
22 março - Rota do vinho e dos invasores;
5 abril - A arte dos ofícios de Loures;
23 maio - Percurso da rota Memorial
do Convento em Loures;
12 junho - Entre o antigo e o moderno;
26 junho - Loures arte pública;
4 julho – Sabores do mel;
13 setembro – Em linha com o rio Tejo;
23 outubro – Da indústria à ficção.
                                                 

Visite o nosso
Concelho 2020

22 de março » Rota do vinho e dos invasores
O vinho e as Invasões Francesas são o mote para esta visita, que lhe permitirá assistir a uma 
animação de época, a evocar um acampamento militar oitocentista e a conhecer o empenho de 
todos os que contribuíram para a defesa do nosso território. No fim, brindemos a estes nobres 
combatentes!

9:30 – Encontro no Parque Adão Barata (parque de estacionamento), Loures
10:00 - Centro Interpretativo das Linhas de Torres, Bucelas
11:15 – Reduto da Ajuda Grande, Bucelas – visita com animação de época
13:00 – Almoço
15:15 – Museu do Vinho e da Vinha, Bucelas 
16:30 – Regresso

5 de abril » A arte dos ofícios de Loures
Conhecer a arte destes antigos ofícios, desenvolvidos em diversas localidades do nosso 
Município, que exigiam um elevado grau de especialização dos seus trabalhadores e que 
resultavam não só em objetos utilitários, como em obras de arte ainda hoje passíveis de serem 
visitadas.

9:30 – Encontro no Parque Adão Barata (parque de estacionamento), Loures
10:00 – Visita à Capital do Calceteiro, Fanhões – com presença e demonstração de calceteiro
13:00 – Almoço
15:00 – Cestaria e trabalhos em vime – com presença e demonstração de cesteiro – Museu do Vinho e da Vinha, 
Bucelas
16:30 – Tanoaria – com presença e demonstração de tanoeiro (Bucelas) 
18:00 – Regresso

PROGRAMA



23 de maio » Percurso da rota memorial do Convento em Loures
Uma viagem pelo território, através do património e da literatura, invocado na obra do 
Memorial do Convento, de José Saramago. Venha conhecer a rota que atravessa o Município 
de Loures, recordando o itinerário percorrido por personagens ficcionais e por factos históricos. 
Uma expedição até ao século XVIII.

9:00 – Encontro no Parque Adão Barata (parque de estacionamento), Loures
9:30 – Miradouro sobre o rio Trancão
10:15 – Largo da Igreja de Unhos
11:30 – Quinta do Conventinho – Museu Municipal de Loures 
13:00 – Almoço na Quinta do Conventinho
15:00 – Praça Monumental e Palácio dos Arcebispos, Santo Antão do Tojal
16:45 – Igreja de São Saturnino, Fanhões
18:00 - Regresso

12 de junho » Entre o antigo e o moderno
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, com passagem num importante equipamento municipal, que disponibiliza aos seus 
utilizadores um fundo documental de carácter enciclopédico, abrangendo todas as áreas do 
saber, composto por 12 800 títulos de documentação, a Biblioteca Municipal Ary dos Santos, 
em Sacavém.

9:30 – Encontro no Parque Adão Barata (parque de estacionamento), Loures
10:00 – Forte de Sacavém (Reduto Monte Cintra)
12:30 – Almoço
15:00 – Biblioteca Ary dos Santos 
16:30 – Mercearia Santana – com prova de Arrobe de Arinto
18:00 – Regresso

26 de junho » Loures arte pública
Um moinho, que ilustra a paisagem da Apelação com as suas portentosas velas, do tipo 
mediterrânico que utiliza a energia do vento para a tradicional moagem dos cereais e uma 
Galeria de Arte Pública, a maior da Europa, que com a sua arte urbana devolveu o bairro 
ao mundo. Venha conhecer dois projetos revitalizados de e para as suas populações, e para 
apreciação de todos os visitantes.

9:30 – Encontro no Parque Adão Barata (parque de estacionamento), Loures
10:00 – Moinho da Apelação – visita com abordagem de funcionamento do moinho.
12:30 – Almoço
15:00 – Galeria de Arte Pública da Quinta do Mocho 
17:00 – Regresso

4 de julho » Sabores do mel
Sabia que as abelhas são os únicos insetos a produzirem mel? Que só existe uma abelha-
rainha por colmeia? E que as abelhas operárias são todas fêmeas? Curiosidades que poderá 
aprender com a visita ao projeto As Colmeias da Joana. Inserido na Quinta do Fetalinho, 
em Lousa, onde teremos a oportunidade de aprender mais sobre produção de mel, visita às 
colmeias, terminando com um almoço feito com produtos biológicos oriundos da quinta e com 
degustação de mel.

9:00 – Encontro no Parque Adão Barata (parque de estacionamento), Loures
9:30 – Visita ao projeto As Colmeias da Joana com almoço
Custo: 20,00€ por pessoa; 16,00€ - crianças até aos 12 anos.
14:30 – Regresso.



13 de setembro » Em linha com o rio Tejo
Alinhados com o Tejo, faremos uma viagem pela história da freguesia de Santa Iria de Azóia, 
através do seu património e personagens que marcaram a região até aos dias de hoje. Iremos 
“conhecer” viscondes, feitores, lendas, quintas e castelos.

9.15 - Encontro no Parque Adão Barata (parque de estacionamento), Loures
9:45 – Quinta de Valflores, Santa Iria de Azóia 
11:30 - Igreja Matriz de Santa Iria de Azóia
12:30 – Almoço
15:00 – Castelo de Pirescouxe
16:30 – Regresso

23 de outubro » Da indústria à ficção
Vamos aprender a fazer queijo? Vamos sim e conhecer a história por detrás desta magnífica 
fábrica de Lousa, que enche de qualidade e sabor milhares de lares. Na parte da tarde iremos 
dedicar-nos à ficção nacional. Enquanto museu e arquivo nacional de cinema, a Cinemateca 
é uma instituição dedicada à salvaguarda e à divulgação museológica do património 
cinematográfico. 

9:15 – Encontro no Parque Adão Barata (parque de estacionamento), Loures
10:00 – Queijaria Tété – visita com atividade
12:30 – Almoço
15:00 – Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, Bucelas
17:30 – Regresso

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, à exceção da visita 
dia 23 de outubro, com limite máximo de 15 participantes.

1.2. As visitas realizam-se nas seguintes datas: 22 de março (domingo), 5 de abril (domingo), 23 de maio 
(sábado), 12 de junho (sexta-feira), 26 de junho (sexta-feira), 4 de julho (sábado), 13 de setembro (domingo) 
e 23 de outubro (sexta-feira).

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 pessoalmente na Divisão de Turismo, sito na EN 8, Parque Adão Barata, 
Pavilhão Multiusos, 2674-501 Loures; por correio eletrónico: turismo_inscricoes@cm-loures.pt ou por 
telefone: 211 150 352. Deverão ser confirmadas junto da Divisão 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.

2.2.  As desistências deverão ser comunicadas até aos três dias úteis anteriores à data da visita pretendida; 
caso não sejam comunicadas, os desistentes não poderão
inscrever-se nas restantes visitas.

3. O local de encontro de todas as visitas é realizado no parque de estacionamento do Parque Adão Barata, 
em Loures, na hora determinada no programa.

3.1. A visita termina no Parque Adão Barata, Loures.

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.



Faça a sua inscrição: 
TURISMO:
Parque Adão Barata - Loures
EN8, Pavilhão Multiusos 2674-501 Loures
  
Telefone:
211 150 352

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  /  / 2020    Data da inscrição  /  / 2020

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

https://www.cm-loures.pt/
https://twitter.com/municipioloures
https://pt-pt.facebook.com/MunicipiodeLoures/
https://www.youtube.com/user/CMLoures
https://www.instagram.com/camara_municipal_loures/
https://issuu.com/publicacoes_cmloures
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