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EM LOURES 
O PASSADO TEM FUTURO

Excursão de grupo de angariadores de fundos para a construção do edifício da sede 
do Clube Recreativo Bobadelense [Anos 40/50]
Foto cedida por Elisabete Lopes de Oliveira Soares
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Mais perto de si!

E porque a vida no nosso concelho 
não pára, no âmbito da iniciativa 
Mais perto de si! os Paços do Conce-
lho de Loures transferem-se para a 
Bobadela. 

Terra de vistas panorâmicas, de be-
las quintas, entre as quais a Quin-
ta dos Remédios e a antiga Quinta 
da Aldeia, residência de Anselmo 
Braamcamp Freire, primeiro presi-
dente da Câmara Municipal de Lou-
res. Terra de gente laboriosa, antigo 
núcleo industrial do concelho, devi-
do aos seus acessos privilegiados, 
disso são exemplo os seus bairros 
operários, da Bela Vista, da Cortiça, 
da Figueira, dos Fojos, da Petrogal, 
dos Telefones e dos Covões.

Com esta publicação pretende-
mos estar Mais perto de si! home-
nageando as gentes da Bobadela, 
através das memórias presentes na 
documentação recolhida pelo Ar-
quivo Municipal.

Simultaneamente, abrimos as por-
tas da Câmara aos seus protago-
nistas - os cidadãos -, pretenden-
do incentivar a participação das 
populações das nossas freguesias, 
para que se sintam parte integran-
te do nosso projeto, demonstrando 
que Loures é um concelho com vida, 
onde as pessoas são a nossa marca. 

O presidente

Bernardino Soares
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Caracterização do projeto

O Arquivo Municipal de Loures, com o seu projeto Em Loures o Passado tem Futuro, 
associou-se uma vez mais à iniciativa Loures mais perto de si!, em visita à locali-
dade da Bobadela no mês de novembro, com a premissa de uma gestão descen-
tralizada e de proximidade ao cidadão, procurando responder às suas expetativas.

Com este projeto pretende-se divulgar o acervo documental à guarda do Arquivo 
e, em simultâneo, incentivar todos quantos tenham em sua posse documentos ilus-
trativos do que foi e do que é o nosso concelho, a que nos doem ou disponibilizem os 
mesmos para que os possamos difundir, dignificando e preservando a sua memó-
ria.

Ambiciona-se deste modo a participação das populações das nossas freguesias, de 
modo a que se sintam envolvidas neste projeto, demonstrando-se que Loures é um 
concelho com vida, do qual todos fazemos parte.

 Os documentos selecionados para divulgação constituem uma pequena mostra do 
nosso espólio e ilustram as vivências e o quotidiano dos habitantes da Bobadela.

Freguesia da Bobadela

Bobadela, localidade do concelho de Loures, integra a União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, situando-se na sua zona orien-
tal. Com aproximadamente 3,57 km2 de área e com cerca de 8839 habitantes, é 
banhada pelos rios Tejo (a leste) e Trancão (a sul e a oeste), sendo que o último 
a separa de Unhos (a oeste) e de Sacavém (a sul e sudoeste). A norte e noroeste 
confronta com São João da Talha. Compreende o sítio da Bobadela, bem como os 
Bairros da Bela Vista, da Cortiça, da Figueira, dos Fojos, da Petrogal, dos Telefones 
e dos Covões.

Pela Lei nº 68/89, de 25 de agosto, foi criada no concelho de Loures a freguesia de 
Bobadela. Foi elevada à categoria de vila pela Lei nº 57 /97, de 12 de julho. Com a 
Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro, e a reorganização administrativa do território 
das freguesias, foi feita a sua agregação com as freguesias de Santa Iria de Azóia 
e de São João da Talha.

Território originalmente bucólico, de belas quintas, cedo se transformou, fruto de 
uma situação geográfica privilegiada, circundada pelos rios Tejo e Trancão e pela 
principal via de comunicação que liga Lisboa ao Porto, num importante núcleo in-
dustrial e habitacional.

Dada a sua localização, a sua paisagem ribeirinha deslumbrante faz o deleite dos 
seus habitantes e inspira aqueles que a visitam.
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1 < Habitações unifamiliares do Bairro da SACOR (1987)
Habitações construídas em banda, de acordo com o projeto original do arquiteto Jorge 
Segurado, para o bairro operário Dr. Oliveira Salazar
CML - AML - Série folhas de contacto

2 < Vista do Bairro da SACOR (1993)
CML - AML - Série folhas de contacto

3 < Habitações unifamiliares do Bairro da SACOR (1993)
CML - AML - Série folhas de contacto

4  < Bairro da SACOR
Projeto de obra de particulares nº 17362/1962. Tipologia unifamiliar, da autoria do ar-
quiteto Jorge Segurado, para o Bairro Dr. António Oliveira Salazar (alçados)
CML - AML - Série processos de obra de particulares

5 < Bairro da SACOR
Projeto de obra de particulares nº 17363/1962. Tipologia plurifamiliar, da autoria do 
arquiteto Jorge Segurado, para o Bairro Dr. António Oliveira Salazar (alçados)
CML - AML - Série processos de obra de particulares

1 2 3

4

5

BAIRRO DA SACOR

Bairro da SACOR, Alameda das Palmeiras (2007)
Projeto pioneiro de arquitetura paisagista dos anos 60
CML - AML - Série folhas de contacto

>
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ESCOLA EB1 Nº 2 
DA BOBADELA 

Em 1959, um relatório da Sociedade Anónima Concessionária da Refinação de Pe-
tróleos em Portugal (SACOR) identifica a necessidade e o interesse em construir 
uma escola primária para os filhos dos seus trabalhadores, residentes no bairro 
operário.

Ainda nesse ano, um anteprojeto apresentado pelo arquiteto Jorge Segurado co-
meça a dar corpo ao plano de edificar uma escola para uma população escolar 
mista, que se calculava então em cerca de duzentas crianças. Este número viria a 
duplicar após a conclusão do bairro. O projeto incorporava a ideia de um conjunto 
urbano que não se limitasse à condição habitacional e em que que centro cívico, 
igreja e escola exercessem uma força centrípeta no bairro.

O edifício escolar, que entrou em funcionamento em 1965, é da autoria dos arquite-
tos Eduardo Valente Hilário e Alberto Camacho. A par da sua localização, o proje-
to contemplou muito do pensamento de Jorge Segurado, adotando-se um modelo 
moderno, com uma área de recreio coberto e em que a incidência solar na fachada 
principal das salas de aula e os materiais utilizados, designadamente o recurso do 
tijolo como revestimento, assumiram particular importância.

Atualmente, o estabelecimento de ensino permanece em funcionamento e integra 
a rede escolar do concelho de Loures.

Estrutura de ligação entre blocos de salas de aula e recreio 
da Escola EB1 nº 2 na Bobadela, 1993

CML - AML - Série folhas de contacto

>

Blocos de salas de aula da Escola EB1 nº 2 na Bobadela, 1993
CML - AML - Série folhas de contacto

>
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Recreio coberto da Escola EB1 nº 2 na Bobadela, 1993
CML - AML - Série folhas de contacto

>
Oficina Escrita com Pena 
realizada pelo Arquivo Municipal de Loures
na Escola EB1 nº 2 na Bobadela, 2018
CML - AML - Série folhas de contacto

>
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IGREJA 
DA SAGRADA FAMÍLIA
A Igreja do Bairro da Petrogal – Igreja da Sagrada Família – resulta de um projeto 
de 1964, da autoria dos arquitetos Eduardo Valente Hilário e Alberto Camacho, su-
cedâneo de outros anteprojetos assinados pelo arquiteto Jorge Segurado. Foi edi-
ficada de acordo com uma nova visão estética baseada nas determinações sobre 
Liturgia e Arte Sacra, emanadas do Concilio Ecuménico Vaticano II. 

A planta desenvolve-se numa única nave, aproximando os fiéis da celebração. Na 
parede por trás do altar-mor encontra-se um painel em mosaico policromado, de 
pedras de grés, esmalte e ouro, alusivo a temas como o Nascimento de Cristo, a 
Fuga para o Egipto, a Apresentação no Templo ou o Menino entre os Doutores, da 
autoria do pintor António Lino, que também assinou o vitral em vidros grossos de 
Chartres para o batistério. Em frente da fachada principal, uma escultura do mes-
tre Joaquim Correia, alusiva à Sagrada Família, embeleza um templo caracteriza-
do pela luminosidade e pelo despojamento decorativo.

A Igreja da Sagrada Família foi inaugurada em 22 de julho de 1965, consolidando 
um dos objetivos primordiais dos seus promotores, designadamente a constituição 
de um centro cívico, com as vertentes educacional, social e religiosa.

>

Projeto de obra de particulares nº 50954/AA/E/OR/2006
Alterações da Igreja da Sagrada Família, Bairro da Petrogal (alçados) | CML - AML - Série processos 
de obra de particulares

>

Igreja da Sagrada Família, 2007
Bairro da Petrogal  | CML - AML - Série folhas de contacto
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>>

Igreja da Sagrada Família, 1993
Bairro da Petrogal  | CML - AML - Série folhas de contacto
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ESTAÇÃO 
AGRONÓMICA NACIONAL

A Quinta da Aldeia, uma propriedade que remonta ao século XVII, sempre teve com 
o concelho de Loures uma ligação especial, uma vez que no final do século XIX e 
início do século XX pertenceu à família Braamcamp Freire e nela residiu Anselmo 
Braamcamp Freire, primeiro presidente da Câmara Municipal de Loures. Nesta 
quinta viria a ser instalada a Estação Agronómica Nacional (EAN) e, mais recen-
temente o Hospital do Mar.

As origens da EAN reportam ao século XIX, sendo o resultado das primeiras inves-
tigações agronómicas efetuadas na Estação Agronómica Experimental, fundada 
em 1869, com sede no Mosteiro dos Jerónimos e destinada à investigação sobre o 
emprego de substâncias fertilizantes na agricultura, à semelhança do que naquela 
época acontecia um pouco por toda a Europa. Criada em 1936, pelo Decreto-Lei nº 
27207 de 16 de novembro, tinha por competência (…) “efetuar estudos de investiga-
ção agronómica necessários à resolução dos problemas que respeitam ao desen-
volvimento e defesa da produção agrícola e orientar os estudos de experimentação 
e ensaio a executar pelos organismos regionais”. 

Em 1941 abandona as antigas instalações, ocupando um novo edifício construído 
na Quinta da Aldeia. A deslocação implicou algumas alterações à propriedade. O 
novo edifício, paralelo à estrada nacional, da autoria do arquiteto Carlos Rebello 
de Andrade, albergava laboratórios, biblioteca, anfiteatro e gabinete da direção. A 
antiga casa da quinta passou a ser designada Casa do Agrónomo e foi transforma-
da em habitação para especialistas externos e para estagiários. A EAN permane-
ceu neste edifício até 1966, ano em que se muda para Oeiras.

A Quinta e os seus equipamentos foram então adquiridos pela Sociedade Anónima 
Concessionária da Refinação de Petróleos em Portugal (SACOR), ao Estado, com o 
objetivo de aí ser construído um bairro para alojamento do pessoal da empresa. 
Nos anos 80, o edifício é cedido pela então Petrogal, para instalação de uma escola 
preparatória. 

O antigo edifício da EAN viria mais tarde a ser ampliado e adaptado a estrutura 
hospitalar. Em 2006, o Hospital do Mar – unidade privada de saúde de cuidados 
especializados – abre as suas portas, conciliando a arquitetura e a estética origi-
nais com um projeto moderno e aberto para a paisagem envolvente.

Não obstante as diferentes utilizações – quinta agrícola, local de investigação, 
equipamento social, escola e unidade de saúde – conseguimos ainda identificar a 
antiga casa da quinta e o edifício da EAN de 1941, com a sua pequena mata, que 
continuam a ser uma referência para a população local.

Antigas instalações da Estação Agronómica Nacional, 1993
CML - AML - Série folhas de contacto

>

Hospital do Mar, 2006
CML - AML - Série folhas de contacto

>
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Hospital do Mar, [2014]
CML - AML - Série folhas de contacto

>

Fachada da casa da Quinta da Aldeia, 
enquanto Cooperativa de Consumo do Pessoal da Petrogal, 1993

CML - AML – Série folhas de contacto

>

Ofício da Estação Agronómica Nacional, na Quinta da Aldeia, para a Direção Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais, 3 de março de 1942
Documento em papel timbrado da Estação Agronómica mencionando a sua localização na Quinta da Aldeia

>

Processo de obra de particulares nº 25209/1977
Peça desenhada, adaptação das antigas instalações da Estação Agronómica Nacional a escola (alçado 
principal)

>
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No início do século XVI, durante os surtos de peste que grassavam na época, o rei 
D. Manuel I refugia-se numa casa na Bobadela. Ciclicamente a epidemia assolava 
a cidade de Lisboa, ceifando muitas vidas. Na periferia, a menor concentração de-
mográfica, os bons ares e a água limpa reduziam as possibilidades de propagação 
e de contágio. Mais tarde, como agradecimento por não ter adoecido, D. Manuel I 
manda erguer uma capela que dedica a Nossa Senhora dos Remédios. A proprie-
dade constituída pela casa e pelos terrenos circundantes passa a denominar-se 
Quinta dos Remédios.

Durante dois séculos foi uma quinta de produção agrícola, ocupada principalmente 
por vinha, olival e terras de semeadura. A partir de 1901, a vinha foi sendo progres-
sivamente substituída por olival. No século XIX, a quinta pertencia a João Pereira 
Caldas (1765-1819), próspero homem de negócios e dono do palácio do Largo do 
Caldas, em Lisboa. Em 1884, a propriedade é herdada pelo neto, Eduardo Pereira 
Caldas de Mendia, 2º Conde de Mendia. O edifício da quinta passa a ser conhecido 
por Palácio dos Condes de Mendia. 

Em 1980, o Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (LNETI) 
compra a quinta aos herdeiros dos Condes de Mendia, para ampliação do seu cam-
pus de investigação e desenvolvimento. Em 1992, o LNETI dá lugar ao Instituto Na-
cional de Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI, que viria a ser posteriormen-
te integrado no Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN). Em 2012, com a extinção e a 
transferência das funções deste organismo para Instituto Superior Técnico (ITN/
IST), a Quinta dos Remédios passa a fazer parte do património do instituto. 

O que resta desta maravilhosa quinta, outrora propriedade da família Mendia, cujo 
palácio se encontra em avançado estado de degradação, é atualmente proprieda-
de do IST. Através de uma parceria com a Câmara Municipal de Loures, uma parte 
da sua área agrícola foi reabilitada e adaptada a espaço lúdico e de lazer. Em 2016, 
a Câmara Municipal abriu os portões à comunidade.

O Parque da Quinta dos Remédios, com uma área de 4,3 hectares, encontra-se ao 
serviço da população. Integra o “Jardim de Ciência”, vocacionado para aproximar 
os mais novos da ciência e da tecnologia, fomentando contactos informais e a in-
teração com estas áreas. Está ainda prevista a instalação de um Centro de Ciência 
baseado na reabilitação do Palácio dos Condes de Mendia, e a execução de um 
Plano Pormenor que consolidará o espaço como um parque de utilização pública, 
ligado ao polo de Ciência e Tecnologia do IST.

O concelho de Loures ganha assim mais um espaço de lazer e de conhecimento, 
com vista privilegiada sobre o rio Tejo e a Ponte Vasco da Gama, uma paisagem 
ímpar, onde todos podem desfrutar de um olival único, com centenas de oliveiras, 
observar a fauna, ou simplesmente caminhar.

Parque da Quinta 
dos Remédios

Palácio da Quinta dos Remédios, Bobadela, 2015
CML - AML - Série folhas de contacto

>

Palácio da Quinta dos Remédios, Bobadela, 1993
CML - AML - Série folhas de contacto

>
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Circuito da Quinta dos Remédios, Bobadela, 2015
CML - AML - Série folhas de contacto

>

Vista panorâmica do Parque da Quinta dos Remédios, 2015
CML - AML - Série folhas de contacto

>

Parque da Quinta dos Remédios, 2016
CML - AML - Série folhas de contacto

>
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A Junta de Energia Nuclear (JEN) começa a ser desenhada em 1952, no Instituto de 
Alta Cultura (IAC), que iniciou a promoção dos estudos de energia nuclear em Por-
tugal. Todavia, só em 1954 adquire existência legal, como pessoa coletiva de direito 
público, na dependência direta do presidente do Conselho de Ministros. 

O Decreto-Lei nº 39580, de 29 de março de 1954, definia como principais atribui-
ções e competências da JEN “prospetar, explorar, preparar e transacionar miné-
rios radioativos; produzir e aproveitar combustíveis nucleares; produzir energia 
elétrica por via nuclear; aplicar radiações e isótopos radiativos em vários domí-
nios; promover o desenvolvimento da utilização da energia nuclear; proteger os 
trabalhadores e as populações contra os efeitos das radiações; solucionar proble-
mas relacionados com a energia nuclear e de interesse para a defesa civil e militar 
do território; proteger contra ataques atómicos; fomentar e manter relações com 
serviços e organismos congéneres estrangeiros e organizações internacionais com 
atuação na área da energia nuclear.”

Em 1957 inicia-se, na Bobadela, a construção do Laboratório de Física e Engenha-
ria Nucleares (LFEN). A 25 de abril de 1961 realiza-se a primeira experiência do 
Reator Português de Investigação (RPI) e a 27 de abril, é inaugurado pelo Presi-
dente da República, Almirante Américo Thomaz. O equipamento, concebido com a 
finalidade de estudar os minérios de urânio (Portugal era então o terceiro produtor 
mundial) e de ser um centro de investigação e especialização em reatores nuclea-
res foi o primeiro, e durante longos anos o único, investimento científico em grande 
escala realizado em Portugal.

As sucessivas reorganizações registadas nos anos 70 ditaram a extinção da JEN, 
em 1979, e a integração do LFEN no novo Laboratório Nacional de Engenharia e 
Tecnologia Industrial (LNETI). Em 1992, o LNETI dá lugar ao Instituto Nacional de 
Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI). Apesar das restruturações e relocali-
zações do LNETI e do INETI, as atividades do LFEN no domínio das ciências e das 
tecnologias nucleares continuaram a ser desenvolvidas. A partir de 1985 passou a 
denominar-se Instituto de Ciências e Engenharia Nucleares (ICEN), autonomizan-
do-se em 1994 com a designação de Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN). 

Em 2012, com a transição para o Instituto Superior Técnico (ITN/IST) das atribui-
ções do ITN, o único reator nuclear português, destinado apenas a investigação, é 
integrado no IST. A 5 de julho é inaugurado o polo de Loures do novo Campus Tec-

CAMPUS TECNOLÓGICO 
E NUCLEAR DO INSTITUTO 
SUPERIOR TÉCNICO
(Polo de Loures)

nológico e Nuclear do Instituto Superior Técnico, situado nas antigas instalações na 
Quinta dos Remédios. É considerado um importante polo tecnológico do país, nos 
domínios das ciências e técnicas nucleares, bem como nas áreas de proteção radio-
lógica e segurança nuclear. A par da realização de testes regulares à radiação no 
ar e nos alimentos, a investigação estende-se também ao ambiente, à biomedicina 
e à física nuclear.

Vista panorâmica do Campus Tecnológico e Nuclear do Instituto Superior Técnico, avistando-se o 
olival, o palácio da Quinta dos Remédios e a vila da Bobadela, 2012
CML - AML - Série folhas de contacto 

>
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Inauguração do novo Campus Tecnológico e Nuclear do Instituto Superior Técnico, Bobadela, 5 
julho de 2012
CML - AML - Série folhas de contacto

>

Instalações do Campus Tecnológico e Nuclear do Instituto Superior Técnico, Bobadela, 2013
CML - AML - Série folhas de contacto

>

Laboratório do Centro de Investigação, 2013
CML - AML - Série folhas de contacto 

>
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José Olaio inicia a sua atividade em 1886 com um ateliê de marcenaria, abrindo 
em 1918 a sua primeira loja de venda de móveis em Lisboa, na Rua da Atalaia, for-
mando com o seu filho Tomaz José Olaio a empresa José Olaio & Cª (Filho). 

Posteriormente a empresa viria a expandir-se para a Bobadela, na Estrada Na-
cional nº 10, tendo a construção das novas instalações decorrido entre 1937 e 1939, 
ano da sua inauguração.

Durante décadas, os móveis Olaio mobilaram os lares portugueses e equiparam 
hotéis, hospitais, escolas, universidades, ministérios e repartições públicas, os cor-
reios, o Parlamento, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Emissora Nacional, a Ci-
dadela de Cascais, bem como a sala do Governo da Assembleia Nacional, cujo mo-
biliário foi desenhado pelo arquiteto Raul Lino.

É de enaltecer ainda o trabalho de reinserção social realizado pela empresa, ao 
formar e admitir ao seu serviço centenas de ex-reclusos da Penitenciária de Lis-
boa, preparando-os para o futuro, dotando-os de uma profissão.

A falência da Olaio – Indústria de Móveis, S.A. – uma empresa que marcou a his-
tória do mobiliário e do design de interiores em Portugal, e que chegou a ter cerca 
500 trabalhadores, viria a verificar-se em 1998.

Fábrica de Móveis 
José Olaio & Cª (Filho)

Fachada da fábrica de móveis José Olaio e Cª (Filho), 1986
CML - AML - Série folhas de contacto

>

Fachada da fábrica de móveis José Olaio e Cª (Filho), [Anos 50]
Foto cedida por Maria Lucília Anjos Carreiro, natural da Bobadela

>
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Maria Pereira Lopes, 
polidora da fábrica 
de móveis José Olaio e Cª (Filho), 
anos 60
Foto cedida por Elisabete Lopes 
de Oliveira Soares, natural da Bobadela

>

Instalações da fábrica de móveis José Olaio e Cª (Filho), [1980]
Estrada Nacional nº 10 
CML - AML - Série folhas de contacto

>

Almoço de trabalhadores da fábrica de móveis José Olaio e Cª (Filho), 
anos 60 
Foto cedida por Elisabete Lopes de Oliveira Soares, natural da Bobadela

>

“Dia de trabalho para a nação”. Fábrica de móveis José Olaio e Cª (Filho), 1974
Foto cedida por Elisabete Lopes de Oliveira Soares, natural da Bobadela

>
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Fachada principal do Centro Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, 2011
CML - AML - Série folhas de contacto

>
OLHARES E LUGARES 
DA BOBADELA

1 < Colaboradores que gratuitamente e após o seu horário de trabalho ajudaram 
na construção da antiga sede do clube (Anos 50)

Fotos cedida por Elisabete Lopes de Oliveira Soares, natural da Bobadela

2 < Fundadores da Biblioteca do Clube Recreativo Bobadelense (1959)
Fotos cedida por Elisabete Lopes de Oliveira Soares, natural da Bobadela

>
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Grupo de Teatro do Clube Recreativo Bobadelense (1972)
Fotos cedida por Elisabete Lopes de Oliveira Soares, natural da Bobadela

>

Grupo de Teatro do Clube Recreativo Bobadelense (Anos 70/80)
Fotos cedida por Elisabete Lopes de Oliveira Soares, natural da Bobadela

>
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Clube Recreativo Bobadelense (2010)
Fotos cedida por Elisabete Lopes de Oliveira Soares, natural da Bobadela

>

Grupo Musical Os Recreativos [anos 50]
Fotos cedida por Elisabete Lopes de Oliveira Soares, natural da Bobadela

Grupo de bobadelenses que animavam as tardes e serões na localidade [anos 50]
Fotos cedida por Elisabete Lopes de Oliveira Soares, natural da Bobadela

>
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Comissão para a compra de uma televisão [anos 60]
(a segunda existente na Bobadela; a primeira pertencia ao Regedor) 
Aos sábados à tarde, a “rapaziada” pequena corria “em bando” para o clube para assistir à série 
Bonanza 
Fotos cedida por Elisabete Lopes de Oliveira Soares, natural da Bobadela

>

Equipa do Futebol Clube Bobadelense (Anos 70)
Foto cedida por Elisabete Lopes de Oliveira Soares, natural da Bobadela

>

Foto de alunos da antiga escola primária da Bobadela (1959-1960)
Na foto, tirada no pátio da escola, identificam-se, entre outros, Agostinho Batalha, Vasco Orgulho e António Óscar
Foto cedida por Maria Lucília Anjos Carreiro

>
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Foto de alunos da antiga escola primária da Bobadela (1962-1963)
Fotos cedida por Elisabete Lopes de Oliveira Soares, natural da Bobadela 

Foto de alunas da antiga escola primária da Bobadela (1965-1966)
Fotos cedida por Elisabete Lopes de Oliveira Soares, natural da Bobadela

>

Família “Diogo e Mariana Anjos” da Bobadela. Um dia na praia de Carcavelos (1954)
Foto cedida por Maria Lucília Anjos Carreiro, natural da Bobadela

>
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Estação dos caminhos de ferro da Bobadela, 2000
Linha dos caminhos de ferro da Azambuja

CML - AML - Série folhas de contacto

>
Depósitos da GALP, Bobadela, 2000 
CML - AML - Série Folhas de Contacto

>
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