CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOURES

Talhão dos
Combatentes
de Loures
Data de 1939 o primeiro enterramento no Mausoléu/talhão
dos Combatentes da Grande Guerra, no cemitério de Loures.
Este talhão foi criado por decisão municipal, com envolvimento
da Liga dos Combatentes da Grande Guerra.
Acolhe também os militares da Guerra Colonial Portuguesa,
da freguesia de Loures.
Depois de 1975, passou a ter nova designação,
Talhão dos Combatentes, acolhendo também elementos da GNR.
A Liga dos Combatentes, Núcleo de Loures, continua a zelar,
com o Município, por este valioso Memorial.
Como Memória da Grande Guerra foi construído um monumento na
Praça da Liberdade , em 1929, junto ao edifício dos Paços do Concelho
em Loures.
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Percursos temáticos

CML/DAIC/2021

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 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 de Saúde (DGS).

Prémios APOM 2018
Menção honrosa - Museologia

