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Joaquina
Maria Ginja
Saiote
1895-1967 - Loures

Filha de Álvaro dos Reis e Maria do Carmo, casada com

é importante referir outras duas mulheres ainda não

José Francisco Saiote Júnior. Morava na Rua dos Combatentes

localizadas - Capitolina de Oliveira Costa e Júlia Miramon.

da Grande Guerra, nº 4, Loures.
O Centro Escolar Republicano de Loures estabeleceu
As Mulheres em Loures e a causa da República

e fortaleceu o contacto, o companheirismo e a cumplicidade

Maria Guilhermina Ascenso tem aparecido na história de Loures

entre os chefes do Partido Republicano e as mulheres que

como a única mulher diretamente envolvida na República em

aderiram aos ideais da República. Muitas delas eram mães,

Loures, a 4 de Outubro de 1910, com a questão da bandeira já

filhas, esposas ou irmãs de republicanos.

preparada, com as cores da mudança, verde e vermelho.
Neste projeto de valorizar o protagonismo histórico de quem
Mas a investigação sistemática, com os registos cemiteriais,

se distinguiu na vida da comunidade, nunca será demais

tem permitindo identificar outras mulheres, colaboradoras da

referir o papel fundamental dos familiares, da aceitação de

Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, ou mesmo sócias,

perguntas, da cedência de fotografias e de memórias com que

alavancando para a História, um significativo número

se vai abrindo um novo campo de conhecimento na História

de mulheres e homens, o que tem permitido entender melhor

da República no Concelho de Loures.

o envolvimento do concelho de Loures quanto á implantação
da República.
Como é o caso de Joaquina Maria Ginja Saiote, agora
identificada e com marco de memória, junto ao jazigo da
família, uma jovem que à data, abraçou a causa republicana,
ajudou na recolha de fundos para apoio ás famílias com feridos
do dia 4 e 5 de outubro e reforçou as cumplicidades com
as restantes republicanas já identificadas neste grande livro
de memórias, que é um cemitério.
Jesuína Maria Ascenso, identificada no Cemitério Municipal
de Loures, com marco de memória; Maria Guilhermina
Ascenso, identificada no Cemitério Municipal de Loures,
no Mausoléu da Junta Revolucionária da Implantação da

Liga Republicana
das Mulheres Portuguesas

República; Teresa de Jesus Raso, identificada no Cemitério

agradecimentos especiais:

Municipal de Loures, com marco de memória. Também
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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
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Duração: 45-60 minutos.

Virgínia Vieira e
Maria Guilhermina Mateus

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 da Saúde (DGS).

