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Cemitério Municipal de Loures
turismo@cm-loures.pt
211 150 352
dspa@cm-loures.pt
211 150 913
Cemitério Paroquial de Bucelas
biblioteca@jf-bucelas.pt
219 694 353
Cemitério Paroquial de Sacavém
francisco.gravito@uf-sacavemepriorvelho.pt
219 497 020
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Cemitério Paroquial de São João da Talha
paula.zeferino@uf-ssb.pt
219 554 525
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Cemitério Paroquial de São Julião do Tojal
luisa@jf-tojal.pt
219 738 580

CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LOURES
CEMITÉRIO PAROQUIAL DE BUCELAS
CEMITÉRIO PAROQUIAL DE SÃO JULIÃO DO TOJAL
CEMITÉRIO PAROQUIAL DE SÃO JOÃO DA TALHA
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CEMITÉRIO PAROQUIAL DE SACAVÉM

Prémio APOM 2018
Menção Honrosa
Museologia

www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures

ROTA DE TURISMO
CEMITERIAL
A criação de uma rota de turismo, com base
no nosso património cemiterial não romântico,
tem agregado um princípio de valorização
de união de esforços.
As juntas e uniões de freguesia, com os cemitérios
paroquiais de Bucelas, São Julião do Tojal,
São João da Talha e Sacavém, e a Câmara Municipal
de Loures, com o Cemitério Municipal de Loures,
apostaram na valorização e no potencial deste tipo
de património com arte e história.
A visão que se partilha neste território concelhio
é a de que se deve trabalhar afincadamente
na preservação da identidade coletiva local,
alicerçando-a naquilo que simultaneamente une
e distingue os territórios. E o património registado
nos cemitérios tem este valor.
Trata-se de uma herança histórica e símbolo da
identidade cultural. O património de origem cemiterial
assume um importante significado, pela sua ligação
às comunidades e pelo seu papel agregador.
Importa proteger este legado histórico, mas importa,
sobretudo, saber transformar a identidade, a memória
coletiva, o património comum, num fator de coesão
social e motor do desenvolvimento integrado.

São Julião do Tojal

São João da Talha

Bucelas

Esta rota amplia esse conceito de criação de sinergia
coletiva.
Todos os cemitérios estão identificados e com contactos
para agendamento de visitas ou qualquer outra
questão, que serão disponibilizados nos sítios de cada
uma das Autarquias.
Em 2020 começarão a ser editados desdobráveis sobre
os cemitérios paroquiais, destacando, à semelhança
do figurino adotado para o Cemitério Municipal
de Loures, as pessoas que deram um significativo
contributo para a vida local e o património artístico
relevante.
Os primeiros itinerários tocarão o retrato, o ferro,
as cantarias e canteiros, o associativismo e as causas
públicas.

TURISMO EM CEMITÉRIOS
NÃO ROMÂNTICOS

TURISMO CEMITERIAL,
TURISMO DE NICHO

O trabalho realizado no Cemitério Municipal de Loures,
ao longo dos dois últimos anos, serviu de modelo para
a criação de uma rota de turismo cemiterial, com
a inovação de se tratarem de cemitérios não românticos.
Este trabalho teve o reconhecimento da APOM –
Associação Portuguesa de Museologia, em 2018, com
atribuição de uma menção honrosa em trabalho de
museologia.
O desafio lançado à Junta de Freguesia de Bucelas,
União das Freguesia de Santo Antão e São Julião do Tojal,
União das Freguesia de Santa Iria, São João da Talha
e Bobadela e União das Freguesias de Sacavém e Prior
Velho para receberem esta nova tipologia de turismo,
permitiu criar no concelho de Loures uma rota de turismo
cemiterial, em cemitérios não românticos, facto que é
pioneiro no nosso país.
As motivações e os desejos do turista para um determinado
destino estão a considerar também a sua experiência
pessoal, a motivação, o desejo de ter experiências e
sensações, de viver e conhecer a comunidade destino,
de ter visitas mais intimistas e individuais, fatores
que alimentam este tipo de turismo.

O termo “nicho” ter-se-á generalizado a partir de
1957, por intervenção do ecologista Hutchinson que,
ao referir-se à região numa escala multidimensional,
caracterizou-a como um conjunto territorializado
de fatores ambientais que afetam o bem-estar
das espécies.
A sua utilização em turismo generalizou-se através
do marketing (niche marketing).
A busca regular de práticas e destinos turísticos
não massificados e diferenciadores, nomeadamente
mais em contacto com a natureza, só começaram
na década de setenta do passado século.
Há autores que sugerem que o turismo de interesse
especial ou o turismo alternativo emergiu também
das preocupações com o turismo sustentável.
Os turismos de nicho têm motivações e escolhas
turísticas diferentes, mais intimistas e genuínas.
O conceito de turismo de nicho consagra o turismo
cemiterial, em particular o de cemitérios não
românticos.
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