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

Todos os dias
9:00 > 17:30
A entrada no cemitério termina 
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.

CEMITÉRIO 
MUNICIPAL
LOURES

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

Duração: 45-60 minutos.
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www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLouresPrémios APOM 2018

Menção honrosa - Museologia

As Mulheres 
e a Primeira
República

Liga Republicana das Mulheres Portuguesas

Foi em 1907, que um grupo de mulheres instruídas e cultas fundou 
o Grupo Português de Estudos Feministas, com o objetivo de difundir 
os ideais da emancipação feminina.
O grupo, dirigido por Ana de Castro Osório, contava com intelectuais, 
médicas, escritoras e, sobretudo, professoras. 
É em torno deste núcleo que se vai fundar a Liga Republicana 
das Mulheres Portuguesas.
 A ideia é lançada em agosto de 1908, por Ana de Castro Osório 
e António José de Almeida, e apoiada por Bernardino Machado
e Magalhães Lima. 
Este projeto, acarinhado pelo Partido Republicano, vai tomar 
forma legal em fevereiro de 1909, constituindo-se numa associação, 
simultaneamente, política e feminista. Numa época em que era 
socialmente limitada a participação politica ativa quotidiana da mulher, 
não foi insignificante a lenta alteração de costumes e hábitos.
A Liga Republicana das Mulheres Portuguesas será a primeira, 
a mais duradoura e combativa associação, a conciliar a defesa 
e a difusão dos ideais feministas e republicanos.
A aliança entre os dirigentes do Partido Republicano e as mulheres 
republicanas foi reforçada com a iniciação, de muitas delas, 
na Maçonaria e a militância ativa na Loja Humanidade.
Naquela época, maçonaria feminina, República e feminismo 
eram expressões do mesmo ideal e espaços de intervenção 
na conquista da liberdade, da igualdade e do direito de cidadania.

O papel dos Centros Republicanos 
Foi nos Centros Escolares Republicanos que se estabeleceu e fortaleceu 
o contacto, o companheirismo e a cumplicidade entre os chefes 
do Partido Republicano e as mulheres que aderiram aos ideais
da República. 
Muitas delas eram mães, filhas, esposas ou irmãs de republicanos.
Nos centros, elas participaram nas reuniões, debates e conspirações 
do Partido Republicano contra a monarquia. Aí se delineava a 
propaganda e a ação a desenvolver nos jornais, nas conferências 
e nos comícios, tornando-se algumas delas, brilhantes oradoras.
Em Loures, existiram três centros escolares e o professorado 
era maioritariamente feminino.

As Mulheres em Loures e a causa 
da República

Maria Guilhermina Ascenso tem 
aparecido como a única mulher 
diretamente envolvida na República 
em Loures, a 4 de outubro de 1910. 
Mas foram identificadas 
outras mulheres, republicanas 
da Liga Republicana das Mulheres 
Portuguesas, o que muito enriquece 
a história de Loures e do país.

Obras consultadas por Ana Paula de Sousa Assunção, 2018.
Esteves, João Gomes, A Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. 
Uma organização política e feminista (1909-1919), 
Comissão para Igualdade e para os Direitos das Mulheres, 1991, Lisboa. 
Fina D’Armada, As Mulheres na implantação da República, Ésquilo, 2010, Lisboa.
Alves, João Raymundo, Almanaque do Concelho de Loures, Lisboa, 1911
http://www.aph.pt/ex_assPropFeminina2.php

Liga Republicana das Mulheres 
Portuguesas, em Loures,  
colaboradoras

LOURES 
Capitolina de Oliveira Costa
Jesuína Maria Ascenso
Joaquina Maria Ginja
Júlia Miramon
Maria Guilhermina Ascenso
Teresa de Jesus Raso

BUCELAS 
Delmira Alves
Elvira Rodrigues
Eufrásia Dores
Eulália Jesus Manique
Georgina Aranha
Joana Soares
Joaquina Anjos
Júlia Dias
Leopoldina Rodrigues
Maria Esteves
Maria Isabel
Rosa de Oliveira Costa

Lista das sócias da Liga Republicana
Carolina do Nascimento Amado Neves  Loures, professora
Inácia Tavares Ramos  Pinheiro de Loures
Maria do Carmo Sousa e Silva  Loures, professora


