CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOURES

António
Feliciano
Bastos
Loures, 1892-1987

António Feliciano Bastos foi um exemplar cidadão,
defensor da sua terra e impulsionador de atividades
recreativas e desportivas, culturais, tendo dado um
importante contributo para a História de Loures,
através das suas memórias e testemunhos.
Integrou grupos como os Dez da Manilha, a Estundantina
de Loures e foi fundador do Enterro do Entrudo.
Aos 28 anos foi escrivão das execuções fiscais e aferidor
de pesos e medidas, na Câmara Municipal de Loures.
Aposentou-se em 1962.
Como voluntário, exerceu funções de enfermeiromaqueiro, no Corpo Voluntário de Bombeiros de Loures,
e era um entusiasta do football, no início do século XX,
devendo-se à sua iniciativa o nascimento do Grupo
Sportivo de Loures, a 13 de agosto de 1913, com o apoio de
Rafael Sérgio Vieira da Costa e mais 35 elementos locais.
O primeiro campo de futebol informal funcionava nos
Casaréus, ainda quando se davam apenas pontapés na
bola, e no terreno existiam pocilgas, estábulo de ovelhas,
capoeiras. Em 1913, já se jogava, com autorização
da Câmara Municipal de Loures.

Corpo de Bombeiros e Banda de Música, com os
comandantes Soromenho e Marques Raso.
Fevereiro de 1939.
António Feliciano Bastos foi porta-estandarte
do Corpo Voluntário de Bombeiros de Loures.

António Feliciano Bastos ficou particularmente registado
neste grupo, onde “convertemos em realidade as amenas
conversas que tínhamos, que sonhávamos e (que)
conseguimos levar a um bom fim.”
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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
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Duração: 45-60 minutos.

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

Marcação de visitas
211 150 352
turismo@cm-loures.pt

Todos os dias
9:00 > 17:30
A entrada no cemitério encerra
15 minutos antes do fecho.

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

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

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.

Os percursos serão realizados conforme orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

