Epitáfios

A sociedade sob outra perspetiva

Epitáfios

O termo epitáfio significa “sobre o túmulo”, palavra do grego epitáphios.
É uma inscrição tumular que identifica o lugar em que o morto está
enterrado.
A identificação é composta por um texto curto, por vezes contendo apenas
datas, mas pode incluir um poema, uma oração ou um conjunto de frases.
O material escolhido é, preferencialmente, a pedra (a lápide), de longa
vida. Essa eternidade é também o objetivo do epitáfio nas campas
ou das inscrições na pedra do jazigo.
No Cemitério Municipal de Loures, nos jazigos da Alameda da Redenção
e nos quatro primeiros talhões, que representam, no fundo, a parte mais
antiga do local, a análise estatística dos epitáfios em campas confirma
a opção maioritária da frase “À memória”, seguida da “Saudade eterna”.
Nos jazigos, perpetuando uma tradição da Idade Média, surge “Aqui Jaz”.
Por vezes, é evidenciado o papel social do falecido/a, com referências às
suas qualidades cívicas, morais ou pessoais.
No século XX, a mudança do conceito de morte reforça o desejo de
imortalidade, e surgem temas, frases, que se vão estereotipando,
muito pela intervenção das agências funerárias que, apresentando
um repertório já selecionado, se vai aplicando, repetindo e copiando.
São exemplos: Eterna saudade de seus familiares, Com todo o nosso
amor, Com todo o amor da família, Permanecerás para sempre nos nossos
corações, Que a tua alma descanse em paz e Eterna é a nossa saudade.
Os epitáfios apresentam a visão do mundo em relação à morte e
reproduzem a sociedade, os papeis sociais e as ideologias de um grupo
social de determinada época.
A visita a um cemitério, destacando os epitáfios, permite, pois, ver a
sociedade que os escreveu e os papéis ali desempenhados por cada
homem e por cada mulher.

Si nada nos salva de la muerte,
al menos que el amor nos salve de la vida.
Pablo Neruda

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.

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.
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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.
Prémios APOM 2018
Menção honrosa - Museologia

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

