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CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOURES

OUTRA
REALIDADE

Projeto de 
Laura Castro e Sónia Mendes

CEMITÉRIO 
Rua da Paz, Loures
GPS: 38049’50’’ N9010’30’’W

TODOS OS DIAS
9:00 > 17:30
A entrada no cemitério encerra 
15 minutos antes do fecho.

SECRETARIA 
Segunda a sexta-feira
9:00 > 12:30 | 14:00 > 17:30 
211 150 706
dspa@cm-loures.pt

MARCAÇÃO DE VISITAS
211 150 352
turismo@cm-loures.pt

VISITAS GUIADAS
Mensalmente | domingos 
10:00 > 12:30 | 14:00 > 16:30
Com marcação prévia. 
Outras datas e horários, sujeitos 
a confirmação.

NORMAS DE VISITA
Aconselha-se um comportamento 
adequado ao espaço e em 
cumprimento do Regulamento 
dos Cemitérios Municipais 
de Loures. 
Por ser um Cemitério em 
funcionamento, excecionalmente 
poderá ser alterado o percurso 
ou haver lugar a uma breve interrupção 
da visita.

PERCURSOS TEMÁTICOS
O distinto médico || Um olhar renovado || A República aconteceu aqui ||
A capela que não existia || Felizmente há luar || O retratista do Cemitério 
de Loures || Simbologias da arte funerária || O Poeta de Loures || Os Cinco 
do Barro || Epitáfios || Mulheres Diferentes || Os canteiros na decoração 
funerária. As flores na cantaria || E no começo era assim || Rota de 
Turismo Cemiterial || Rota a arte do ferro na arte funerária, cemitérios 
não românticos de Loures || Rota da Memória da República em Turismo 
cemiterial

Duração: 45-60 minutos.

CEMITÉRIO 
MUNICIPAL
LOURES

A aceitação de estágios na Divisão de Serviços Públicos 
Ambientais, com a atividade de Turismo Cemiterial, 
tem vindo a mostrar a sua importância na sensibilização 
de jovens alunos do 12º ano, de escolas com a variante 
de Turismo, para um novo produto turístico em Loures, 
o cemitério.

Nos estágios de Laura Castro (Instituto de Educação 
e Desenvolvimento Profissional) e Sónia Mendes 
(Escola de São João da Talha), foi lançado o desafio 
de apresentarem o que descobriram durante o seu estágio 
e o resultado é a presente exposição.

Foram estudados o cemitério Municipal de Loures 
e o Cemitério Paroquial de Sacavém.
Considerou-se a importância da divulgação desta atividade 
e exposição, junto das escolas do concelho e, daí, a duração  
da exposição.

Laura Castro e Sónia Mendes criaram o título que enquadra  
as suas descobertas do cemitério enquanto, lugar de 
património e de conhecimento. Trata-se de um importante 
passo: a consciência do valor histórico deste particular local  
e o cumprimento do direito à memória.

Por tudo isto, parabéns!

Descobrimos nos dois cemitérios estudados a arte cemiterial, 
ou seja, os símbolos utilizados na arte fúnebre, reconhecíveis 
e comuns a outras artes. Muitas vezes, a sua interpretação 
não é linear, sendo possível atribuir vários significados 
ao mesmo símbolo, consoante o seu período histórico e origem.

Verificámos a existência de um ambiente de paz, pássaros 
a cantar, serenidade, tranquilidade, sossego e silêncio. 

Os cemitérios podem ser locais de visita e, sobretudo, 
locais de fonte de cultura.

A descoberta de personalidades e atividades com grande 
relevância nos concelhos dos cemitérios visitados por nós, 
consistiram numa grande aprendizagem: estão expostas 
histórias de vida de pessoas reais.

Capela do Cemitério Municipal de Loures, 1958
Vitrais de Ricardo Leone, 1958

Trabalho de Álvaro Pedro Gomes | Cemitério de Loures
Abaixo assinado | Mulheres de Loures

TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS DO CEMITÉRIO
São construções onde há uma dominação do mármore 
como material de base e uma forte influência religiosa, 
refletida na presença constante de esculturas e símbolos.

> Túmulo horizontal interno
> Túmulo vertical

SIMBOLOGIAS
A arte tumular abrange as obras feitas nas campas 
e jazigos dos cemitérios. 
Retrataram o sentimento que as famílias queriam  
perpetuar para aquela pessoa querida. 
Esculturas e símbolos nos cemitérios são encontrados 
por todo o lado. 
Eles passam despercebidos, mas não para nós!

EXEMPLOS
Coluna > imortalidade
Vaso > simboliza o corpo separado da alma
Anjo que aponta > revela que o falecido 
era uma pessoa de bem
Urna > simboliza a separação
Perpétua > flor que revela saudade
Alcachofra > flor que demonstra ausência e muita saudade
Girassol > representa lealdade

Convidamos a conhecer figuras importantes 
de Loures e Sacavém presentes nos cemitérios, 
mas também outros elementos como os azulejos  

da antiga Fabrica de Loiça de Sacavém. 
Nos cemitérios podemos observar muita arte 

nos jazigos, epitáfios e campas.

Com este trabalho podemos concluir que os cemitérios 
podem ser locais de visita e fontes de cultura.

Gostaríamos de passar o testemunho da nossa experiência a outros 
jovens, propondo a descoberta daquilo que os cemitérios nos podem 

dar, bem como as sensações que nos transmitem.

Com este projeto, uma das nossas grandes descobertas 
está relacionada com a utilização de flores: 
uma distinção, uma simbologia profunda. 

Concretizámos todos os nossos objetivos e temos consciência 
que adquirimos conhecimentos que nos vão acompanhar 

para o resto da vida.

Prezaríamos a Câmara Municipal de Loures, nomeadamente 
a Dra. Ana Paula Assunção, do Departamento de Ambiente, 

pela oportunidade que nos foi dada para adquirir 
novos conhecimentos e conhecer novas realidades.

Estágiárias Laura Castro e Sónia Mendes
Divisão de Serviços Públicos Ambientais | Turismo Cemiterial

 Laura Castro e Sónia Mendes

O QUE É UM JAZIGO?
Construções feitas na vertical, 
acima do solo, como uma casa, 
para sepultar os corpos.
Locais onde ficam os caixões ou urnas, 
usada para sepultar várias pessoas 
de uma mesma família.

O QUE É UM EPITÁFIO?  
Frases, datas, escritas sobre a cabeceira 
da campa ou na campa, para homenagear 
a pessoa que nele se encontra sepultada.

O QUE É UMA CAMPA? 
Local onde se sepulta, enterra um morto.


