas vontades, desejos diversos, empatias que se moldam a estes novos 
tempos. A festa mudou, a feira quase desaparece. Loures tornou-se, nestes finais 
de XX e inícios de XXI, numa periferia que se quer, também, diversa, dona de uma 
identidade própria.
A festa passa a ser, sobretudo, uma celebração de músicas, recentes e antigas, 
daqui e dali, de exposição de diferentes culturas, de várias novas tendências, no-
vas formas de ver e mostrar o mundo, mantendo-se, por outro lado, o respeito 
pelas ancestralidades, sobretudo aquelas que moldaram a tradição que nunca se 
pretendeu diluir. Assim surgem as manifestações folclóricas, os artesanatos que 
remetem para o passado, as memórias que, de alguma forma, moldam o presente. 
No entanto, mesmo isto, traz novas luzes, representações adaptadas, como, aliás 
se esperaria. 
A feira tradicional, entretanto, como tantas outras por todo o país, transforma-se, 
porque aquilo a que se chamava feira tradicional é agora uma nova tradição, um 
novo modelo de troca, uma outra convivialidade, mas será, porventura, neste as-
peto, que continua a residir o fator comum, nesta oportunidade de convívio, nesta 
possibilidade de as pessoas estarem juntas numa celebração de algo que lhes é 
caro, que é por elas comungado numa perspetiva agregadora que se consubs-
tancia tanto numa  partilha das tradições, como naquilo que vem de novo. Estas 
festas de Loures, que agora se realizam, contribuem para esta interpenetração en-
tre passado e presente, construindo um futuro partilhado e contribuindo decisiva-
mente para o desenvolvimento de uma outra aceção daquilo que é, que deve ser, o 
território e as suas gentes, descobrindo-se esta nova identidade que se tem  vindo 
a construir ao longo dos tempos de forma criativa e inovadora, onde encontramos 
saloios com origens diversas, numa tradicionalidade que se vai recriando todos os 
dias, porque a tradição não é estanque,  evolui, tal como evoluem as sociedades, as 
comunidades, as pessoas enfim, pessoas que vão marcando estes novos caminhos 
porque, notoriamente, são elas que constroem o futuro.
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Xutos &
Pontapés
PALCO LOURES
PARQUE DE ESTACIONAMENTO
DAS TINALHAS

JULHO
22:30

28
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Museus e 
património

Percursos pelo 
Património: 
Santa Iria de 
Azóia - Património 
e Território
8 junho 
9h30
Santa Iria da Azóia
Duração: 3h00
Distância: 4,5 Km
Ponto de encontro: 
Castelo de Pirescouxe 
Locais de interesse/visita: 
Palácio de Valflores, 
igreja de Santa Iria de 
Azóia, oliveira milenar, 
parque urbano, Castelo 
de Pirescouxe

As Mercearias 
na Mercearia. 
A Mercearia do 
Fanqueiro e a 
Mercearia da Lucinda
8 junho 
15h00
Sacavém

Mesa Redonda 
Planeta Verde - 
Futuro Sustentável
15 junho
15h00
Museu Municipal 
de Loures
Iniciativa que pretende 
abordar os impactes das 
alterações climáticas a 

nível nacional e municipal, 
tendo por base o Objetivo 
de Desenvolvimento 
Sustentável 13 – Ação 
Climática.
Realizada em colaboração 
com a ADAL – Associação 
de Defesa do Ambiente 
de Loures. Com a 
participação da GEOTA. 

O Património 
Industrial em 
destaque
22 junho 
15h00
Museu de Cerâmica 
de Sacavém
Com a participação 
de Mathilda Coutinho

Solstício de Verão. 
Os cereais e os frutos
23 junho
10h30
Museu Municipal de 
Loures
Visita temática ao Museu 
e jardins, homenageando 
Deméter/Ceres, 
guiada por Filomena 
Barata e realizada 
com a colaboração da 
Associação Clenardus.

Artes Visuais

Acervo Municipal de 
Artes Visuais
27 junho a 7 setembro 
Galeria Municipal Vieira 
da Silva, Loures
O Município de Loures 

apresenta, uma vez mais, 
um conjunto significativo 
de obras que constituem o 
acervo municipal de artes 
visuais.

Teatro

Sorriso
22 de junho
21h30
Parque Adão Barata
Pelo Teatro Só

Música

Concerto de piano 
de António Rosado
15 junho
21h00
Igreja Matriz de Loures
Um dos mais destacados 
pianistas portugueses 
traz-nos exemplares da 
música do século XIX, 
dos compositores Liszt e 
Mussorgsky. 

Academia de Clarinete 
Marcos Romão 
dos Reis Jr.
22 e 23 de junho
10h00-13h00 
e 15h00-18h00
Academia dos Saberes de 
Loures
Sessão dedicada a 
todos os instrumentos, 
explorando a vertente 
de improvisação, com os 
docentes Luís Santos, 
António Saiote e Bruno 

Junho
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SACAVÉM

Amor
Electro

Todos os sábados
15h00
Biblioteca Municipal 
Ary Dos Santos, Sacavém
1 junho
A Maior Flor do Mundo
8 junho
Estrela da Tarde (estreia)
15 junho
A Menina do Mar
22 junho
História de um Gato e de 
um Rato que se tornaram 
Amigos
29 junho
Brincar com o Teatro
O Menino e o Mundo

Mostra documental 
Na escrita de Sophia
4 a 29 junho
Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos, Sacavém
Assinalando o centenário 
do seu nascimento 
convidamos a uma viagem 
pela obra poética de 
Sophia de Mello Breyner 
Andresen

Férias nas Bibliotecas
25 junho a 18 julho
Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos, Sacavém
Biblioteca Municipal 
José Saramago, Loures
As férias mais 
divertidas para os mais 
novos. A promoção 
da experimentação 
e criatividade 
proporcionando o 
acesso a um conjunto 
diversificado de ateliês

Bonansea (Holanda)
Audição de alunos e 
professores
23 de junho
18h00 

Promoção da 
Leitura

Mostra documental 
Trocadilhos poéticos
Até 29 de junho
Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos, Sacavém 
Promoção e sensibilização 
para a leitura de poesia. 
Com trocadilhos poéticos 
pretende-se despertar 
e estimular nas crianças 
e famílias o prazer da 
Poesia

Sábados em Cheio 
Animação em 
Família
Todos os sábados
15h00
Biblioteca Municipal 
José Saramago, Loures
1 junho
A Sopa Queima e outras 
histórias 
8 junho
Brincar com a Música 
15 junho
Miséria
22 junho
Um Presente Diferente
29 junho
A Maior Flor do Mundo

Tardes Mágicas
Animação em Família

JULHO
22:30

19
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Museus 
e Património

Meditação 
na Quinta do 
Conventinho
7 julho 
10h30
Museu Municipal 
de Loures

Percursos pelo 
Património: 
Bucelas. Terra, 
Vinho e Culto 
13 julho
10h00
Bucelas
Duração: 2h30m
Distância: 1,5 Km
Ponto de encontro: 
Museu do Vinho e da 
Vinha de Bucelas
Locais de interesse/
visita: Museu do Vinho, 
Igreja Paroquial de 
Bucelas, Bombeiros 
voluntários (Núcleo 
Museológico Mário 
Roberto e quartel), 
Casa de Nossa Senhora 
da Paciência, Adega 
típica, Núcleo Museológico 
Luís Serra

Artes Visuais

Ricardo Passos
Os Saloios – Tradições 
Populares

11 julho a 21 setembro 
Biblioteca Municipal 
José Saramago, 
Loures
Inauguração: 11 de julho, 
18h00
Exposição de cerâmica 
policromada, da autoria 
de Ricardo Passos, 
com figuras típicas 
que remetem para as 
profissões, atividades 
e costumes populares 
característicos da região 
saloia

Promoção 
da Leitura

Sábados em Cheio 
Animação em Família
Todos os sábados
15h00
Biblioteca Municipal 
José Saramago, 
Loures
6 julho
Miséria
13 julho
Estrela da Tarde 

Tardes Mágicas
Animação em Família
Todos os sábados
15h00
Biblioteca Municipal 
Ary Dos Santos, 
Sacavém
6 julho
As Contadeiras 
de Histórias 
13 julho
O Segredo do Rio

PALCO LOURES
PARQUE 
DE ESTACIONAMENTO
DAS TINALHAS

Diabo
na Cruz
JULHO
22:30

25

Julho
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Exposição 
Os Heróis na Biblioteca
3 julho a 21 setembro
Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos, Sacavém
Os heróis vão invadir a 
biblioteca e com eles vêm 
as histórias fantásticas que 
fazem parte do imaginário 
coletivo e individual de 
pequenos e graúdos.
É um pássaro? É um avião? 
São os super-heróis na 
Biblioteca!!!

Livros nos Parques 
Parque Adão Barata, 
Loures - 7, 14 e 21, 
das 10h00 às 19h00
Jardim Municipal Major 
Rosa Bastos, Loures
25, das 18h00 às 24h00 
e 26, 27, 28, das 17h00 
às 24h00 (integrado nas 
Festas de Loures)
Programação variada 
dirigida ao público em geral. 
Hora do Conto, ateliês 
de expressão plástica, 
dramática e corporal, 
consulta e leitura de livros, 
jornais e revistas, jogos e 
internet

Agosto

Museus e 
Património

Entre o Conventinho 
e Sacavém. A família 
Costa Cabral.

17 agosto
15h00
Museu Municipal de 
Loures/Museu de Cerâmica 
de Sacavém
Uma visita guiada 
entre Loures e Sacavém, 
o convento e a fábrica, 
a família Costa Cabral 
e o Convento de Cristo

Promoção 
da Leitura

Livros nos Parques 
Parque Municipal de 
Cabeço de Montachique - 
4, 11, 18, 25, das 10h00 
às 19h00
Programação variada 
dirigida ao público em geral. 
Hora do Conto, ateliês 
de expressão plástica, 
dramática e corporal, 
consulta e leitura de livros, 
jornais e revistas, jogos e 
internet 

Artes Visuais

Projeto Renascimento 
de Vale de Flores
10 agosto a 26 outubro
Exposição de artes visuais 
resultante de uma parceria 
entre o Município de Loures 
e a ADPAC – Associação 
de Defesa do Património 
Ambiental e Cultural
Inauguração: 
10 de agosto, 17h00
Galeria Municipal do 

Castelo de Pirescouxe
De terça a sábado das 
10h00 às 13h00 e das 
14h00 às 18h00

Programação sujeita

a alterações
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PALCO LOURES
PARQUE 
DE ESTACIONAMENTO
DAS TINALHAS

Carlão
JULHO
22:30

27

PALCO LOURES
PARQUE 

DE ESTACIONAMENTO
DAS TINALHAS

Raquel
Tavares

JULHO
22:30

26
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