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FREDERICO DA SERRA TARRÉ
LOURES, 1885-1922

Foi um republicano de referência com participação na implantação  
da República, em 1910 e na Câmara Municipal de Loures, onde foi 
presidente da Comissão Administrativa entre 19/5/1920 e 2/1/1921. 
Faleceu a 22 de agosto de 1922, em Loures.
Partilha o nome de família numa empresa carismática e centenária 
de Loures. 

Participou em importantes decisões para a cidade e concelho.
Em 1913 fez parte da comissão para a construção da sede da Sociedade 
Philarmonica Recreio Musical de Loures, inaugurada em 1928, conforme 
registou o jornal Quatro de Outubro, nº 41, de 19 de janeiro de 1913, p. 3.

Frederico da Serra Tarré era conhecido pela sua habilidade no desenho e, 
num mês, apresenta o projeto que foi aprovado e que demorará
cerca de 15 anos a construir, com a Primeira Grande Guerra de permeio.

Frederico da Serra Tarré
1885-1922

Cemitério Municipal de Loures



Na mesma rua onde se construiu a sede, em 1926, foi atribuído o seu nome 
(antiga Rua das Alvogas).

Frederico da Serra Tarré deixou sinais da sua vida na História de Loures, por isso 
é justo que se destaque e mereça pertencer ao número de Memoráveis que se 
libertaram da lei da morte.

Planta com a futura rua Frederico Tarré. 

Sociedade Philarmonica Recreio Musical de Loures, inaugurada em 1928.
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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  | Família Saraiva | 
Domingos José Pereira | Emília Guilhermina Saiote Saraiva Duarte | 
Frederico da Serra Tarré

Duração: 45-60 minutos.

Cemitério 
Rua da Paz, Loures
GPS: 38° 49’ 50.6’’ W 9° 10’ 30.7’’

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

Visitas guiadas
Mensalmente
10:00 > 12:30 | 14:00 > 16:30

Com marcação prévia.
Divisão de Serviços Públicos 
Ambientais
dspa@cm-loures.pt
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.

www.cm-loures.pt    


