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Com a publicação da Plurais, Loures Cultura a Câmara 
Municipal de Loures reforça a aposta na divulgação do 
vasto e rico património cultural do concelho, elemento 
agregador da nossa identidade e dos nossos valores.
Abrindo portas à cultura e aos seus protagonistas, dan-
do espaço e visibilidade a projetos culturais com rele-
vância para a nossa terra, pretende-se com esta revista 
dar voz e corpo a todos aqueles que fazem do concelho 
de Loures um território dinâmico e inovador, preocupado 
em manter vivas as raízes e as tradições.
A completar 132 anos de existência no próximo dia 26 
de julho, o concelho de Loures é hoje um dos grandes 
impulsionadores da dinâmica sociocultural e socioeco-
nómica da Área Metropolitana de Lisboa, afirmando-se 
como um marco no seu desenvolvimento sustentável.
A força do concelho de Loures reside naqueles que aqui 
vivem, estudam e trabalham, baseia-se na qualidade 
dos projetos e das equipas que o povoam e, por isso, 
afirmamos que as pessoas são a nossa marca.

Bernardino Soares
Presidente da Câmara
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Em pleno coração 
da cidade de Sacavém 
nasceu, em 2016, 
a Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos. 
Um espaço de cultura, 
partilha e emoções.Biblioteca

Municipal
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No local das antigas instalações do quartel dos Bombeiros Voluntários de Sa-
cavém existe, atualmente, o maior e mais importante polo de cultura e conheci-
mento da zona oriental do concelho. 
Uma biblioteca municipal que disponibiliza um fundo documental, que abrange 
todas as áreas do saber, composto por 17 450 títulos de documentação, en-
tre livros, publicações em série, registos sonoros, registos audiovisuais, livros em 
braille e audiolivros.  
Existem ainda dois fundos bibliográficos especiais: o Fundo Herberto Goulart, 
cujo espólio bibliográfico foi doado pela família; e o Fundo Natália Miranda, com-
posto por livros de autoria e coautoria da escritora. 
Mas este espaço é muito mais que uma simples biblioteca: são cerca de 1400m2 

de área, distribuídos por três pisos de um edifício repleto de luz natural que con-
vida a ficar todos aqueles que o visitam. Seja para uma leitura informal dos pe-
riódicos disponíveis no átrio central ajardinado, que comunica com o exterior, ou 
para leituras mais específicas nas salas destinadas ao público juvenil e adulto, no 
primeiro piso, onde é possível ler, estudar, trabalhar, ouvir música e até ver filmes. 
No piso térreo destaca-se ainda a sala polivalente Herberto Goulart, devida-
mente apetrechada com meios audiovisuais, onde é possível realizar atividades 
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Uma biblioteca municipal que 
disponibiliza um fundo documental, 
que abrange todas as áreas do saber, 
composto por 17 450 títulos 
de documentação, entre livros, 
publicações em série, registos sonoros, 
registos audiovisuais, livros em 
braille e audiolivros. 
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culturais, sessões informativas e educativas, e que, dado o seu acesso privile-
giado ao espaço verde exterior, possibilita o prolongamento de algumas dessas 
atividades para a zona ajardinada. 
O último piso é dedicado aos mais pequenos, que inclui uma pequena bebeteca, 
para crianças até aos três anos, e uma sala de leitura para crianças até aos 13 
anos.
Este equipamento disponibiliza ainda aos seus utilizadores cacifos para arru-
mação de objetos pessoais, fraldário e a possibilidade de efetuar devoluções 24 
horas por dia.
Tudo isto reunido num edifício construído de raíz, com espaços agradáveis e soa-
lheiros, preparados para receber cidadãos com mobilidade condicionada, onde 
a cultura e o conhecimento estão ao alcance de todos.

Avenida James Gilman, nº 18
2685-068 Sacavém
Telefone: 211 150 665

Endereço eletrónico: 
bmas@cm-loures.pt

Coordenadas: 
N 380 79’28.54” 
W 90 10’ 48.99

Horário:
Terça a sábado: 10h00 › 18h00
Encerra às segundas-feiras, 
domingos e feriados e na última 
quarta-feira dos meses de janeiro, 
abril, julho e outubro, das 10h00 
às 14h00.
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O último piso é dedicado aos mais 
pequenos, que inclui uma pequena 
bebeteca, para crianças até aos 
três anos, e uma sala de leitura 
para crianças até aos 13 anos.
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Lugares
culturade

e
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Visitar os museus de Loures pode ser uma experiência única, capaz de inspirar a 
curiosidade e desenvolver o pensamento criativo. Na zona oriental do concelho, 
a visita ao Museu de Cerâmica de Sacavém é obrigatória. 
De facto, a visita a este equipamento constitui uma oportunidade especial para 
o conhecimento da história da Fábrica de Loiça de Sacavém e do património in-
dustrial do concelho de Loures. Da antiga fábrica de faiança, fundada entre 1856 
e 1858 por Manuel Joaquim Afonso, ficou como património valioso e único, além 
da loiça e dos azulejos, o Forno 18. O moderno edifício do Museu é construído ao 
redor deste forno onde outrora existiu uma das mais importantes fábricas de ce-
râmica do país. Integrado no Museu de Cerâmica está o Centro de Documenta-
ção Manuel Joaquim Afonso que, para além de salvaguardar o valor patrimonial 
do acervo documental sobre as fábricas de Loures, apresenta-se como serviço 
de pesquisa de primeira ordem para estudantes e investigadores.
Seguindo para norte, chega ao Museu Municipal de Loures. Sabia que está ins-
talado num antigo convento de frades franciscanos da Província de Santa Maria 
da Arrábida, graças a Frei Baltasar de Chagas, Ministro Provincial, querer alar-
gar, em 1574, o número de conventos daquela província? Hoje apresenta exposi-
ções sobre a história local de temática arqueológica e etnográfica, com o intuito 
de dar a conhecer a realidade e a vivência das populações do Município, assim 
como a história do concelho de Loures. Integra, ainda, o Centro de Documenta-
ção Anselmo Braamcamp Freire, espaço de encontro entre pessoas e documen-
tos relacionados com a história local. A sua missão é preservar o património bi-
bliográfico do concelho de Loures, de modo a permitir o seu estudo aprofundado. 
Assim que chega a Bucelas, o ponto de referência é o Museu do Vinho e da Vinha, 
um lugar vocacionado para a história local e para a promoção do território, tendo 
como elemento norteador o vinho e a casta arinto, característicos desta região, 
demarcada por decreto de 3 de março de 1911. Num edifício cuja história está 
intimamente relacionada com a tradição vitivinícola local, o Museu apresenta dois 
espaços expositivos distintos: uma área de exposição permanente e um mezanino 
reservado para exposições temporárias. 

Loures, Município com um vasto 
património, disponibiliza ao público 
um conjunto de equipamentos culturais 
e museológicos que vale a pena descobrir. 
Pela sua beleza, pelas suas coleções 
e pela sua programação cultural, 
são espaços de arte, de emoções, 
de vivências e de memórias. 

O Museu do Vinho e da 
Vinha dispõe também 
do Centro de 
Documentação Camilo 
Alves, que tem como 
objetivos assegurar 
e prestar apoio informativo 
estruturado na área da 
memória local.
Está especialmente 
vocacionado para a 
temática vinícola e para 
a história das Guerras 
Peninsulares (Invasões 
Francesas). Pode 
igualmente visitar o Centro 
de Interpretação das 
Linhas de Torres Vedras.
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Os museus 
e as galerias de 
Loures são lugares 
únicos que nos 
proporcionam 
experiências 
memoráveis.
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Mas muito mais há para visitar em Loures. As galerias municipais pretendem 
promover a arte nas suas variadas formas, através da realização de exposições 
diversas que incluem obras de pintura, escultura, fotografia e outras tipologias, 
de artistas locais e nacionais.
No centro de Loures, na Rua da República, encontra o Edifício 4 de Outubro. Aqui, 
onde outrora funcionavam os Paços do Concelho, foi hasteada, no primeiro an-
dar, uma bandeira com as cores republicanas. A adesão à República, no concelho 
de Loures, deu-se às 14h30 do dia 4 de Outubro de 1910. Atualmente, o Edifício  
4 de Outubro acolhe, no piso térreo, eventos e exposições, estando gradualmen-
te a transformar-se num ponto de referência cultural.
Ainda em Loures, mas no Parque Adão Barata, visite a Galeria Municipal Vieira 
da Silva. Inaugurada a 25 de julho de 2008, pretende ser uma homenagem a 
uma das maiores pintoras da segunda metade do século XX, Maria Helena Vieira 
da Silva. Privilegia a apresentação de obras de artistas ou instituições que sejam 
uma referência no mercado artístico nacional e/ou internacional, com exposições 
de assumida relevância cultural no campo das artes visuais.
Já em Santa Iria de Azóia, vai encontrar a Galeria Municipal do Castelo de Pires-
couxe. Inaugurada em 2001, aposta na apresentação de projetos inovadores e 
de qualidade de artistas locais ou em início de carreira, numa lógica de promo-
ção de novos valores no campo das artes visuais, mas também de divulgação da 
história do concelho.

As galerias municipais 
pretendem promover 
a arte nas suas variadas 
formas
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Galeria Municipal 
Vieira da Silva
Loures 

Sala de exposições temporárias e sala 
multiusos integrada no piso superior do antigo 
Pavilhão de Macau, réplica da fachada 
da Igreja da Madre de Deus em Macau. 
É também um ícone das viagens feitas 
pelos descobridores portugueses, em meados 
do século XVI.

Edifício 4 de Outubro
Loures

Um grupo de homens nomeados para constituir 
a Junta Revolucionária sai do Centro 
Republicano de Loures, no Largo 4 de Outubro, 
e ocupa os Paços do Concelho. 
Do primeiro andar, Augusto Herculano Moreira 
Feio declara a adesão do concelho à República. 
Os Paços do Concelho situavam-se na 
Rua Azevedo Coutinho. Entre os vários serviços 
da Câmara que aí funcionaram, destaque para 
o gabinete do médico municipal, Dr. António 
Carvalho de Figueiredo. No mesmo local temos, 
hoje, o Edifício 4 de Outubro e a rua é conhecida 
por Rua da República. O espaço é utilizado 
atualmente para a apresentação de eventos 
e exposições
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Museu Municipal 
Loures

› Duas salas de exposições 
› Capela
› Oficinas
› Reservas visitáveis 
› Centro de documentação especializado em história local 
› Loja
› Cafetaria com esplanada
› Ampla zona de jardins
› Parque de estacionamento e acesso 
para pessoas com mobilidade reduzida
› Em 1993, ganhou uma Special Mention pelo Fórum 
Europeu de Museus e o Prémio de Melhor Serviço de 
Extensão Cultural pela APOM. 
No triénio 1999/2001, a APOM atribuiu novo prémio de 
Melhor Serviço de Extensão Cultural

Museu do Vinho e da Vinha
Bucelas

› Área de exposição permanente
› Mezanino (exposições temporárias relacionadas 
com temática do vinho)
› Loja
› Oficinas 
› Centro de documentação especializado
› Agraciado com uma menção honrosa, 
na categoria de Melhor Museu Português 
de 2013
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Galeria Municipal 
do Castelo de Pirescouxe
Pirescouxe

Sala de exposições temporárias e de 
exposições de longa duração integrada no 
Castelo de Pirescouxe, que disponibiliza no seu 
interior um auditório ao ar livre, receção 
e cafetaria com esplanada

Museu de Cerâmica
Sacavém 

› Duas salas de exposição
› Oficinas
› Auditório com capacidade para 80 pessoas
› Reservas visitáveis
› Centro de documentação especializado 
› Loja
› Estacionamento e acesso para pessoas com 
mobilidade reduzida
› Em 2013, foi agraciado com uma menção 
honrosa na categoria de Incorporação 
› Já em 2002, o Museu tinha sido galardoado 
com o Prémio Micheletti de Melhor Museu Europeu 
do Ano, na categoria de Património Industrial
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Edifício 
4 de Outubro

Rua da República, 70
2670-469 Loures
Telf.: 964 259 397
Correio eletrónico: 
dc@cm-loures.pt

Horários
Terça a sexta-feira, 

das 10h às 12h 
e das 13h às 18h

Sábados, das 9h às 12h
e das 13h às 18h

Encerra aos domingos, 
segundas-feiras e feriados

Entrada gratuita

Museu Municipal 
de Loures

Quinta do Conventinho
Estrada Nacional 8, Km 4,3
2660-346 Santo António 

dos Cavaleiros
Telf.: 211 150 660
Correio eletrónico: 
dc@cm-loures.pt

Horários
Terça-feira a domingo, 

das 10h às 13h e das 14h às 18h
Encerra às segundas-feiras e feriados

Programação regular:     
Uma Tarde no Museu

Terceiro sábado do mês | 15h

Tabela de Preços
Bilhete Normal: 1,5 €

Estudantes, titulares de Cartão Jovem 
e sócios do movimento associativo: 0,75 €

Grátis para crianças até aos 12 anos 
e adultos com mais de 65 anos

Aos domingos a entrada 
é gratuita

Galeria Municipal 
Vieira da Silva

Parque Adão Barata
2670 Loures

Telf.: 211 150 662/3
Correio eletrónico: 
dc@cm-loures.pt

Horários
De terça-feira a sábado, 

das 10h às 13h e das 14h às 18h
Encerra aos domingos, 

segundas-feiras e feriados
Entrada gratuita

Visitar 
os museus de Loures pode ser 
uma experiência única, 
capaz de inspirar a curiosidade 
e desenvolver o pensamento 
criativo.
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Museu de Cerâmica 
de Sacavém

Urbanização Real Forte
2685 Sacavém

Telf.: 211 151 082 / 211 151 083
Fax: 211 151 702

Correio eletrónico: 
dc@cm-loures.pt

Horários
Terça-feira a domingo, 

das 10h às 13h e das 14h às 18h
Encerra às segundas-feiras e feriados

Programação regular:
À conversa com…

Quarto sábado do mês | 15h

Tabela de Preços
Bilhete Normal: 1,5 €

Estudantes, titulares de Cartão Jovem 
e sócios do movimento associativo: 0,75 €

Grátis para crianças até aos 12 anos 
e adultos com mais de 65 anos

Aos domingos a entrada 
é gratuita

Museu do Vinho 
e da Vinha

Rua D. Afonso Henriques, 
2 e 4 (EN 16)

2670-637 Bucelas
Telf.: 211 150 669
Correio eletrónico: 
dc@cm-loures.pt

Horários 
Terça-feira a domingo, 

das 10h às 13h 
  e das 14h às 18h

Encerra às segundas-feiras 
e feriados.

Programação regular:
Há prova em Bucelas

Primeiro e terceiro 
sábados do mês | 15h

Discursos do Vinho
Maio e novembro

Tabela de Preços
Bilhete Normal: 1,5 €

Estudantes, titulares de Cartão Jovem 
e sócios do movimento associativo: 0,75 €

Grátis para crianças até aos 12 anos 
e adultos com mais de 65 anos

Aos domingos a entrada 
é gratuita

Galeria Municipal 
do Castelo de 

Pirescouxe

Urbanização do Castelo 
de Pirescouxe

2695 Santa Iria de Azóia
Telf.: 219 590 339

211 150 662/3
Correio eletrónico: 
dc@cm-loures.pt

Horários
De terça-feira a sábado, 

das 10h às 13h e das 14h às 18h
Encerra aos domingos, 

segundas-feiras e feriados
Entrada gratuita
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LauraAvó

ROSTOS
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Nascida e criada na Bemposta, pequena localidade da freguesia de Bucelas, fi-
lha de pessoas do campo, nunca aprendeu a ler nem a escrever: “Quando tinha 
sete anos, a minha mãe levou-me à escola para me inscrever, mas a professora 
disse que ainda não tinha idade. Depois, quando fiz oito, voltei lá outra vez, mas 
os professores estavam em greve e não me inscreveram. E por isso nunca fui à 
escola”, recorda. 
As dificuldades económicas da família levaram a que a avó Laura e a sua irmã 
mais velha começassem, desde muito cedo, a trabalhar nas hortas, a ceifar o tri-
go e a apanhar azeitona. “Certo dia, andava com a minha irmã a carregar couves 
para o carro levar para a Praça do Campo Grande, em Lisboa, e apareceu um 
senhor de Bucelas a perguntar se não queríamos ir lá para o Camilo Alves empa-
lhar garrafões”, lembra. “Tivemos de aprender aquilo em pouco tempo. O mestre 
Vítor Cabazeiro explicou o que era o vime e o estacado, e depois começámos a 
fazer os fundos, e, no dia seguinte, já estávamos a empalhar garrafões”.
Esteve anos a empalhar garrafões e nem sabia quanto ganhava. “O dinheiro era 
entregue à minha irmã mais velha, que dava tudo à minha mãe. Sei que cheguei 
a um ponto em que já empalhava 20 garrafões de cinco litros por dia”, garante.
Anos mais tarde, grávida do primeiro filho, decide deixar a empresa e começa-
ram a trabalhar por conta própria. “Comprava o material e fazia muitos garra-
fões. Cheguei a estar noites inteiras a trabalhar para fazer algum dinheiro. Mas, 
depois, já estava tão farta de empalhar garrafões que comecei a fazer outras 
coisas, como cestos, cabazes, jarros, cadeiras e muitos outros objetos”.

Laura Carvalho Alves Paulino, 80 anos, 
mais conhecida por Avó Laura, é hoje 
a única cesteira da região de Lisboa.  
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Sempre que recebia 
uma visita fazia um verso 
e assim fui mantendo 
a boa disposição”
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Dos cestos aos versos

Teve três filhos, mas nenhum quis seguir-lhe as pisadas. “Nem sequer sabem 
fazer, mas os netos ensinei-os todos e fui muitas vezes às escolas deles mostrar”.  
Para dar continuidade a este trabalho só se for o seu ‘neto’ Sérgio, “um aluno 
que tenho ali da Chamboeira” é o único que parece ter gosto e vontade de dar 
continuidade a esta arte cada vez mais rara em Portugal. 
Conhecida por ser a única cesteira na região de Lisboa, começou desde cedo 
a ser convidada para dar aulas em diversas escolas dentro e fora do concelho, 
chegando mesmo a lecionar numa universidade em Lisboa. 
Apesar de nunca ter aprendido a ler nem a escrever, foram os versos improvisa-
dos desta avó que começaram a fazer sucesso no hospital em que esteve inter-
nada para fazer fisioterapia, logo após ter sofrido um acidente vascular cerebral, 
há cerca de três anos: “Sempre que recebia uma visita fazia um verso e assim fui 
mantendo a boa disposição”, conta.
Nunca desistiu. Aos 80 anos, a avó Laura continua a ser um exemplo de per-
sistência e vontade de viver. “Vou fazendo umas coisas só por graça. Não ficam 
como deviam ficar, bem feitinhas, como eu fazia, mas vai dando para fazer ginás-
tica à mão” e para manter viva esta arte que, apesar das dificuldades, continua 
a querer partilhar com o Mundo.
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A Cultura está cada vez mais presente na agenda 
das políticas municipais não só pelas competências 
cometidas por Lei, mas fundamentalmente porque 
se lhe reconhece o insubstituível papel que pode, e 
deve desempenhar no desenvolvimento das comu-
nidades e do território, na criação da identidade e no 
sentimento de pertença.
No nosso programa, a prioridade política conferida 
à Cultura é em larga medida determinada pelo foco 
que colocamos nas pessoas, enquanto agentes de 
mudança, e nas suas estruturas representativas, 
enquanto espaços privilegiados de participação e 
de cidadania, cuja mobilização consideramos vital, e 
com quem vimos construindo diariamente uma rela-
ção de confiança, transparência e equidade. 
Hoje em dia a avaliação que os cidadãos fazem 
quanto à actuação dos órgãos municipais, particu-
larmente da sua Câmara Municipal, passa também 
pelo escrutínio das políticas para a Cultura. 
Já lá vão os tempos em que os investimentos nesta 
área não tinham um consensual nível de aceitação; 
o panorama é cada vez mais de curiosidade, expec-
tativa, crítica e exigência quanto à forma como o ter-
ritório se afirma através dos seus valores, serviços e 
prestações culturais.
Reputo de muito importante este novo projecto,  
Plurais, porquanto irá ajudar-nos a dar a conhecer 
de forma mais abrangente os programas de activi-
dade, os projectos culturais e o que lhes está sub-
jacente, mas também nos capacitará a todos para 
melhor conhecer e interpretar as tendências de 
evolução e os vectores de mudança sociocultural do 
nosso território, na sua inter-relação com as realida-
des regional, nacional e internacional.
Em resumo, pela cultura acreditamos suscitar co-
nhecimento, curiosidade, motivação, participação e 
reciprocidade na tomada de decisões e no desen-
volvimento sustentável das comunidades e do terri-
tório, no seu conjunto. 
A Plurais assume-se como um importantíssimo con-
tributo para esse objectivo.

Participação
e cidadania
Paulo Piteira
Vice-presidente da Câmara
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MemorialRota

doConvento

RADAR
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Trinta e cinco anos após a sua publicação, 
Memorial do Convento, um romance 
que revolucionou a literatura portuguesa 
contemporânea, regressou, no final 
de 2017, pelas ‘mãos’ dos municípios 
de Loures, Lisboa e Mafra, em forma de 
rota cultural e histórica, homenageando, 
em simultâneo, José Saramago.

A Rota Memorial do Convento, mais do que um itinerário literário, pretende ser 
um itinerário cultural, histórico, patrimonial e turístico. Seguindo o texto do livro, 
converte-se num ponto aglutinador de momentos e monumentos históricos e 
paisagísticos do século XVIII, entre Lisboa e Mafra, passando por Loures.
A visita a cada local será ilustrada com excertos do livro e outras histórias à sua 
volta, permitindo visualizar os locais descritos por Saramago, mas também olhar 
de outra maneira para esses sítios, como por exemplo o Palácio dos Arcebispos, 
em Santo Antão do Tojal, que serviu de estadia ao Rei D. João V e à Corte, e onde 
se benzeram os sinos destinados ao Convento de Mafra.
Em Loures, a Rota passa, ainda, pela Biblioteca Municipal Ary dos Santos, em 
Sacavém, onde ficará instalado um ponto de informação sobre a Rota, pelo mi-
radouro sobre o rio Trancão, largo da Igreja de Unhos, Centro de Acolhimento 
da Rota Memorial do Convento, no Museu Municipal de Loures, Centro de Aco-
lhimento Turístico e Interpretativo da Rota Memorial do Convento, na Biblioteca 
Municipal José Saramago, e Largo do Coreto, em Fanhões.
Financiado pelo Programa Operacional Regional de Lisboa, no valor de mais de 
392 mil euros (a distribuir pelas três autarquias), a Rota terá de estar comple-
tamente implementada até ao final de 2019. Até lá, estão previstas diversas 
ações que permitirão divulgar nacional e internacionalmente a Rota Memorial 
do Convento. Entre elas, está um congresso internacional sobre a obra de José 
Saramago (em 2018 festejar-se-ão os 20 anos da atribuição do Prémio Nobel 
da Literatura), bem como a instalação, no Museu Municipal de Loures, de uma 
memória museológica centrada no papel do convento da ordem franciscana, e 
de um ponto museológico permanente centrado na Rota, na Biblioteca Municipal 
José Saramago, em Loures. Destaque, ainda, para o Festival Internacional de 
Música Barroca, género musical dominante na época narrada no livro, associado 
a iniciativas municipais já existentes.
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a Rota passa, ainda, pela Biblioteca 
Municipal Ary dos Santos, 
em Sacavém, onde ficará instalado 
um ponto de informação sobre a Rota, 
pelo miradouro sobre o rio Trancão, 
Largo da Igreja de Unhos, 
Centro de Acolhimento da Rota 
Memorial do Convento, 
no Museu Municipal de Loures, 
Centro de Acolhimento Turístico 
e Interpretativo da Rota Memorial 
do Convento, na Biblioteca Municipal 
José Saramago, e Largo do Coreto, 
em Fanhões.

Em Loures,



PLURAIS  |  29 

LISBOA 
Casa dos Bicos, 
Sede da Fundação 
José Saramago

SACAVÉM
Parque Público 
/Miradouro Rio Trancão
Igreja Matriz de Sacavém

UNHOS
Unhos - Igreja de 
São Silvestre

FANHÕES
Largo do Coreto/Igreja

SANTO ANTÃO DO TOJAL
Palácio dos Arcebispos

MALVEIRA
Largo da Feira

S. MIGUEL 
DE ALCAINÇA
Largo da Igreja

MAFRA
Palácio Nacional 
de Mafra

VILA VELHA 
DE MAFRA
Miradouro

CHELEIROS
Largo da Igreja

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS
Museu Municipal de Loures 
/Quinta do Conventinho

LOURES
Biblioteca Municipal 
José Saramago 
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A Festa da Feira de Loures tem data 
assente, há apenas 44 anos, no dia 
26 de julho, como feriado municipal. 
Nem sempre assim foi. 

Quando hoje se analisam os conteúdos e programas das Festas da Feira de Lou-
res, qual filme mudo a preto e a branco, depois sonoro e a cores, está longe a 
sociedade rural e tradicionalista e mergulha-se num embasamento concetual 
de sociedade de consumo emocional e sensorial, uma economia de experiência.
Uma mudança de rumo sobre um fundo que se mantém, onde é incontornável e 
obrigatório identidade e euforia, felicidade até. Tudo isso faz parte da Festa da 
Feira de Loures. Porque feira também significa festa, não apenas negócio, até 
um pouco de felicidade, não apenas pela venda do cavalo ou burro, mas pela eu-
foria de um casamento ou apalavrado namoro. Pela filhó ou fartura com açúcar, 
pelo brinquedo, o carrinho de madeira ou a boneca de cabeleira farta.
Em torno dos locais de culto, desde sempre, se localizaram pequenos princípios de 
trocas onde, além dos produtos, seguiam as informações da terra vizinha ou da 
última decisão sobre impostos. Importante marco para se aferir da importância 
destes locais de comércio em que os Saloios se movimentavam e se registaram 
em documentos coevos desde o século XIV é, sem dúvida, o Terramoto de 1755.
O Rei D. José I atribuiu a condição de feira franca a muitas feiras já consolidadas, 
tradicionais, para concentrar todo o resultado nas reconstruções dos edifícios 
religiosos. A Feira de Loures, em torno das Alvogas e do culto a Santa Ana, em 26 
de julho, recebeu também privilégios em 1758, data que a lápide (réplica) coloca-
da em Loures, perto do local, evoca. Refere a mesma “que facultou à feira que se 
faz neste rocio véspera e dia de Santa Ana (…) a deu livre de direitos de entradas 
e saídas pagando terrado para as obras e culto da dita santa e ampliada mais 
dois dias seguintes por provisão de 1762”.
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Chega-se ao século XIX, mais de cem anos sobre esta provisão real e novamente 
se regista movimentação em torno da data da feira de Loures. É importante citar 
e ter presente que, no período liberal, ocorreu uma guerra com três invasões e 
que Loures as viveu. Evidencia-se, então, a grande preocupação em se circular 
melhor, mais fácil e rapidamente. São deste período também as inúmeras feiras 
que por todo o território do futuro concelho se realizam, no início do século XIX. 
Mas se existem mercados e feiras fixas, outras são móveis, o que causava trans-
tornos em termos de participação em outras feiras e mercados.
Em 1896, é o conjunto, numeroso e significativo de comerciantes e agricultores 
do concelho já formado, que apresenta uma petição ao presidente da Câmara 
de Loures. Diz, “neste lugar de Loures de uso e costume e de longínqua data é 
hábito fazer-se uma feira anual por dia 25 de julho: este dia, como data é invari-
ável, mas como dia do mês é sempre variável, o que traz consigo graves prejuízos 
para todos os concorrentes (…) é para que seja feita a mudança para um dia 
em que todos sem prejuízo dos seus misteres ali possam concorrer (…). Quarto 
domingo de julho e segunda-feira do referido mês de julho, e desta forma se re-
abilitará uma feira já hoje decadente (…) ”.
Trata-se da segunda vez que a feira de Loures é autorizada a surgir em julho. 
Fala-se do dia 25, dia de Santiago, santo também da capela do alto das Alvo-
gas, e de 26 de julho. Será em torno destas heranças, deste património histórico 
e etnológico que a Festa e a Feira anual de Loures se irão debater até ganharem 
o estatuto de feriado municipal. A Festa e a Feira, feitas para o divertimento dos 
visitantes, século XX, tiveram sempre um princípio de associativismo para tor-

Não é uma Feira, 
é uma Festa transformada 
em cultura espetáculo 
o que se vive em Loures” 
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neios e rifas, quermesses, música e cavalhadas. Sempre existiu lugar para gados 
e artesanatos rurais, cestaria, vimes, junca, subindo a Azinhaga do Pinto, o cen-
tro das Alvogas e ainda a Avenida Dr. António Carvalho de Figueiredo e Travessa 
Manuel Marques Razo. 
Tudo foram tendas mal alumiadas à noite, com barros vermelhos, depois plás-
ticos, petiscos e jogos de navalhas, de matraquilhos, de fritadas e rostos sorri-
dentes, porque era dia de Festa, de tristezas para trás das costas, sorriso para 
vender, para comprar, para ver.
Depois, interrupções com contextos políticos de censura e perseguição vividos 
em todo o país. Até 1940, a capelinha de Santa Ana (também com uma imagem 
da Senhora do Ó) ainda se manteve no alto com o seu largo adro, assistindo à re-
alização da Festa e Feira. Em 1959, há um recomeço, com atividades musicais e 
culturais, no Parque Major Rosa Bastos, o hóquei em patins, o cinema ao ar livre, 
mas atente-se, são festas de agosto, de Nossa Senhora da Assunção.
Só com o decreto de 8 de abril de 1974, nº 141/74, se cria oficial e legalmente 
o feriado municipal de Loures a 26 de julho. Com as mudanças operadas em 
Portugal, 25 de Abril de 1974, os municípios entendem a tradição como fonte de 
pertença, origem, raízes e até orgulho da diferença. No centenário da criação do 
concelho de Loures surge um referencial histórico que não mais se irá perder, o 
da valorização da história local (Loures, Tradição e Mudança).
A partir da década de noventa do século XX registam-se atividades urbanas 
conjugadas com os cantares mais populares e o registo das novas populações 
instaladas em Loures: surge o Espaço das Comunidades no Largo 4 de Outubro 
e seus anexos, um espelho da mudança do concelho, de rural para mais urbano 
e multicultural, face que se mantém.
As manifestações culturais, desportivas e recreativas tiveram na construção do 
Pavilhão Paz e Amizade um decisivo pilar de desenvolvimento na oferta cultural. 
As artes plásticas, a dança, a história, são ainda hoje uma presença obrigató-
ria. A saudade da Feira e da Festa saloias, da sua cor e cheiros vão justificar 
a recriação da feira tradicional (1996).  Aos grandes espetáculos de 26 de ju-
lho, impressionantes por toda a panóplia de recursos que envolvem, é também 
acrescentado o valor do Dia do Trabalhador Municipal e, finalmente, a cerimónia 
de distinção dos mais destacados munícipes em diferentes esferas públicas e 
privadas (1993). 
A Feira é cada vez menos a troca de produtos, tudo (parece) é semelhante. Mas 
os espetáculos e apontamentos, criam roteiros na cidade que se movimenta de 
um lado para o outro; os carrocéis tradicionais do princípio do século XIX já vão 
longe, e o leitão com o louro já não se vende na segunda-feira, depois da Festa. 
Não é uma Feira, é uma Festa transformada em cultura espetáculo o que se vive 
em Loures. 
Todos se juntam nesta ânsia de satisfação, em busca do novo, da experiência, 
da última sensação, uma verdadeira economia de experiência. É a cultura espe-
táculo que se afirma, em cada esquina, rua, canto, jardim ou espaço multiusos.  
É uma viagem na irrealidade quotidiana: traz utopia, euforia e felicidade até: são 
as Festas da Feira Tradicional de Loures.
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26
CARMINHO

GPS

PALCO LOURES
PARQUE DE ESTACIONAMENTO
DAS TINALHAS

JULHO
22:30
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Julho 

Há Prova em Bucelas 
Museu do Vinho e da Vinha 
– Bucelas e Adega das 
Caves Velhas
7 julho
15h00 
Concerto e prova do vinho 
de Carcavelos 
Produtores: Câmara 
Municipal de Oeiras e 
Quinta dos Pesos
Animação: Grupo Vocal 
Da Capo

EXPOSIÇÃO
Coleção França 
Martins  
Museu de Cerâmica de 
Sacavém
7 julho 
15h00 (Inauguração)

Sábados em Cheio
Biblioteca Municipal 
José Saramago
7 julho 
15h00
História de um gato e de 
um rato que se tornaram 
amigos

Tardes Mágicas
Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos
7 julho
15h00
(C)ato de Amor 

EXPOSIÇÃO
Rui Lima Matos 
Edifício 4 de Outubro
12 julho 
18h00 (Inauguração) 

Desporto, Natureza 
e Cultura
Museu do Vinho e da Vinha 
– Bucelas 
14 julho
9h00  
Percursos pelo Património 
– Bucelas: Terra e Vinho

Mercearia Santana
Sacavém
14 julho
15h00 
Sabores de Loures. 
Confeção de receitas com 
produtos biológicos

Sábados em Cheio
Biblioteca Municipal 
José Saramago
14 julho
15h00
O segredo do 
Papa-formigas 

Tardes Mágicas
Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos
14 julho 
15h00
As Contadeiras de 
Histórias

Uma Tarde no Museu
Museu Municipal de Loures
21 julho
15h00 
Tertúlia de Clarinete, com 
participação de antigos 
alunos de Marcos Romão 
dos Reis Júnior

EXPOSIÇÃO
Solid Matter  
Mónica Capucho
Galeria Municipal 
Vieira da Silva 
21 julho 
18h00 (Inauguração)

Aniversário do Museu 
do Vinho e da Vinha
Bucelas
26 julho
17h00

As pessoas são 
a nossa marca 
é o lema das Festas 
de Loures de 2018 
que, entre os dias 
20 e 22 de julho, 
em São João da 
Talha, e 26 e 29 
de julho, em Loures, 
garantem muitas 
propostas de 
animação.
Os 132 anos do 
concelho de Loures 
serão comemorados 
com concertos, 
exposições, 
desporto, teatro, 
street-food e 
muita animação. 
Contamos consigo!
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20

THE
GIFT
SÃO JOÃO DA TALHA
JUNTO AO PAVILHÃO 
JOSÉ GOUVEIA

JULHO
22:00

27

AGORA
MUDA
TUDO
PALCO MUNDOS
JARDIM MAJOR ROSA BASTOS

JULHO
22:00
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Imagens e Sons de Bucelas
Até 16 setembro

Centro de 
Interpretação das 
Linhas de Torres
Museu do Vinho e da Vinha, 
Bucelas
terça-feira a domingo
10h00 › 13h00
14h00 › 18h00

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

Galeria Municipal do 
Castelo de Pirescouxe
Terça-feira a sábado 
10h00 › 13h00
14h00 › 18h00

Do castelo às fábricas 
em Loures. Um percurso 
industrial feito de 
memórias vividas
Até 4 de janeiro de 2020

Casa Museu 
José Pedro
Sábado, 10h00 › 13h00 
e 14h00 › 18H00
(Outros dias mediante 
marcação)

José da Silva Pedro. 
Um artista singular
Até julho

Programação sujeita 
a alterações.

Exposições
Museu Municipal 
de Loures
Terça-feira a domingo
10h00 › 13h00 
e 14h00 › 18h00

Loures, Narrativas de 
um Território
Até 2019

Intemporalidades sonoras: 
o Maestro Marcos Romão 
dos Reis Júnior
Até 26 de julho 2018

Museu de Cerâmica 
de Sacavém
Terça-feira a domingo
10h00 › 13h00 
e 14h00 › 18h00

Fábrica da Loiça de 
Sacavém. Para uma 
História da Faiança 
em Portugal
Até julho 2020

Coleção França Martins
Entre 7 de julho 
e dezembro 2018

Museu do Vinho 
e da Vinha
Bucelas
terça-feira a domingo
10h00 › 13h00
14h00 › 18h00

A vinha e os meios 
tradicionais de produção 
de vinho
Permanente 

Mercearia Santana 
Sacavém
8 setembro
15h00 
Workshop. 
Troca de sementes

Desporto, Natureza 
e Cultura 
São João da Talha
15 setembro
10h00 
Percursos pelo Património 
– Indústria: Fábricas e 
Pessoas | Valorsul

À Conversa com…
Museu de Cerâmica 
de Sacavém
22 setembro
15h00
Tiago Bragança Borges. 
Um colecionador da loiça 
da Fábrica de Loiça de 
Sacavém

Agosto
EXPOSIÇÃO
Incerto Olhar
Pedro Foyos
Galeria Municipal do 
Castelo de Pirescouxe
Até 4 agosto

Uma Tarde no 
Museu
Museu Municipal de Loures 
18 agosto
15h00 
O Conventinho na História 
de Loures. Visita guiada ao 
espaço com apontamentos 
de animação

Livros nos Parques
Parque Adão Barata 
19 e 26 agosto

Setembro
EXPOSIÇÃO
Pintura
Laurentino Cabaço
Galeria Municipal do 
Castelo de Pirescouxe
1 setembro 
17h00 (Inauguração) 

EXPOSIÇÃO
Quando nós somos 
os outros. Loures 
no caminho da 
interculturalidade
Museu Municipal de Loures
15 setembro
15h00 (Inauguração) 
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27

THE
BLACK
MAMBA

PALCO JOVEM
LARGO 4 DE OUTUBRO

JULHO
23:00

28
MARMALADE

PALCO JOVEM
LARGO 4 DE OUTUBRO

JULHO
22:00

VOODOO
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29
RESISTÊNCIA
PALCO LOURES
PARQUE DE ESTACIONAMENTO
DAS TINALHAS

JULHO
22:30
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