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PÚBLICO
GERAL

MUSEU MUNICIPAL DE LOURES
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. 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.

EXPOSIÇÕES

Patentes até 2021

Loures no caminho para a interculturalidade.
Desde quando?
Desde o início da presença humana no território que hoje
conhecemos por Loures, a convivência de gentes de várias
origens e de diferentes matrizes culturais sempre aconteceu.
Aqui a multiculturalidade não é uma aquisição do séc. XXI,
é um facto histórico.
Quando nós somos os outros. Loures no Caminho
para a Interculturalidade.
Colocarmo-nos no lugar do outro, é o desafio que lançamos
com este projeto. Loures é um concelho multicultural, onde
vive e coexiste uma grande diversidade de pessoas, práticas
e costumes.


VISITAS GUIADAS E ATIVIDADES
A menina dança?
mínimo seis, máximo dez
seis anos
DURAÇÃO: cerca de 30 minutos
Primeira quinta-feira do mês > 10:30
Só se realiza caso as condições atmosféricas o permitam.
NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Atividades para
grupos organizados,
com inscrição gratuita
mas obrigatória.

IDADE MÍNIMA:

A apregoar é que a gente está bem
NÚMERO DE PARTICIPANTES: mínimo seis, máximo 25
IDADE MÍNIMA: seis anos
DURAÇÃO: cerca de 60 minutos
Segunda quinta-feira do mês > 10:30
Uma aventura no Conventinho – Caça ao Tesouro
NÚMERO DE PARTICIPANTES: mínimo dez, máximo 20
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.

EXPERIMENTA-ME!
Mediante apresentação de identificação, o visitante
pode usufruir durante 60 minutos de várias atividades
e respetiva informação, no âmbito das temáticas.
> É
 tempo de agir!
Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável
– Educação para a cidadania global
> Jogos tradicionais Saloios
> De Convento a Conventinho
Informe-se no balcão do museu.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

ANSELMO BRAAMCAMP FREIRE

Terça a sexta-feira
10:00 > 12:30 - 14:00 > 17:00
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PROGRAMAÇÃO REGULAR
Atividades de dinamização do espaço.
Terceiro sábado de cada mês > 15:00
Serviço Educativo: se_conventinho@cm-loures.pt
211 150 175 • 211 151 507
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MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM
O Museu de Cerâmica de Sacavém encontra-se
instalado num edifício construído de raiz nos antigos
terrenos da Fábrica de Loiça de Sacavém.
Desde a sua abertura, a 7 de julho de 2000,
que se dedica ao estudo da história e da produção
da Fábrica de Loiça de Sacavém, bem como ao
património industrial do concelho de Loures.
Possui duas salas de exposições, oficinas, auditório,
Centro de Documentação especializado e loja.


VISITAS GUIADAS E ATIVIDADES
Oficinas de cerâmica abertas a todos.
Atividade que possibilita ao visitante do museu,
o contato com a atividade cerâmica – iniciação.
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 12
Primeira quinta-feira do mês > 10:30
Inscrição obrigatória.

Atividades para
grupos organizados,
com inscrição gratuita
mas obrigatória.

Mochila da Família
Atividade para Famílias que consiste num percurso pelo
Museu de Cerâmica de Sacavém, através de jogos e
questionários, onde irão descobrir um pouco da História da
Fábrica de Loiça de Sacavém e divertirem-se um conjunto.

EXPERIMENTA-ME!

EXPOSIÇÕES
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.
Vivências Quotidianas do Convento de Cristo
após a extinção da Ordem, através da cultura material
e documental.
Exposição em parceria com a DGPC.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

Como é feita a decoração de uma peça cerâmica?
Como se faz um filete? Sabes o que é?
Por momentos, fazemos de conta que estamos no ateliê
de pintura manual da antiga Fábrica de Loiça de Sacavém
e experimentamos pintar uma peça de cerâmica.
Atividade gratuita e destina-se a visitantes individuais,
de todas as idades.
As

peças pintadas são cozidas no forno do museu
e podem ser levantadas pelos interessados.

PROGRAMAÇÃO REGULAR
Atividades de dinamização do espaço.
Quarto sábado de cada mês > 15:00
Serviço Educativo: se_ceramica@cm-loures.pt
211 151 082/83 • 211 151 084/85

MANUEL JOAQUIM AFONSO

Terça a sexta-feira
10:00 > 12:30 - 14:00 > 17:00
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CASA-MUSEU JOSÉ PEDRO
Preservar a memória de José Pedro, enquanto
homem e artista da Fábrica de Loiça de Sacavém, foi
a intenção do Município ao adquirir este espaço que
habitou, assim como das suas obras, valorizando o seu
legado naquele que denominou de “Museu particular
de arte e floricultura”.
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

25

Sábado
10:00 > 13:00 - 14:00 > 18:00 (horário de verão)
10:00 > 13:00 - 14:00 > 17:00 (horário de inverno)
se_ceramica@cm-loures.pt
211 151 082/83 • 211 151 084/85

MUSEU DO VINHO E DA VINHA - BUCELAS
O Museu do Vinho e da Vinha – Bucelas, vocacionado
para a História Local e para a promoção do
território, tem como elemento norteador o vinho
característico desta região, demarcada por decreto
de 3 de março de 1911.
Instalado numa casa do século XIX, o Museu
apresenta dois espaços expositivos distintos,
Centro de Documentação, especialmente orientado
para a temática vinícola e para a história
das Guerras Peninsulares e loja.

Travessa dos Combatentes da Grande Guerra 8,
2685-109 Sacavém

MERCEARIA SANTANA
Situada no centro histórico de Sacavém é propriedade
de António José Neves Montez.
Ao longo de mais de 80 anos, foi a residência
da família e um local de comércio frequentado pela
população local.
Entre o seu atual proprietário e o Município foi
assinado um acordo de colaboração, que visa devolver
ao imóvel uma nova vivência, concretizada através de
programa de atividades a desenvolver nas vertentes
cultural, social e de solidariedade, com e para
a comunidade.
Visita por marcação prévia
se_ceramica@cm-loures.pt
211 151 082/83 • 211 151 084/85
Rua Almirante Reis, nº 41 – 43, 2685 Sacavém

EXPOSIÇÕES
Bucelas, Terra do Arinto Permanente
Exposição que aborda a região demarcada do vinho de
Bucelas, as principais fases de trabalho da vinha e os meios
tradicionais de produção do vinho. É possível, ainda, observar
o que resta da adega da antiga casa que alberga hoje o
Museu, outrora propriedade de uma das famílias vitivinícolas
mais importantes desta região.
Do Bacelo ao Copo Permanente
Exposição em realidade aumentada que permite conhecer
todas as fases da produção do vinho, desde o plantar da
vinha até à sua degustação.
Largo Espirito Santo. O antigo cemitério Até setembro 2021
Em Bucelas, trabalhos arqueológicos confirmaram uma
área de sepulturas, associada à antiga capela do Espirito
Santo. Abaixo deste nível de ocupação, foram igualmente
identificadas estruturas que remontam à época romana.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
CAMILO ALVES

Terça a sexta-feira
10:00 > 12:30 - 14:00 > 17:00
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Atividades para
grupos organizados,
com inscrição gratuita
mas obrigatória.

VISITAS GUIADAS E ATIVIDADES
Brinde à Capital do Arinto
Visita guiada com opção de brinde, mediante marcação
prévia.
O
 vinho deve ser adquirido previamente na loja
do Museu.
Oficinas de Quilling
A arte de enrolar o papel.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: mínimo oito, máximo dez
Sábados (manhã) – de acordo com marcação prévia.

EXPERIMENTA-ME!
O cesto vindimo tinha uma determinada medida.
A medida, era a de um cesto que levava uma pesada de
uva, isto é, 32kg. No Museu do Vinho temos uma recriação
de uma pesada de uva, tem coragem de vir experimentar
com a sua família, o esforço de carregar um cesto de uvas?

PROGRAMAÇÃO REGULAR
Atividades de dinamização do espaço
Primeiro sábado de cada mês > 15:00
Serviço Educativo: museu_vinho@cm-loures.pt
211 150 669

C
 ENTRO DE INTERPRETAÇÃO
DAS LINHAS DE TORRES
Instalado no Museu do Vinho e da Vinha – Bucelas
(desde março de 2012), aborda 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.
A Rota Histórica das Linhas de Torres é uma oferta
intermunicipal (Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra,
Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila
Franca de Xira) com um conjunto diversificado de
circuitos apoiados em seis centros de interpretação,
observatórios de paisagem e núcleos museológicos.
Este espaço disponibiliza visitas guiadas que
contextualizam as Guerras Peninsulares e o contributo
da população local na construção das fortificações
que constituem as Linhas de Torres.
ciltloures@gmail.com
museu_vinho@cm-loures.pt
211 150 669 • 211 150 673 • 924 487 297

VISITAS GUIADAS
Linhas de Wellington
Visionamento do filme.
LOCAL: Auditório do Museu do Vinho e da Vinha –
Bucelas
Pelas Linhas de Torres, conhecendo os percursos
do Município de Loures
> Circuito Alrota/Arpim
Património integrado no circuito:
Reduto da Ajuda Grande – Forte do Arpim –
Centro de Interpretação das Linhas de Torres (Bucelas)
> Circuito de Ribas
Património integrado no circuito:
Reduto de Montachique – Reduto do Mosqueiro –
Centro de Interpretação das Linhas de Torres (Bucelas)
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COMEMORAÇÃO DE DATAS FESTIVAS
Realização de atividades no âmbito do:
•D
 ia Internacional dos Monumentos e Sítios, assinalado
a 18 de abril,
• Dia Internacional dos Museus, assinalado a 18 de maio e
• Dia Mundial da Criança, assinalado a 1 de junho.

Museu da Vinha e do Vinho - Bucelas >
Museu Municipal de Loures
Do Quilling aos pregões.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: máximo 20
IDADE MÍNIMA: seis anos

Para mais informações contacte os museus municipais.

ATIVIDADES CIÊNCIA VIVA

Museu da Cerâmica de Sacavém >
Museu da Vinha e do Vinho - Bucelas
Da modelagem em Jumping Clay.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: máximo 20
IDADE MÍNIMA: seis anos

No âmbito do programa Ciência Viva no Verão que decorre
entre 15 de julho e 15 de setembro e do programa Semana
de Ciência e da Tecnologia que decorre em novembro.
Ver programa específico.

Para mais informações e inscrição contacte-nos
ou inscreva-se através do site www.cienciaviva.pt

Museu Municipal de Loures >
Museu da Cerâmica de Sacavém
Contribuindo para – Erradicar a fome (ODS2).
NÚMERO DE PARTICIPANTES: máximo 20
IDADE MÍNIMA: seis anos

ATIVIDADES EM REDE
Percursos pelo património
> Fanhões
> Santo Antão do Tojal entre o Sagrado e o Profano
> Santa Iria entre Morgadios: um mundo a descobrir
> Indústria: vivência e memória
NÚMERO DE PARTICIPANTES: mínimo oito
Segundo sábado de cada mês > 10:00

FÉRIAS EM CULTURA
Atividades em tempo de férias para os mais novos.

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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Rede de Museus Municipais de Loures
MUSEU MUNICIPAL DE LOURES
Quinta do Conventinho,
Estrada Nacional 8, Km 4,3
2660-346 Santo António dos Cavaleiros

MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM
Urbanização Real Forte,
2685 Sacavém

MUSEU DO VINHO E DA VINHA - BUCELAS
Rua D. Afonso Henriques, 2 e 4 (EN 16)
2670-637 Bucelas

CML/DAIC/2020

Tel.: 211 150 536
Email: dc_museus@cm-loures.pt
Horário:
Terça a domingo: 10:00 › 13:00 – 14:00 › 18:00
Encerra às segundas e feriados.
facebook.com/museusdeloures/
instagram.com/museusdeloures/

