
A programação poderá ser alterada por motivos imprevistos.JUNHO 2020  /  ATIVIDADES GRATUITAS

Lugares  
de Cultura

Comemoração do 4º aniversário  
da Biblioteca Municipal  
Ary dos Santos

4 junho   Recital Poesia Solta
11 junho  Comunidade de Leitores
13 junho    Animação para famílias > Tardes em Cheio  

> Uma noite caiu uma estrela

4 JUNHO 

Recital Poesia Solta
por Ricardo Carriço

   21:30 
   facebook.com/municipiodeloures/

PROGRAMAÇÃO ONLINE

11 JUNHO 

Comunidade de Leitores
sessão especial 
Leituras em tempo de pandemia COVID-19 (em direto)

O reencontro dos leitores da Comunidade das Bibliotecas 
Municipais de Loures, na partilha de livros e leituras feitas 
neste tempo de confinamento.

   Inscrição: bmas@cm-loures.pt (posteriormente receberá 
indicações sobre a forma de participação). 
Limite de participantes: 30 

   21:00 

ANIMAÇÃO PARA FAMÍLIAS

Tardes em Cheio
6  F de formiga e C de cigarra (animação para bebés)

13   Uma noite caiu uma estrela  
(integrada na comemoração do 4º aniversário  
da Biblioteca Municipal Ary dos Santos) 

    facebook.com/municipiodeloures/

20  O silêncio da água
27  A cabra tonta

   15:00
   facebook.com/bibliotecasdeloures
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5 JUNHO DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

Pim, pam, pum, planto eu, plantas tu!
 
Vamos reutilizar materiais e aprender a preservar o meio 
ambiente!

   10:00
   facebook.com/bibliotecasdeloures/

Oficina criativa online
Vamos cuidar do ambiente?
Hoje propomos-te a construção de um ecoponto divertido!

   15:00
   facebook.com/galeriasdeloures/

Árvores, verdes árvores
Veja ou reveja esta peça de teatro, levada a cena pelo TIL – 
Teatro Independente de Loures, no Cineteatro de Loures,  
em março de 2008

   15:00
   facebook.com/museusdeloures

6 JUNHO 

Concerto pelo  
Quinteto de Sopros Lusitânia
Na abertura da temporada 2020 de Música em SI Maior

   21:00 
   facebook.com/museusdeloures/

8 JUNHO DIA MUNDIAL DOS OCEANOS

O mar é o meu lar!
Vamos conhecer os seres que habitam os oceanos e saber 
como contribuir para a sua conservação!

   10:00
   facebook.com/bibliotecasdeloures/

Oficina criativa online
Os oceanos são muito importantes para nós e, por isso, 
devemos protegê-los.
A partir de hoje vamos ser um guardião dos oceanos e,  
como tal, tens de ter um distintivo de guardião!
Vamos construir um?

   15:00
   facebook.com/galeriasdeloures/
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10 JUNHO DIA DE PORTUGAL

Certamente conheces a nossa bandeira nacional.  
Mas sabes o seu significado?
Hoje damos-te a conhecer a história de um dos símbolos  
mais importantes da nossa nação.

   10:00
   facebook.com/galeriasdeloures/

12 JUNHO

Do silêncio à pintura
Exposição de Irene Felizardo

Visita online à exposição de Irene Felizardo, cuja obra parte dos 
sentimentos e emoções da própria artista e revela-se através 
da neblina e da incerteza de uma realidade imaginada.

   15:00
   facebook.com/galeriasdeloures/

13 JUNHO 

Visita guiada  
à Mercearia Santana  
(em direto)

   17:00 
   facebook.com/museusdeloures/

18 JUNHO 

Planeta verde. Futuro sustentável  
– O elemento fogo (em direto)

Com a participação de Filomena Barata  
e a Madalena Neves.

   18:00 
   facebook.com/museusdeloures/

15 JUNHO DIA MUNDIAL DO VENTO

Oficina criativa online
Sabias que o vento é uma fonte de energia limpa  
e renovável? Sabes o que isso significa?
Através da construção de algumas estruturas muito  
simples e divertidas, damos-te a conhecer este fenómeno  
da natureza, que serve de “motor” a tanta coisa à nossa  
volta e sem poluir o meio ambiente.

   15:00
   facebook.com/galeriasdeloures/
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20 JUNHO  CELEBRAMOS O VERÃO

Oficina criativa online
E chegou o verão! Fica por aí!
Temos muitas brincadeiras para iniciares a nova estação  
da melhor forma!

   15:00
   facebook.com/galeriasdeloures/

26 JUNHO  

Castelo de Pirescouxe
Visita online ao Paço de Santa Iria

Descubra, a partir de sua casa, esta construção do século XV 
que serviu de alojamento a nobres e se encontra localizada 
em Santa Iria de Azóia, em zona fronteiriça ao rio Tejo.

   15:00
   facebook.com/galeriasdeloures/
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27 JUNHO 

A loiça de Sacavém em laboratório
Sessão de informação e sensibilização para o conhecimento 
do estado de conservação das loiças.

   15:00
   Através da plataforma Microsoft Teams 

Inscrição: até 25 junho 
se_ceramica@cm-loures.pt  
Limite de participantes: oito participantes

EXPOSIÇÕES   
Consulte horários e condições de acesso às exposições em: www.cm.loures.pt ou www.facebook.com

ATÉ 1 DE AGOSTO

ANA PÉREZ-QUIROGA 

¿De qué casa eres? Los niños de Rusia 
Episodios de un cotidiano #3

Uma visão artística sobre um fenómeno da história  
de Espanha, com repercussões na Europa e no Ocidente: 
o exílio de 2895 crianças republicanas na União Soviética 
devido à Guerra Civil Espanhola.

ATÉ 20 DE JUNHO

IRENE FELIZARDO

Do silêncio à pintura 

Exposição de pintura que apresenta a obra  
de Irene Felizardo, criada a partir do seu mundo  
de sentimentos e emoções, onde a magia do ambiente  
e o mistério da natureza se interligam.



ATÉ 2020

Fábrica de Loiça de Sacavém:  
para uma história da faiança em Portugal

Evocam-se os principais aspetos da história e da vasta 
produção da Fábrica.

  Museu de Cerâmica Sacavém 

ATÉ 2021 

Loures no Caminho para a 
Interculturalidade. Desde quando?

Plataforma de transição entre mundos rurais e a capital, o 
território de Loures sempre foi (re)conhecido pelas terras 
férteis e condições favoráveis à sobrevivência.
Hoje, como ontem, esta região continua a atrair pelas suas 
condições naturais e ambientais.
Aqui, a multiculturalidade não é uma aquisição do século 
XX, porque existem evidências da sua existência, em todas  
as épocas, desde as mais remotas, estão impressas no 
território e na cultura a que, hoje, chamamos nossa.

   Museu Municipal de Loures – Quinta do Conventinho, 
Santo António dos Cavaleiros

ATÉ SET 2021

Largo Espírito Santo.
O antigo cemitério

Em Bucelas, trabalhos arqueológicos confirmaram uma 
área de sepulturas, associada à antiga capela do Espírito 
Santo. Abaixo deste nível de ocupação, foram igualmente 
identificadas estruturas que remontam à época romana.

  Museu do Vinho e da Vinha, Bucelas

ATÉ 27 DE JUNHO

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE LISBOA

Fragmento, corpo e memória

Propostas artísticas realizadas pelos estudantes  
em Artes Visuais e Tecnologias, da Escola Superior  
de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa.
Sob o signo da fragmentação, do corpo e da memória,  
a mostra reúne desenho, gravura, escultura, pintura, vídeo, 
fotografia e pintura digital.

ATÉ 2020

Vivências Quotidianas do Convento  
de Cristo após a extinção da Ordem, 
através da cultura material e documental

Exposição em parceria com a Direção-Geral  
do Património Cultural.

ATÉ 2021

Quando nós somos os outros. Loures  
no caminho para a interculturalidade.

As vivências e influências das várias comunidades  
que habitam o território de Loures.

   Museu Municipal de Loures – Quinta do Conventinho, 
Santo António dos Cavaleiros

PERMANENTE

Linhas de Torres – Contributo da população 
civil no esforço de guerra

O período das Invasões Francesas e o esforço da população 
na edificação das fortificações que protegeram a capital do 
reino, dos exércitos napoleónicos, em 1810.

   Centro de Interpretação das Linhas de Torres,  
Bucelas

PERMANENTE

Bucelas. Terra do arinto

A região demarcada do vinho de Bucelas, as principais 
fases de trabalho da vinha e os meios tradicionais  
de produção do vinho.

   Museu do Vinho e da Vinha,  
Bucelas

C
M

L/
D

A
IC

/2
0

2
0


