
 

 

 

RECOMENDAÇÃO 

‘PELA ATUALIZAÇÃO DO BRASÃO DA FREGUESIA DE LOURES’ 

 

Considerando que: 

 Nos termos do determinado na Lei n.º 53/91 de 7 de Agosto, na sua redação atual1, que 

disciplina o direito ao uso, ordenação e processo de constituição dos símbolos 

heráldicos das autarquias locais; 

 Os símbolos heráldicos previstos neste diploma são os brasões de armas, as bandeiras 

e os selos. 

 As freguesias têm direito ao uso dos símbolos heráldicos; 

 Os brasões de armas previstos na presente lei são, em regra, constituídos por escudo 

encimado por uma coroa, sendo esta a principal peça heráldica na identificação de um 

brasão de um município ou freguesia, podendo-se através dela confirmar a categorias 

político-administrativa da localidade, nomeadamente, se a localidade é capital, cidade, 

vila ou aldeia; 

 A coroa é mural nas armas das autarquias locais, sendo para as freguesias com sede em 

vila, de prata com quatro torres aparentes, sendo a primeira e a quarta mais pequenas 

que as restantes, e para as freguesias com sede em povoação simples de prata com três 

torres aparentes; 

 Loures foi elevada a Vila nos termos do Decreto nº 12.542/26 de 26 de Outubro de 

19262, que conferiu à Freguesia de Loures o uso de uma coroa mural de 3 torres, e 

elevada a Cidade através da Lei nº 35/90 de 9 de Agosto3, que, não obstante não estar 

previsto na lei, confere igualmente à Freguesia, enquanto Freguesia com sede em 

cidade, o uso no brasão de coroa mural em prata com 4 torres aparentes; 

 Atualmente os órgãos da Freguesia de Loures usam, nos símbolos da freguesia, o brasão 

com coroa mural de 3 torres conforme a seguir se demonstra em foto retirada do sítio4 

da internet da Junta de Freguesia de Loures, e que pode ser verificado na bandeira 

hasteada nesta Assembleia de Freguesia; 

 

 

 

                                                           
1 https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1991-107502863 , consultado em 12/11/2021 às 10H09.  
2 https://dre.pt/dre/detalhe/decreto/12542-1926-161556 , consultado em 12/11/2021 às 10H12. 
3 https://dre.pt/dre/detalhe/lei/35-1990-573497 , consultado em 12/11/2021 às 10H13. 
4 https://www.jf-loures.pt/Caracterizacao.html, consultado em 12/11/2021 às 10H05. 
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Neste sentido a Bancada do Partido Socialista propõe que a Assembleia de Freguesia de Loures 

delibere:  

 

 Recomendar à Junta de Freguesia a alteração do desenho do brasão, com a substituição 

da coroa mural de 3 torres para coroa mural de 4 torres, com o posterior envio à 

Comissão de Heráldica para aprovação e subsequente ratificação em Assembleia de 

Freguesia, para uso imediato nos símbolos da Freguesia. 

 

Loures, 06 de Dezembro de 2021 

 

Brasão em uso 

com 3 Torres 

Proposta de Brasão 

com 4 Torres 


