
EXPERIÊNCIAS 
DE FÉ 

2021

26 JUNHO 
ATITUDES E RITUAIS PERANTE A MORTE

5 SETEMBRO 
FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE

9 OUTUBRO 
FESTIVAL NAVRATRI

26 JUNHO 
ATITUDES E RITUAIS PERANTE A MORTE 
 
Visita guiada em busca de uma nova experiência, descobrindo  
os sinais que os antigos nos deixaram. Trata-se de historiar  
os comportamentos de diferentes credos face à morte, presentes  
no Cemitério Municipal de Loures e no Cemitério Paroquial  
de Sacavém.

10:00 Ponto de encontro no Cemitério Municipal de Loures e visita
11:15 Cemitério de Sacavém
12:15 Regresso a Loures

5 SETEMBRO 
FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE

A peste acabou “e a Virgem passou a ser venerada sob a invocação 
de Nª Srª da Saúde, (…) desde então que a Srª da Saúde tem sido 
venerada com particular carinho pelos Sacavenenses”.  
Neste sentido, pretende-se que os participantes participem numa 
das festas religiosas mais emblemáticas do Município de Loures, 
assistindo e participando na Procissão Solene, podendo ainda fazer 
uma visita ao Santuário. 

16:00 Ponto de encontro no Santuário de Nossa Senhora  
da Saúde, em Sacavém 
16:15 Visita ao Santuário de Nossa Senhora da Saúde 
17:00 Procissão Solene

9 OUTUBRO 
FESTIVAL NAVRATRI

Navratri, também conhecido como Festival das nove noites,  
é dedicado à Deusa Shakti e é celebrado nas várias facetas  
de Durga (ação e energia), Lakshmi (paz, abundância e felicidade)  
e Saraswati (sabedoria). Durante nove dias, a comunidade hindu 
celebra Navratri com danças e cantares tradicionais, tais como a 
garba e a dandiya, orações, jejuns e procissões, e é esta experiência 
que pretendemos proporcionar aos nossos participantes. 

20:00 Templo de Shiva, Santo António dos Cavaleiros 
20:15 Festival de Navratri



NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

1. As visitas são destinadas a munícipes e visitantes.

1.1. O número de participantes em cada visita: mínimo dez pessoas, 
máximo vinte pessoas ou consoante a legislação em vigor.

1.2. As visitas realizam-se nas seguintes datas: 26 de junho 
(sábado), 5 de setembro (domingo) e 9 de outubro (sábado).

1.3. O transporte, para a visita no dia 26 de junho, é assegurado 
pela Câmara Municipal de Loures.

1.4. As visitas são acompanhadas por funcionários do Turismo  
de Loures.

2. As inscrições serão efetuadas através do endereço eletrónico: 
turismo_inscricoes@cm-loures.pt ou do telefone: 211 150 352.   
A receção da inscrição feita por via eletrónica deverá ser 
confirmada junto da Divisão de Turismo.

2.1. As inscrições para cada visita são aceites com a antecedência 
máxima de 15 dias úteis.

2.2. As desistências devem 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 e a hora do encontro de todas as visitas serão divulgados 
conforme determinados no programa.

3.1. A visita termina no local determinado no programa.

4. O participante terá de cumprir as regras de segurança e 
etiqueta respiratória, previstas pela Direção-Geral da Saúde,  
em cada visita.

5. A organização não se responsabiliza por qualquer dano material 
ou físico que ocorra durante estas ações.

6. A participação nas experiências implica a aceitação destas 
normas.

7. As visitas só se realizarão se estiverem reunidas todas as 
condições de segurança sanitária previstas na legislação em vigor.

Nota: Os itinerários poderão sofrer alterações, consoante  
a disponibilidade dos locais para rececionar as visitas.

INSCRIÇÕES  
turismo_inscricoes@cm-loures.pt  |  211 150 352 

FICHA DE INSCRIÇÃO

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                    2021 

Data da inscrição                     2021

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

Os itinerários poderão sofrer alterações.
Participação sujeita às normas vigentes no quadro 
da pandemia de Covid-19.
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