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A coleção é baseada em estudos sobre a Morte, vista pela sociedade através dos
tempos e culturas. Expressa a religiosidade, o luto, a lembrança e o respeito pelos
ancestrais. As Sepulturas e Cemitérios mantém os antepassados, apesar de
mortos, convivendo pacificamente com os vivos. São monumentos celebrando a
vida dos que já partiram deste mundo.

Respeitemos o assunto: A Morte sempre vence!
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Em Roma a Lei das Doze Tábuas proibia o enterro no interior da cidade:
O mundo dos vivos deveria ser separado do mundo dos mortos.

São João Crisóstomo:
"Cuide de nunca erguer um túmulo dentro da cidade. Se alguém deixasse um 
cadáver no lugar em que dormes e comes, o que não farias? E entretanto deixas os 
cadáveres não onde dormes e comes, mas nos membros do Cristo"

Isso começou não tanto com o Cristianismo, mas com o 
culto dos mártires, de origem africana. Os mártires eram 
enterrados nas necrópoles extraurbanas, comuns aos 
cristãos e aos pagãos. Os locais venerados dos mártires 
atraíam, por sua vez, as sepulturas.

Esta associação começou nos cemitérios extra urbanos, 
onde foram colocados os primeiros mártires. Com base na 
crença do santo, foi construída uma basílica, cujas funções 
eram exercidas por monges, e em torno da qual os 
cristãos queriam ser enterrados.



O Sepulcro dos Horatii e Curiazi 
de Albano Laziale está localizado 
ao sul do centro habitado, na orla 
da antiga Via Ápia. 

A Lenda: Na época de Tullio 
Ostilio, III Rei de Roma, Roma 
entra em conflito com Albalonga e 
os dois exércitos se enfrentam. 

Os dois reis das duas cidades 
decidiram resolver tudo com um 
duelo entre 3 irmãos gêmeos 
Romanos e 3 também gêmeos 
Albanos : o Horatii e o Curiatii.

O sepulcro está vazio e foi 
construído na via Ápia no século I 
(a luta foi no século V aC). 
Próximo a ele existia um local para 
cremação de cadáveres.
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Igreja de Notre Dame de Lorette, construído em 1727, destruído na Revolução Francesa, 
reconstruído e destruído novamente na I Grande Guerra, com cemitério ao lado.



A separação entre a abadia cemiterial e a igreja catedral foi então apagada. Os mortos, 
já misturados com os habitantes dos bairros populares da periferia, que se haviam 
desenvolvido em torno das abadias, penetravam também no coração histórico das 
cidades. A partir de então, não houve mais diferença entre a igreja e o cemitério.

Túmulo do 
Cavaleiro João da 
Silva, 1559, 
Coimbra, Convento 
de São Marcos.

Túmulo de Dom 
Pedro, Mosteiro 
de Alcobaça, 
Portugal.



Sepulcros de Dom Álvaro de Luna e sua esposa, Toledo, Espanha, Capela de Santiago



Sepulcro do Bispo Acuña, Catedral de Burgos, Capela de Santa Ana, Espanha



Tumba dos Sultões Mohamed e Abdul Aziz, Constantinopla, Turquia



Viagem à Turquia em 01/2020: Mesquita com “sepulturas” de sultões



Brasil, 2019

100 anos da Cripta da 
Catedral da Sé

Bloco e carimbo 
comemorativo



Envelope circulado de Poços de Caldas, Minas Gerais, para São Paulo, SP, com selo 
comemorativo dos 100 anos da Cripta da Catedral da Sé



Como morrer?

No Cristianismo orientava-se que a cabeça do jazente ficasse voltada para Jerusalém. 
No cristianismo primitivo, o morto era representado de braços estendidos em atitude de 
oração. Espera-se a morte deitado, jacente. Esta atitude ritual é prescrita pelos 
liturgistas do século XIII. "O moribundo deve estar deitado de costas a fim de que seu 
rosto olhe sempre para o Céu". Já os judeus viravam-se em direção à parede para 
morrer.

Túmulo de Vasco da Gama, Mosteiro dos Jerônimos, Lisboa, Portugal



Túmulo de Vasco da Gama, Mosteiro dos Jerônimos, Lisboa, Portugal



Túmulo do Poeta Luiz de Camões, Mosteiro dos Jerônimos, Lisboa, Portugal



Túmulo do Poeta Luis Camões, 
Mosteiro dos Jerônimos, Lisboa, 
Portugal.



Túmulo do rei Gustav Vasa na Catedral de 
Upsala, Suécia, século XVI, rei da Suécia. 
Sepultado com as suas três esposas, mas 
duas se encontrarem representadas no 
sarcófago concebido por Willem Boy, 
arquiteto flamengo ativo na Suécia. O rei foi 
sepultado naquela que foi outrora a capela 
da Virgem Maria. As esculturas foram 
entregues em 1583 e são feitas de mármore 
branco e bronze dourado.



Sepultura dos Condestáveis de Castela, século XVI, esculturas de Juan de Borgoña, na 
Catedral de Burgos



Sepultura de Santiago Apóstolo, Catedral em Santiago de Compostela



Monumento a Leonardo Bruno, filósofo, cerca 
de 1450, na Basílica de Santa Croce, 

Florença, Itália, escultura em mármore de 
Bernardo Rossellino. 

Mausoleu de Marco Antonio Martinengo, o 
capitão da cavalaria, morto em 29 de junho de 

1526, originalmente construido na igreja do 
Santíssimo Corpo de Cristo e transferido em 

1883 para o Museu Cívico de Brescia



Cripta Real do Monastério de El Escorial, Espanha, inaugurado em 1654 no Reinado de 
Felipe IV. São 26 sepulcros de mármore com os restos mortais dos reis e rainhas das 

dinastias de Asturias e Borbon, exceto os Reis Felipe V e Felipe VI.



Cripta Real do Monastério de El Escorial, Espanha
Vista da primeira sala



Túmulos saadianos, mausoléu coletivo 
em Marraquexe onde estão sepultados 

cerca de 60 membros da dinastia dos 
reis saadianos, que reinou em 

Marrocos nos séculos XVI e XVII. 



A Igreja do Santo Sepulcro fica na parte 
antiga da cidade de Jerusalém, aonde a 
tradição cristã afirma que Jesus foi 
sepultado e de onde ressuscitou no 
Domingo de Páscoa.

A construção foi iniciada em 326 dC no 
lugar do te plo de Adriano dedicado a 
Vênus pelo Imperador Constantino.



Interior do Santo Sepulcro



Provinham principalmente das grandes fossas comuns, ditas"fossas dos pobres", largas 
e com vários metros de profundidade, onde os cadáveres eram amontoados, 
simplesmente cosidos em seus sudários, sem caixão. Quando uma fossa estava cheia, 
era fechada, reabrindo-se uma mais antiga e levando-se os ossos secos para os 
carneiros. 

Os defuntos mais 
ricos eram 
enterrados no 
interior da igreja, 
não em jazigos 
abobadados, mas 
diretamente na terra, 
sob as lajes do 
chão; seus despojos 
tomavam também 
um dia o caminho 
dos ossários. 

Não se tinha a ideia 
moderna de que o 
morto deve ter uma 
casa só para si, da 
qual seria o 
proprietário perpétuo 
- ou pelo menos o 
locatário por muito 
tempo -, de que ali 
estaria em sua casa, 
não podendo dela 
ser despejado.



Vista de uma das galerias das 
Catacumbas de Paris



Sarcófago de Anton Bruckner, músico, na Basílica 
doMonastério de Florian, Áustria, abaixo do órgão, 1896.



O cemitério dos Capuchinhos de Palermo está localizado no convento homônimo e as 
famosas catacumbas , próximo à igreja de Santa Maria della Pace na Praça dos 

Capuchinhos. Foi construído em meados do século XIX, quando as novas disposições 
sanitárias proibiam os enterros em igrejas e catacumbas.



Detalhes



Capela dos Ossos, Igreja de São Francisco, 
século XVI, em Évora, Portugal



A opinião comum era conservar os mortos nas suas casas, ou quando muito, em 
cemitérios aonde a família pudesse visitá-los. Para isso, os mortos 
necessitavam ter a sua casa própria, não os cemitérios comunitários das 
igrejas. 

A concessão de propriedade de uma sepultura a uma determinada família 
assegura ao defunto a sua perpetuidade.

A família pode visitá-lo, como a um parente vivo, e recorda-o enchendo a casa 
com suas objetos que o lembram. Levam flores, evocam-no, rezam, cultivam sua 
lembrança.

Os túmulos dos heróis e grandes homens seriam venerados pelo Estado nos 
cemitérios ou em criptas ou mausoléus adiante. É uma concepção diferente 
daquela das capelas e das igrejas.



Cemitério árabe em Casablanca, Marrocos



Cemitérios Brasileiros
Série comemorativa de 2013:

Cemitério de Santa Isabel, Mucugê, Bahia
Portão do Cemitério de Arez, Rio Grande do Norte

Cemitério do Batalhão, Piauí
Cemitperio da Sociedade, Belém, Pará



Cartão Postal circulado – Cemitério Marinho de Pedras Compridas
Icaraí de Amontada, Ceará

Por volta de 1940 um cadáver desconhecido, dentro de um saco foi jogado de um 
navio e encalho em Pedras Compridas. Foi enterrado nas dunas, revelou-se em 

sonho a um pescador dizendo-se chamar Serafim. A partir daí o local converteu-se 
em cemitério, local aonde se colocam oferendas aos mortos e se fazem pedidos ao 

dito Serafim.



Envelope circulado para São Paulo, capital em 27 de dezembro de 2017
Com selo da série Cemitérios, com o Portão do Cemitério de Arez, RN



A individualização da sepulturas

A partir do século XII - e, às 
vezes, um pouco antes -
reencontramos as inscrições  
funerárias que haviam quase 
desaparecido durante 800 a 900 
anos. Primeiramente, 
reaparecem sobre os túmulos 
dos personagens ilustres - ou 
seja, santos ou similares. Estes 
túmulos, inicialmente muito raros, 
tornam-se mais frequentes no 
século XIII.

A arte funerária evoluiu no 
sentido de uma maior 
personalização até o início do 
século XVII, e o defunto pôde 
ser, então, duplamente 
representado sobre o túmulo: 
jazendo e orando.

Sepultura de Evita Peron, 1952, no 
Túmulo da Família Duarte



Túmulo da Familia Duarte, aonde está sepultada Evita Peron, 1952



Cemitério da Recoleta, Buenos Aires, Argentina
Túmulo da Familia Orfali



Túmulo da Familia Garibaldi, Cemitério de Caprera, Itália.  Clélia Garibaldi (1867-1959) filha 
de Giuseppe Garibaldi e Francesca Armosino desenvolveu obras de caridade vendendo 
cartões postais autografados e lembranças de seu pai para enviar doações a creches



Túmulo de Napoleão Bonaparte (2769-
1821).

Após sua morte em 1821 foi sepultado na 
Ilha de Santa Helena. Em 1840 foi 
transferido para Paris e sepultado na 
Capela dos Jerônimos provisoriamente até 
1861.

Em 2 de abril de 1861 seus restos mortais 
foram transferidos para o túmulo definitivo 
só a cúpula do Palácio dos Inválidos, Paris.



Monumento aos Generais 
Clèment Thomas e Lecomte, no 
Cemitério de Père-Lachaise, 
Paris.

Os dois eram republicanos no 
reinado de Louis Philippe foram 
fuzilados em 18 de março de 
1871 em Montmartre, Paris.



Túmulo do Ferdinand Jean Marie 
Foch (1851 - 1929), General e 
Acadêmico francês, Marechal da 
França, da Grã-Bretanha e da 
Polônia, Comandante-em-Chefe 
das forças aliadas no fronte Oeste 
durante a Primeira Guerra Mundial., 
no Palácio dos Inválidos, Paris.



Panteão Nacional da Venezuela, Caracas, construído em 1875 próximo a Igreja da 
Santa Trindade, aonde estão os restos mortais de destacadas personalidades e heróis 

da história venezuelana.



Mausoléu de Charlottenburg, construído entre 1695 e 1699 por ordem de Sofia Carlota de 
Hanôver, segundo esposa do príncipe de Brandemburgo, Alemanha, Friedrich I. No 

Mausoléu encontram-se tumbas de membros da família real Hohenzollern, incluindo as da 
rainha Luise e do imperador Wilhelm I. 



Túmulo de guerra é a definição do sepulcro destinado a soldados ou civis mortos 
durante operações ou campanhas militares. O termo não se aplica apenas a túmulos: 
navios afundados em guerra são muitas vezes considerados túmulos de guerra, assim 
como aeronaves militares que tenham desaparecidas no mar. 

Cemitéio Americano de Meuse-Argpmme, a 42 km de Verdun, França, contendo 14.246 
militares americanos que morreram na Primeira Guerra Mundial.



Cemitério Militar Alemão em Passo Pordoi, Itália



O Cemitério Britânico Cabaret Rouge contém 7655 lápides da I Guerra Mundial quase 
metade não identificada, incluindo cerca de 50 canadenses.durante a guerra em Arras, Nod 
Pas-de-Calais e a Batalha de Vimy Ridge. No início dos anos 2000, o Canadá exumou um 

corpo de uma dessas sepulturas e colocou-o em repouso em Ottawa, onde ele agora 
homenageia todos os soldados perdidos.



Cemitério La Targette, França, que contém os corpos de 638 soldados britânicos e 
milhares de soldados franceses da Primeira Guerra Mundial.



Cemitério Militar Alemão, com cerca de 40.000 sepulturas, próximo a Arras, França



Alemanha, Máximo Postal 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial
Cemitério de Guerra na Alemanha



Cemitério de Passieux, França, com os túmulos dos Heróis da Resistência de Vercors.



Cemitério de Morette – França
FCD e Máximo Postal 
Em memória da Resistência Francesa
Na Segunda Guerra Mundial



Cripta dos Deportados, Paris
FDC em memória dos 200.000 mortos deportados franceses

na Segunda Guerra Mundial



Túmulo do soldado desconhecido
é o nome que recebem os monumentos 

erigidos pelas nações para honrar os 
soldados que morreram em tempo de 

guerra sem que os seus corpos tenham 
sido identificados.

A tradição moderna desta prática foi 
iniciada no Reino Unido quando, 

terminada a Primeira Guerra Mundial, foi 
o primeiro país a enterrar um 

combatente desconhecido em nome de 
todos os exércitos do Império britânico, 

na Abadia de Westminster em 1920.

Arco do Triunfo

Um dos túmulos mais famosos é o que 
está sob o Arco do Triunfo de Paris, que 

foi instalado em 1921 para honrar os 
mortos por identificar da Primeira 

Guerra Mundial. 



Monumento ao Soldado Desconhecido
Inteiro Postal da Eslovenia, 2014



70 anos do final da Segunda Guerra Mundial
Polonia, Bloco de 2011



Túmulo do Soldado Desconhecido
Bruxelas, Bélgica

Cartão Postal circulado de Bruxelas, Bélgica, para Bahia, Brasil em 8 de setembro de 1927



FDC enviado de Seul, Coréia do Sul, em 6 
de junho de 1961 para Califórnia, Estados 
Unidos com complemento de porte no verso 
do envelope. Retornou à Coréia em 12 de 
junho de 1961, selado no verso e reenviado 
para Houston, Texas, com carimbo tipo 
flâmula de San Luis Obispo, EUA de 13 de 
julho de 1961 com a mensagem "Pray for 
Peace".





Sepulturas colossais

As Pirâmides de Gizé

Aerograma do Egito mostrando as três pirâmides

Quéops, faraó do Antigo Egito reinou por volta de 2551 a 2528 aC construindo a maior 
das três pirâmides que leva o seu nome. Quéfren, faraó da quarta dinastia construiu a 
segunda maior das pirâmides de Gizé, a pirâmide de Quéfren, além da Esfinge e um 

templo. Menkauré (Miquerinos), construiu a menor delas e que leva seu nome.



Cartão postal circulado em outubro de 1906 para Lisboa, Portugal

Pirâmide de Quefren e a Esfinge, construídas pelo faraó Quefren que reinou de 2520 
a 2494 aC. A Esfinge representa o faraó sentado em seu trono.



Inteiro Postal circulado em 28 de abril de 1906 para Delhi, India

O Taj Mahal é um mausoléu situado em Agra na Índia, construído em 1632 a 1653 que o 
im,perador Shah Jahan construiu em memória de sua esposa favorita, Aryumand Banu 

Begam, a “Mumtaz Mahal” (a jóia do palácio), que morreu ao dar a luz o 14º filho.
O Mausuléu foi construído sobre seu túmulo junto ao Rio Yamuna.

Classificado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade e uma das Novas Sete 
Maravilhas do Mundo Moderno.



FDC da Índia, de 16 de dezembro de 2004



CEMITÉRIO DE CÃES

O Cemitério dos Cães é considerado o primeiro cemitério de animais da era 
moderna criado no mundo, localizado em Asnières-sur-Seine, Paris.

Fundado em 1899 por Georges Harmois e Marguerite Durand, diretora do jornal La 
Fronde,como Sociedade Anônima Francesa do Cemitério de Cães e Gatos.



SOUVENIRS DE CEMITÉRIOS

Cartões Postais das Catacumbas 
de São Calixto
Roma, Via Ápia Antiga



PROPAGANDAS DE CEMITÉRIOS
EM CARTÕES POSTAIS



PROPAGANDAS DE CEMITÉRIOS
EM CARTÕES POSTAIS



Obrigado a todos pela 
paciência.

Descansem em Paz
Neste noite e em todas as 
outras.

02/11/2020


