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Medalha de Honra do Concelho 

 

Banda da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures 

A Banda da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures foi fundada em 12 de 

Dezembro de 1897. 

Mercê de um trabalho dedicado, logrou atingir um prestígio que lhe valeu, nos últimos anos, 

inúmeros convites para actuar em concertos, desfiles, guardas de honra e festivais, tendo 

algumas destas actuações atingindo uma qualidade e reconhecimento que deixaram marca 

indelével. 

Na Alemanha, no ano de 1991, obteve o primeiro lugar e a Taça de Ouro de vencedor absoluto do 

Festival, tendo ali conquistado, sete anos mais tarde, o 1º Prémio na modalidade de concerto. 

A formação musical está a cargo da Escola de Música da Banda da Associação. 

 

Ilídio Candeias Diogo 

Nasceu na Vila Nova de S. Bento a 6 de Dezembro de 1935, residindo na freguesia de Santo António 

dos Cavaleiros, no concelho de Loures, desde 1975. 

Concluída a licenciatura em Medicina no ano de 1963, iniciou a carreira dos Hospitais Civis de 

Lisboa, desempenhando funções nas mais prestigiadas unidades hospitalares da Grande Lisboa, 

reunindo assim um vasto e extraordinário curriculum, granjeando de elevada estima e 

reconhecimento profissional. 

Exerce clínica privada no concelho de Loures, desde 1970. 

Em Setembro de 1971, tomou posso como Médico Municipal Interino da Câmara Municipal de 

Loures. Durante o exercício das referidas funções, substituiu com frequência o Subdelegado, 

mais tarde Delegado de Saúde do concelho. 

De 1969 até 1972, exerceu a docência das disciplinas de Semiologia e Medicina na Escola Técnica 

de Enfermeiras do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil e na Escola de 

Enfermagem de Saúde Pública de Lisboa, funções que suspendeu a seu pedido. 

Vocacionado desde o início da sua carreira hospitalar para a actividade diárias em enfermaria, 

consulta externa e serviço de escala na urgência, descura de certo modo a publicação de 

trabalhos, que certamente poderiam valorizar o seu curriculum, no entanto teve o ensejo de 

publicar, em colaboração, com o Dr. Ferreira de Almeida e outros, os trabalhos Doença das 



Hemoglutininas Frias, Conceito de Macroglobulinémia e Artrite Reumatóide num doente com 

bipogamaglobulinémia primária do adulto. 

No campo da Farmacologia Clínica, participou no ensaio de novos fármacos antes do seu 

lançamento no mercado farmacêutico. 

O Doutor Ilídio Candeias Diogo é um profissional distintíssimo, afável e disponível, louvado por 

colegas e alunos, sendo ainda um magnífico exemplo de profissionalismo e humanidade. 

  

D. José da Cruz Policarpo  

Cardeal-Patriarca de Lisboa 

Nasceu a 26 de Fevereiro de 1936, na povoação do Pego, freguesia de Alvorninha, concelho de 

Caldas da Rainha. 

Após a Escola Primária frequentou os três Seminários do Patriarcado de Lisboa (Santarém, 

Almada e Olivais). 

Ordenado presbítero no dia 15 de Agosto de 1961, foi nomeado Vice-Reitor do então recém-criado 

Seminário Liceal de Penafirme, onde leccionou diversas disciplinas. 

Frequentou, depois, a Universidade Gregoriana de Roma, tendo-se doutorado em Teologia 

Dogmática, em 1971, com uma tese intitulada “Sinais dos Tempos. Génese histórica e interpretação 

teológica”. 

Colaborou na elaboração do Plano de Acção Pastoral para o Patriarcado de Lisboa, publicado em 

1976, o qual continua, ainda hoje, a inspirar a acção diocesana do Patriarcado. 

Em 26 de Maio de 1978 foi nomeado Bispo titular de Caliábria e auxiliar do Patriarca de Lisboa. 

A 4 de Março de 1997, o Cardeal Patriarca D. António Ribeiro comunicava a nomeação de D. José 

Policarpo como Arcebispo Coadjutor do Patriarca de Lisboa, cargo que ocupou imediatamente 

após a morte de D. António Ribeiro. 

A acção pastoral de D. José Policarpo durante o tempo em que foi Bispo Auxiliar, 1978 a 1997, e a 

sua invulgar cultura, deixou marca indelével no seu trabalho e competência como Reitor da 

Universidade Católica Portuguesa.  

Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa para que foi eleito, em 13 de Abril de 1999, lugar 

que ocupou até princípios do corrente ano – 2005. 

Membro Honorário da Academia Portuguesa da História (6 de Dezembro de 2000), é nomeado 

membro do Conselho Pontifico para a Cultura, em 18 de Outubro de 1998. 



Como Cardeal, D. José Policarpo participou no recente Conclave que viria a eleger o actual Papa 

Bento XVI. Face ao prestígio que despertava em toda a Europa, e muitas outras nações, foi até 

apontado como um dos possíveis eleitos. 

Acompanhando tão vasta e diversificada acção pastoral e académica, D. José Policarpo tem 

publicado livros e estudos nas áreas de Teologia, Pastoral e Sociologia. 

 

Manuel António Ferreira Antunes 

Nasceu na ilha de Fernando Pó, no ano de 1944. 

Do seu longo percurso profissional, realçam-se os cargos de Director-Geral da Polícia Judiciária, 

de Director da Escola de Polícia Judiciárias, de Director do Instituto Nacional de Polícia e Ciências 

Criminais e de Director do Instituto Superior de Polícia Judiciárias e Ciências Criminais. 

Exerce actualmente as funções de Procurador-Geral Adjunto, Presidente da Secção Científica 

Portuguesa, Presidente do Centro Português de Estudos de Direito Penal e Financeiro 

Comunitário, Presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Professor no Instituto 

Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, Professor e Coordenador da disciplina de 

Criminalística do Curso de Formação de Oficiais da GNR da Academia Militar, Professor convidado 

no Instituto de Direito Penal Económico e Europeu, 

Coordenador e Docente do Curso de Pós-Graduação em Criminologia do Departamento de Direito 

da Universidade Lusíada e Docente convidado do Mestrado em Ciências Criminais da Faculdade 

de Medicina. 

Publicou diversos trabalhos nas áreas de criminalidade, dos quais se destaca o livro Corrupção 

e Investigação Criminal, Loures 1989. 

Residente no concelho há mais de vinte anos. 

 

Maria Augusta Silva 

Jornalista e escritora. Nasceu em Mangualde em 1947, começando a dedicar-se ao jornalismo 

nos anos 60, em Angola. São de referência trabalhos seus nas áreas da entrevista, reportagem 

e crónica. 

Desde sempre ligada à cultura, às artes, à literatura, a par dos campos da sociologia, filosofia, 

ciências da saúde e do ensino, todas marcam a sua formação profissional. Ainda muito jovem, 

abraçou a criação poética, encontrando-se representada em páginas literárias e numa antologia 

de poetas de língua portuguesa. 



Tem uma carreira sublinhada por diversas distinções com destaque para o Prémio Internacional 

de Jornalismo Rei de Espanha (o maior galardão do mundo ibero-americano para a Imprensa) 

atribuído por unanimidade em 1993. Vencedora de três dos mais relevantes prémios nacionais, 

Prémio Abel Salazar (que a distinguiu por duas vezes consecutivas) e  o Prémio Gazeta de 

jornalismo, na modalidade de reportagem escrita, foi do mesmo modo galardoada numerosas 

vezes no Diário de Notícias, onde ingressou em 1978, e onde desempenha a profissão com o 

estatuto de Grande Repórter. 

Exerceu cargos de chefia e pertenceu à Direcção da Casa da Imprensa. 

Residente no concelho há mais de vinte anos. 

 

 

Medalha Municipal de Mérito e Dedicação 

 

Albertina Oliveira Neves 

A professora Albertina Oliveira Neves licenciou-se em Filologia Germânica na Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra, iniciando a sua carreira docente em 1970, no Liceu Rainha Santa 

Isabel. Passou por diversas escolas, destacando-se, no concelho de Loures, a Escola Básica 2, 3 

Gaspar Correia, onde desenvolveu o seu estágio, no ano lectivo 1978/1979. 

Nos anos 80, passa sucessivamente por escolas geograficamente tão dispersas como Alverca do 

Ribatejo, Mindelo (Vila do Conde), Almeirim, Montijo e Malveira. Foi em Alverca do Ribatejo que 

teve a sua primeira experiência directiva, assumindo as funções de Vice-Presidente do Conselho 

Directivo da respectiva Escola Básica dos 2º e 3º ciclos. Entre 1984 e 1990, esteve destacada na 

Direcção Geral do Ensino Básico e Secundário. 

Em 1988 regressou ao concelho de Loures, sendo colocada na Escola Básica 2. 3 Luís Sttau 

Monteiro, onde ainda hoje se encontra.  

Ao longo destes anos, dinamizou e coordenou diferentes projectos na Escola, como a biblioteca e 

o Clube de Leitura. 

Em 1998, assumiu a função de Presidente do Conselho Executivo da Escola, cargo que manteve 

até Outubro de 2004. Após esta data, com a implementação dos Agrupamentos de Escolas, torna-

se Presidente da Comissão Executiva Instaladora do Agrupamento de Escolas nº 1 de Loures. 

Ao longo da sua trajectória docente e directiva na Escola E.B. 2, 3 Luís Sttau Monteiro, destaca-

se a sua acção em prol da qualidade psicossocial da comunidade escolar, bem como o 

empenhamento em experiências de aprendizagem no âmbito da educação inclusiva. 



Alberto Henriques da Silva 

Nasceu a 18 de Fevereiro de 1944, na Pampilhosa da Serra. 

Fixou-se no concelho de Loures nos finais do ano de 1981, integrando a Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus de Loures, acumulando com a actividade profissional de projectista de 

sistemas racionalizados para a construção civil, a sua vocação social e espiritual junto de 

adolescentes e jovens. 

Em janeiro de 1987, foi ordenado “Presbítero” da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Loures, 

no Auditório do Monte Esperança, em Fanhões, sendo, um ano mais tarde, nomeado Pastor da 

Congregação de Santo António dos Cavaleiros. 

As suas preocupações de intervenção social comunitárias e a consciência de que a Igreja também 

tem uma responsabilidade social levaram-no a iniciar, em Julho de 1992, um trabalho de apoio a 

crianças, famílias carenciadas e à recuperação de toxicodependentes. 

Trabalho este que desenvolve através de vários programas e projectos até aos dias de hoje. 

 

Américo Henrique Mateus 

Nasceu a 16 de Março de 1928, no Sobral de Monte Abraço. 

De 1953 até 1985, pertenceu aos quadros da Câmara Municipal de Loures, exercendo funções 

como Desenhador. 

Ao aposentar-se da função púbica, manteve a direcção e administração do Jornal “O Notícias de 

Loures”, até 2001, ano da sua extinção. 

Foi membro fundador da direcção do Centro de Alegria no Trabalho, actual Centro de Cultura e 

Desporto da Câmara Municipal de Loures, altura em que criou o Sistema Social desta Instituição. 

Na área do associativismo, de 1954 até 1966, foi membro dos Órgãos Sociais da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntário de Loures, do Grupo Sportivo de Loures e da Associação 

de Futebol de Lisboa. 

Executante da Banda de Música da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntário de Loures, 

de 1947 até 1992, ainda hoje compõe obras de música para a Banda. 

Fundador da Associação da Imprensa Não Diária, onde desempenhou as funções de Tesoureiro e 

Presidente do Conselho Fiscal. 

Sócio fundador do Rotary Club de Loures, é, actualmente, membro do Conselho Redactorial da 

Revista “Portugal Rotário”. 



Na Liga dos Bombeiros Portugueses, pertenceu ao primeiro Conselho redactorial do Jornal 

“Bombeiros de Portugal”, tendo sido membro activo das Convenções de Nice e Glasgow. 

 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 / JI do Alto da Eira 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola nº 4 e Jardim-de-Infância nº 1 de 

Santa Iria de Azóia, actual Escola EBI/JI do Alto da Eira, foi criada no ano lectivo de 1987/1988, 

devido à necessidade de ocupar a população escolar no horário pós-lectivo, como complemento 

social e pedagógico. 

Ao longo destes quase vinte anos de actividade, a Associação de Pais e Encarregados de Educação 

tem conseguido reunir um conjunto de pais empenhados, possibilitando desta forma a 

manutenção de uma dinâmica de estreita colaboração com a Escola e a sua direcção, docentes, 

pessoal auxiliar, Município e restantes parceiros locais. Dinâmica esta que fomentou o 

crescimento das áreas de intervenção da Associação, englobando também os alunos do Pré-

Escolar, alargando a ocupação dos alunos às interrupções escolares e às férias lectivas, tal como 

uma constante participação em projectos apoiados pelo Município. 

Numa realidade tão volátil como é o associativismo de pais e encarregados de educação, esta 

Associação tem mantido uma regularidade que é de assinalar, tendo sido, por vezes, um elemento 

importante no aconselhamento e motivação para o surgimento de outras associações no 

Concelho.  

 

Celeste Matos Silva 

Exerceu a profissão de docente entre 1948 e 1992.  

De 1962 até 1978, leccionou em equipamentos educativos do Concelho de Loures, primeiramente 

na freguesia da Póvoa de Stº Adrião, à época parte integrante do Município de Loures, e 

posteriormente na EB1 nº 1 de Loures. 

Criada a Delegação Escolar de Loures em 1978, a Professora Celeste, como é conhecida, ali 

passou a exercer funções, o que aconteceu até ao ano de aposentação (1992). 

Enquanto subdelegada escolar, granjeou, entre os seus pares, um forte reconhecimento do 

desempenho profissional e da colaboração que a todos prestou, tendo contribuído, também, deste 

modo, para a educação. 

 

 



Centro Social Paroquial de Moscavide 

Fundado em março de 1969, o Centro Social Paroquial de Moscavide é uma instituição Particular 

de Solidariedade Social de utilidade pública administrativa, tendo como principal objectivo a 

articulação com a família através das crianças e dos idosos, contribuindo assim para a melhoria 

das condições de vida. 

O Centro disponibiliza duas valências, o Jardim-de-Infância e o Centro de Dia. 

O Jardim-de-Infância, frequentado por 190 crianças, das quais 45 fazem parte da Creche, tem 

como principal objectivo promover o desenvolvimento biopsicossocial da criança num ambiente 

de afectividade, segurança e estabilidade, proporcionando o contacto com culturas e grupos 

sociais heterogéneos, incutindo na criança o respeito pelas características individuais de cada 

um. 

Frequentado por cem idosos, o Centro de Dia fornece três refeições diárias e promove diversas 

actividades lúdicas. O Centro dispõe também de um serviço de apoio domiciliário a 38 utentes. 

 

Eduardo António Coelho Duarte 

Nasceu a 26 de Outubro de 1947. 

Iniciou a sua actividade associativa na década de 60, ao exercer um cargo directivo na 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fanhões. 

Nos anos 70, foi nomeado para diversas comissões que tinham como objectivo a angariação de 

verbas para obras e aquisição de viaturas para a Associação. 

Uma década volvida, acumulou o cargo de Tesoureiro da Direcção com o de responsável pelas 

obras da actual Oficina da Associação. 

Na década de noventa, exerceu o cargo de Presidente da Direcção, desempenhando, actualmente, 

as funções de 1º Secretário. 

Dedicou toda a sua vida em prol do voluntariado, procurando sempre o melhor para a Associação 

e para população de Fanhões. 

 

João Augusto da Costa Perestrello de Vasconcellos 

Nasceu a 20 de Dezembro de 1929. 

Finalizou o curso superior de Filosofia e Teologia em 1952, no seminário de Cristo Rei, nos Olivais. 

Foi Capelão da Marinha de Guerra Portuguesa de 1952 a 1958. 



Nos dois anos seguintes, foi Pároco na Cova da Piedade. 

No período de 1959 a 1967, foi obrigado a ausentar-se do País, tendo vivido em Munique, onde 

estudou Teologia e Ciências Sociais. Já no Brasil, entre 1964 e 1967, desempenhou as funções de 

Páraco, Jornalista e Animador Social, na cidade de Natal. 

De regresso a Portugal, instalou-se em Loures, onde foi Páraco entre 1967 e 1970, acumulando 

com a actividade de jornalista no Diário da Lisboa. 

Entre 1971 e 1997, a actividade profissional principal diverge da que desenvolveu até então, tendo-

se dedicado ao sector empresarial no que concerne à formação e gestão pessoal, 

designadamente nas empresas SUPA – Pão de Açúcar, UTIC, NORMA, S.A. e IBER. 

Em 1997, era membro fundador da Santa Casa da Misericórdia de Loures, sendo Provedor da 

referida irmandade até 2002. 

Actualmente, desempenha o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia-Geral.  

 

João Luís da Fonseca Leitão 

Nasceu a 24 de Maio de 1938, em Alegrete, concelho de Portalegre. 

Entrou para o quadro de motoristas do Corpo Voluntário de Salvação Pública de Moscavide, em 

1985, cargo que ainda hoje ocupa com elevado profissionalismo, sendo também o responsável 

pela manutenção do parque de viaturas. 

É um elemento do Corpo Voluntário com um enorme sentido de camaradagem e dedicação, 

trabalhando, inclusive, aos fins-de-semana, em regime de voluntariado, no combate aos fogos 

florestais. 

 

João Manuel Raposo Abrantes 

Nasceu a 7 de Junho de 1942, na freguesia de Moscavide. 

Em 1985, entrou como voluntário para o Corpo Voluntário de Salvação Pública de Moscavide, 

exercendo, até 1999, o cargo de Comandante Operacional Ajunto, passando, em 2001, para o 

Quadro de Honra, a seu pedido. 

Esteve no Serviço Nacional de Bombeiros, a título voluntário entre, 1998 a 2003, exercendo 

funções na Inspecção Nacional de Bombeiros e no Centro Nacional de Coordenação de Socorros. 

Na área do associativismo, foi Presidente do Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide, de 1980 

até 1984, e Presidente da Assembleia-geral, de 1984 até 1996. 



Foi condecorado, por diversas vezes, pela Liga dos Bombeiros Portugueses e pelo Corpo 

Voluntário de Salvação Pública de Moscavide e recebeu Louvores da Inspecção Nacional de 

Bombeiros. 

 

Joaquim Filipe Henriques de Araújo 

Médico de profissão, actividade que tem exercido com o maior profissionalismo e humanismo na 

vila de Moscavide, onde é sobejamente conhecido. 

Exerce funções de Presidente da Assembleia-Geral do Corpo Voluntário de Salvação Pública de 

Moscavide, desde 1972, cargo que tem desempenhado com o maior denodo, isenção e espírito de 

doação ao próximo. 

Tem dedicado a sua vida ao serviço de todos, delegando, para um plano secundário, os seus 

próprios afazeres. 

 

Jorge Alberto de Carvalho Sá 

Nasceu a 23 de Julho de 1971, em Lisboa. 

A sua entrada nos Bombeiros Voluntários de Loures efectuou-se, como Aspirante, em Junho de 

1991, passando, sucessivamente, a Bombeiro de 3ª Classe em Junho de 1993, Bombeiro de 2ª 

Classe em Junho de 1996, Bombeiro de 1ª Classe em Julho de 2000, e Subchefe em 9 de Setembro 

de 2003, posto que ocupa actualmente. 

Do seu currículo constam a atribuição de medalhas de Assiduidade pela Liga dos Bombeiros 

Portugueses e um louvor atribuído pelo Comandante dos Bombeiros Voluntários de Loures em 15 

de Abril de 2005. 

Durante estes anos, dedicou-se sempre à nobre causa de socorrer aqueles que mais precisam. 

 

Jorge Gerónimo Parola 

Nasceu a 5 de Março de 1929, em Casaínhos, freguesia de Fanhões 

Sócio fundador da Sociedade Recreativa de Casaínhos, desempenhou vários cargos directivos ao 

longo dos anos. Pela sua dedicação e espírito de bem servir a comunidade associativa, a ele se 

deve o fomento do associativismo local e manutenção desta sociedade cuja fundação data de 31 

de Janeiro de 1944. 



O seu carácter determinativo de empenho e de dedicação, levou a que fosse, também, um dos 

dirigentes do “Grupo dos 31 Amigos Casainhenses”, que se implantou na sociedade local, pelo seus 

actos beneméritos a favor dos mais desvalidos, durante os largos anos da sua existência. 

Aquando da sua extinção, foi doado para o património municipal, o imóvel onde funciona 

actualmente o Centro de Dia e o Jardim-de-infância de Casaínhos. 

Pela sua fé inabalável, apostou desde sempre na melhoria da qualidade de vida da população de 

Casaínhos, tendo sido o mentor e dinamizador da construção do furo que permitiu o 

abastecimento de água à população. 

Foi responsável pela angariação de fundos destinados à construção da Igreja de Casaínhos, cuja 

inauguração se concretizou na data de 8 de Maio de 2005. 

 

José Manuel Marques Dias 

Nasceu a 20 de Fevereiro de 1968, no Concelho de Valongo. 

Exerce funções profissionais ao serviço da Guarda Nacional Republicana, desde 1998, tendo 

pertencido até essa data ao Corpo de Tropas Paraquedistas. 

Actualmente, ocupa o posto de Comandante do Destacamento Territorial da GNR de Loures. 

Foi já condecorado, por esta Instituição, com a Medalha de Comportamento exemplar, grau cobre. 

Tem revelado grandes qualidades militares, morais e cívicas, bem como uma abnegada e profícua 

acção no combate à criminalidade, o que em muito tem contribuído para a segurança e protecção 

de pessoas e bens, na área deste Município e do Destacamento Territorial de Loures. 

 

Júlia Delfina Costa Pereira Galego 

Na década de 1980, a Escola Secundárias de Santo António dos Cavaleiros passa a contar, no seu 

quadro de pessoal decente, com a professora Júlia Delfina Costa Pereira Galego, licenciada em 

Geografia pela Universidade de Lisboa. 

Enquanto docente da mencionada escola, a professora Júlia Galego foi também Presidente do 

Conselho Directivo, tendo posteriormente sido convidada e ter aceite o lugar de Assistente na 

Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Lisboa, onde viria a 

concretizar o grau de Mestre em Ciências de Educação. 

Nos anos 90, regressa ao Ensino Secundário e à actividade no concelho de Loures, onde assume 

a função de Direcção do Centro de Formação da Associação de Escolas de Loures Norte – 

CENFORES, actividade que vem exercendo até ao presente. 



No desenvolvimento desta actividade, tem mantido uma profunda ligação e colaboração com as 

autarquias locais, nomeadamente ma organização e encontros sobre os temas 

educação/formação. 

 

Justina Rosa Ferro Andrade 

Depois de há 42 anos se ter instalado em São João da Talha, emprenhou-se, na qualidade de 

Secretária, no Grupo de Voluntários da Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos. 

A sua primorosa colaboração na área da animação cultural contribuiu para a formação do Grupo 

de Cantares “Outono da Vida”, que fundou em 1992. 

A sua vitalidade permitiu-lhe implantar na freguesia os jogos de sala e de rua, tendo sido a distinta 

impulsionadora da Festa da Primavera “Cantinho dos Avós” e dos “Jogos Sem Fronteiras”, 

classificado em lugar cimeiro. 

 

Manuel Benito 

Em 1996, Manuel Benito inicia a sua actividade no âmbito do associativismo ligado às suas 

associações de pais e encarregados de educação. 

Desde então, tem vindo a ocupar os mais variados cargos nos órgãos sociais da Associação de 

Pais e Encarregados de Educação da EBI de Bucelas, tendo no ano de 2000 assumido o cargo de 

Presidente da Direcção. 

De 2002 a 2004, em paralelo com a referida Presidência, assume idêntico lugar na FAPEL, tendo 

no desenrolar do seu mandato desenvolvido iniciativas tendentes à reactivação desta Federação 

de Associação de Pais, estreitando contactos com Associações de Pais, Escolas e Autarquias. 

Assumindo, em 2005, o cargo de Presidente da Assembleia Geral da FAPEL, é igualmente membro 

da Direcção da FERLAP, com o cargo de Vogal. 

Desde 2004, é membro do Conselho Municipal de Educação Local – Município de Loures. 

 

Manuel Ribeiro Cardoso 

Nasceu a 17 de setembro de 1955, em Proença-a-Nova. 

Licenciado em Medicina desde 1981, inicia a sua carreira no Centro de Saúde da Amadora, como 

assistente de saúde pública, onde desenvolveu alguns projectos na área da saúde pública e 



comunitária, participando na elaboração do primeiro processo de candidatura da cidade da 

Amadora à Rede Europeia das Cidades Saudáveis. 

Em 1996, torna-se graduado de Saúde Pública. 

Em 2002, foi colocado no Centro de Saúde de Loures como Chefe de Serviço de Saúde Pública e 

Coordenador do Programa de Saúde Escolar e Saúde Oral. 

Em junho de 2003 foi nomeado Autoridade de Saúde e Delegado de Saúde do concelho de Loures, 

representando o Centro de Saúde na Comissão Municipal de turismo, na Comissão Coordenadora 

Concelhia do Projecto Euridice, no Conselho Municipal de Segurança, no Conselho Municipal de 

Educação e no Centro Municipal de Operações de Emergência da Protecção Civil. 

Enquanto Coordenador do programa de saúde escolar, promoveu a articulação e o trabalho em 

rede do primeiro ciclo, no sentido de melhorar os ganhos em saúde da população escolarizada. 

Promoveu-se assim uma articulação profícua com os vários departamentos da Autarquia, juntas 

de freguesia, Laboratório dos SMAS e escolas, garantindo uma melhoria contínua da qualidade 

higio-sanitária das escolas, bem como das cantinas, da água de consumo e das refeições, 

entretanto alargadas pela Câmara a quase todos os alunos. 

Como Delegado concelhio e Saúde, promoveu uma maior articulação com o gabinete médico 

veterinário da Câmara Municipal de Loures, no sentido de melhorar a qualidade dos 

estabelecimentos de restauração e bebidas, entre outros. 

Associou-se à perspectiva da União Desportiva do Ponte de Frielas, de que o desporto em geral 

e o futebol em particular, são actividades promotoras da saúde, não só durante a sua prática, 

mas também na potenciação de capacidades futuras, tendo participado gratuitamente na 

observação e emissão de atestados de admissão à prática desportiva de todos os atletas o clube, 

durante mais de 15 anos. 

Esta colaboração iniciou-se no Romeira, tendo-se na altura estendido, ainda que 

temporariamente, a outras instituições como o AMSAC. 

Em Maio de 2005, foi nomeado Vogal do Conselho de Administração do Instituto da Droga e 

Toxicodependência e Vogal do Conselho de Administração do Observatório Europeu da Droga  e 

Toxicodependência. 

 

Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão 

Diplomou-se pelo Magistério Primário, em 1965, exercendo funções educativas no Distrito de 

Santarém.  



A partir desta data, iniciou a sua actividade no concelho de Loures, tendo leccionado, durante 

quatro anos, no Externato Cesário Verde, em Moscavide. Ao longo dos 30 anos em que exerceu a 

sua actividade em Loures, envolveu-se numa diversificada participação e colaboração com 

diversas entidades, onde prestou serviços de carácter socioeducativo; fez parte dos Órgãos 

Sociais do Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros durante vinte anos; 

coordenou, a nível concelhio, o Programa Interministerial, denominado PIPSE, tendo sido, 

igualmente, orientadora de estágio de alunos do ISCE, formadora de professores do Ensino 

Básico, bem como do Instituto de Formação Profissional. 

Pertenceu aos Órgãos Sociais do Movimento para a Associação e Desenvolvimento Interculturas, 

e esteve ligada à Educação de Adultos. 

No ano de 1997, licenciou-se em Administração Escolar, no Instituto Superior de Ciências 

Educativas, onde também frequentou o curso de Supervisão Educativa.  

Foi presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Fernando Bulhões, em Sto. António dos 

Cavaleiros, mantendo com esta escola uma ligação de mais de 20 anos. 

Foi, igualmente, vogal da Junta de Freguesia de Sto. António dos Cavaleiros. Actualmente, é 

Adjunta da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Loures, em regime de 

voluntariado, colaborando com várias instituições na área do serviço social. Pertence aos Órgãos 

Sociais da Casa do Professor de Loures. 

 

Maria Augusta Melo da Silva Carvalho 

Nasceu a 30 de Janeiro de 1939, em Ourém. 

Frequentou o curso de Magistério Primário em Coimbra de 1958 até 1960, tendo recebido diploma 

a 3 de agosto de 1960 e um segundo diploma de Ensino Particular em 26 de abril de 1965. 

Iniciou a sua carreira no ano de 1960, na freuesia de Rio de Couros, concelho de Vila Nova de 

Ourém. 

Concorreu para São João da Talha, com o fim de entrar no quadro geral, tendo tomado posse em 

1974. 

Por concurso, ingressou na Escola nº 1 da Bobadela, concelho de Loures, em 1977. 

Depois de 32 anos de serviço, passou à situação de aposentada a 20 de novembro de 1992. 

Nesta escola, desenvolveu um trabalho extraordinário e exaustivo. 

 

 



Maria do Céu Marinho Gonçalves Tavares dos Santos 

A professora Maria do Céu Marinho Gonçalves Tavares dos Santos iniciou a sua carreira docente 

no ano de 1974, na Escola Básica nº 1 de Britelo – Celorico de Basto. Ao longo destes 31 anos de 

docência, lecionou em escolas de Lisboa e Mafra, tendo em 1980, sido colocada na Escola Básica 

de Ponte de Lousa, no concelho de Loures. 

Tendo sido a Escola Básica de Ponte de Lousa durante muitos anos uma escola de lugar único, 

constituiu um desafio acrescido que a professora Maria do Céu dos Santos conseguiu ultrapassar, 

mantendo uma dinâmica social e pedagógica que contribuiu para o sucesso do processo 

educativo de todos os alunos que por ali têm passado. 

 

Maria Julieta da Silva Gonçalves Costa Osório 

A professora Maria Julieta da Silva Gonçalves Costa Osório iniciou o seu trajecto enquanto 

docente no ano de 1977, na Escola Básica nº da Bemposta. Ao longo destes quase 30 anos de 

docência, permaneceu em escolas do concelho de Loures, passando sucessivamente pelas 

Patameiras, Famões e Caneças, onde lecionou durante 16 anos, estando desde 1996 na Escola 

Básica de Casal do Forno. 

Sendo esta uma escola de lugar único, constitui-se como um desafio acrescido que a professora 

Julieta Osório tem conseguido vencer, mantendo uma dinâmica social e pedagógica que tem 

contribuído para o êxito do processo educativo dos alunos que por ali têm passado. 

 

Mário Augusto Gomes Duarte 

Reside em São João da Talha há 47 anos. 

Tem-se dedicado, desde 1992, à Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos daquela 

freguesia. 

Foi um dos fundadores da delegação local, onde exerceu cargos de responsabilidade, 

designadamente, de presidente da Direcção, desempenhando agora funções como membro da 

Assembleia-Geral, tarefa que acumula com a de Secretário da Federação das Associações de 

Reformados do Distrito de Lisboa. 

Esteve ligado à constituição do Grupo de Cantares, cujo nome “Outono da Vida” sugeriu. 

 

 

 



Mário Leitão Figueiredo 

Desde o longínquo ano de 1971, passado apenas um ano lectivo sobre a conclusão da sua formação, 

que o Professor Mário Leitão Figueiredo está ligado ao sistema educativo no Concelho de Loures. 

A sua actividade, no campo profissional, estendeu-se ao desempenho de funções nos órgãos 

descentralizados da DREL, em Delegações Escolares, onde foi, entre 1978 e 1999, Subdelegado, e 

posteriormente Delegado Escolar de Sacavém. 

Foi Presidente do Conselho Executivo da EB1 nº 1 de Loures, cargo que exerceu até ao ano lectivo 

de 2004/05, ano em que se aposentou. 

Em 2002, colaborou na transferência da EB1/JI de Loures para novas instalações, contribuindo, 

junto dos Serviços Municipais, para a adequação daquelas às especificidades da comunidade 

escolar, de que era então responsável. 

Entre outras, continua ligado à comunidade educativa do Concelho, fazendo parte da Direcção da 

Casa do Professor. 

 

Mário Rui Rodrigues Boto 

Nasceu a 5 de Maio de 1968, em Loures. 

Iniciou, desde muito cedo, a sua actividade eclesiástica, social e cultural, na Assembleia de Deus 

de Loures, trabalhando com adolescestes e jovens.  

Em 1989, entrou para o Instituto Bíblico do Monte Esperança em Fanhões, onde iniciou o curso de 

Teologia e Educação Cristã, que completou com distinção e excelência. 

Em 1995, inicia, na sua casa, um grupo de reflexão com 12 pessoas, funcionando como uma filial 

do Centro Cristão Vida Abundante, até Janeiro de 2001. Mais tarde, este grupo dá inicio ao que é 

hoje o Centro Cristão da Cidade, do qual é Pastor e Presidente. 

Tem desenvolvido diversos projectos através das várias instituições a que preside, 

designadamente, um programa de alfabetização de adultos, um programa de atendimento a 

toxicodependentes e alcoólicos, um programa de apoio a famílias carenciadas e um Programa de 

Formação complementar nas áreas de higiene, economia doméstica, nutrição, entre outros. 

Membro da Aliança Evangélica Portuguesa, é reconhecido como um líder dinâmico e homem de 

grandes princípios. 

 

 



Paula Isabel Vargas Mendes Monteiro 

Nasceu a 24 de Junho de 1979, em Santarém. 

Finalizada a licenciatura em Ciências Policiais e o Curso de Formação de Oficiais de Polícia, no 

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, vem desenvolvendo uma invulgar 

actividade profissional e académica. Pós-graduada em Sociologia, com especialização em Crime, 

Violência e Segurança Interna, entrega-se presentemente ao seu Mestrado em Sociologia, entre 

diversas outras iniciativas de formação, docência e representação. 

Entre Julho de 2002 a Novembro de 2004, enquanto Oficial Licenciada da PSP e com o posto de 

SubComissária, desempenhou as funções de Comandante da Esquadra de Loures, pertencente ao 

Comando Metropolitano de Lisboa. 

Presentemente, desempenhando as funções de Chefe do Núcleo de Estudos, Planeamento e 

Relações Públicas no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, assegura ainda o Comando de 

Secção na Esquadra de Turismo, e a representação do Comando Metropolitano como membro 

efectivo de um grupo de trabalho para a formação de agentes em matéria de violência doméstica. 

 

Padre Ricardo dos Reis Rainho 

Nasceu a 19 de Outubro de 1964, em Fátima. 

Em Setembro de 1983, ingressou na Ordem Carmelita (Lisboa – Comunidade de Stª Isabel) e, 

simultaneamente iniciou o Curso de teologia, na Universidade Católica de Lisboa. 

Em Setembro de 1985 vai para Caudete (Albacete) – Espanha, onde completou um ano de 

Noviciado, fazendo posteriormente a Profissão Simples na Ordem do Carmo, regressando, 

entretanto, a Lisboa, para continuar os estudos teológicos. 

Em 3 de Dezembro de 1989 foi ordenado Diácono no Mosteiro dos Jerónimos, pelo então Patriarca 

de Lisboa, D. António Ribeiro. 

A 2 de Setembro de 1990, em Fátima, é ordenado sacerdote, pelo Bispo D. Alberto Cosme do 

Amaral. 

Nesse mesmo ano, foi trabalhar para o Seminário Carmelita do Sameiro, como Formador dos 

candidatos à vida religiosa e sacerdotal. 

Passados seis anos, torna-se Vigário Paroquial na Paróquia de Santo António dos Cavaleiros e S. 

Julião de Frielas. 



Em Outubro de 1997 é nomeado Pároco de Santo António dos Cavaleiros e São Julião de Frielas 

assumindo, ao mesmo tempo, a Presidência da Direcção do Centro Cultural e Social de Santo 

António dos Cavaleiros. 

 

Padre Valentim Oliveira Gonçalves 

Nasceu em 1945, em Serafão, Fafe. 

Como membro da Congregação dos Missionários do Verbo Divino estudou Teologia no Instituto 

Superior de Estudos Teológicos, em Lisboa e licenciou-se em Direito Civil pela Universidade 

Clássica de Lisboa. 

Foi ordenado sacerdote em 1972. Trabalhou em formação e foi professor de ensino secundário 

ao longo de vários anos. Durante 21 anos exerceu o cargo de Reitor dos Seminários da sua 

Congregação, em Fátima, Guimarães e Lisboa. 

Em 1990, iniciou a sua presença junto da população migrante do bairro da Quinta da Serra, no 

Prior Velho, dedicando-se à alfabetização de adultos.  

Dois anos depois, assumiu o cuidado pastoral de toda a comunidade cristã do Prior Velho. 

Em 1999, aquando da criação da Paróquia do Prior Velho, é nomeado Pároco, lugar que ocupa, 

actualmente. 

Como Presidente da Comissão Justiça e Paz dos Religiosos, desenvolve um vasto trabalho nas 

áreas da imigração, violência, tráfico de pessoas, integração, promoção cultural e diálogo inter-

religioso. 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Cultural 

 

Associação dos Naturais e Amigos de Loriga 

Fundada em 5 de Março de 1987, tem por objectivo principal contribuir para o convívio de todos 

os loriguenses e seus descendentes, desenvolvendo para isso actividades recreativas e culturais. 

Teve no seu seio um Grupo de Musica Popular e um de Fado de Coimbra que, durante anos, deram 

o seu contributo gratuito às Colectividades do Concelho de Loures. 

Foi através da ANALOR, do seu movimento associativo, empenho, e participação em todos os 

eventos autárquicos, que se decidiu a Geminação das Freguesias de Sacavém – Loriga. 



Promove, anualmente, coincidindo com o seu aniversário, um “Passeio Cultural a Loriga”, 

transportando convidados do Concelho de Loures ligados ao Movimento Associativo, dando-lhes 

a conhecer a região, o panorama cultural, as gentes, usos e costumes. 

Realiza, em Sacavém, a “Semana Serrana”, evento de cariz cultural, que vai na XVII edição, 

fazendo convergir à cidade de Sacavém, milhares de pessoas. 

 

António Brito Caiola 

Nasceu em 1923, em S. Vicente e Ventosa, concelho de Elvas.  

Foi pastor no Alentejo, e enquanto guardava o rebanho, fazia as suas primeiras peças. 

Com num canivete fez a primeira recartilha.  

Em 1938, com 13 anos, veio para Lisboa com a mãe e dois irmãos. 

Foi operário fabril. Queria ser atleta, mas a saúde não lhe permitiu alcançar esta aspiração. 

Fez a sua 1ª exposição em Lisboa, em 1963 e outra em 1965, em que um observador estrangeiro 

o incentivou a fazer apenas as peças figurativas e a deixar as de carácter utilitário.  

Também trabalha com a pedra e ferro. 

Na feitura das peças gosta de entrar em interacção com o público. Não as intitula, para que o 

observador possa descobrir o seu significado. Em cada peça estabelece enigmas, jogos para o 

público descobrir. 

É uma figura importante na Freguesia de Santa Iria de Azóia, onde há muito é, sem dúvida, um 

artista que merece o respeito e a admiração de todos quantos com ele contactam. As suas peças, 

únicas, trazem um traço de ruralidade e ligação à Terra, aspectos de grande valor e originalidade 

que dão a este Homem um lugar singular na Cultura deste Município que o acolheu. 

 

Ernestino Nunes Romão 

Nasceu a 21 de Maio de 1936, em São Julião do Tojal. 

Executante de Saxofone, há mais de 50 anos, na Banda dos Bombeiros Voluntários do Zambujal, 

iniciou os seus estudos musicais pela mão do seu pai, também músico da Banda. 

Fez parte de elencos directivos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 

Zambujal e, paralelamente, pertenceu, durante cerca de 10 anos, a um grupo musical que realizou 

várias iniciativas de angariação de fundos para a Associação. 



Foi galardoado, pela Associação, com a mais alta distinção, o emblema de ouro, e pela Liga dos 

Bombeiros Portugueses com a medalha de 50 anos de bons serviços prestados. 

Inscrito, desde 2001, no Centro Coordenador Operacional de Lisboa, desempenha, actualmente, o 

cargo de Sub-Chefe do Quadro de Especialistas. 

 

José Luís Miranda 

Descendente de uma família de moleiros e padeiros de Apelação, conhecido popularmente por “Zé 

Moleiro”, foi determinante para o projecto de recuperação do Moinho, que a Câmara Municipal de 

Loures executou, e decisivo para alimentar o projecto municipal de valorização do trabalho do 

moleiro, uma figura popular de cultura local. 

Fez, da sua própria vida de moleiro, fonte de informação para os visitantes, conduz as visitas ao 

Moinho de Apelação, uma marca de autenticidade e valor, contribuindo para uma efectiva e 

concreta transmissão do passado Saloio que tem nos moinhos e no seu pão, sinais de referência 

cultural que ainda hoje são respeitados e valorizados. 

 

Maria Natália Pais Miranda Rosa 

Natural de Canas de Senhorim, concelho de Nelas, é residente no Município de Loures onde tem 

desenvolvido também a sua actividade profissional de professora. 

Possui o curso do Magistério Primário e licenciatura em Filologia Românica. 

Escritora de longa carreira, tem no seu currículo mais de 400 prémios literários, nacionais e 

internacionais, destacando-se o facto de ser reconhecida como “ Trovadora de Língua 

Portuguesa “ em todos os países lusófonos. 

Autora de produção diversificada, possui uma vasta participação em letras para Marchas 

Populares de Lisboa e do Porto, musicadas por Frederico de Freitas e Resende Dias. 

Colabora, há mais de uma década, no projecto municipal de Incentivos à Leitura, desenvolvendo 

sessões de animação em escolas e bibliotecas. 

Está representada em várias antologias, sendo uma digna defensora e promotora da Língua 

Portuguesa. 

 

 

 



Sociedade Filarmónica União Pinheirense 

Fundada em 1923, é reconhecidamente uma instituição de elevados méritos na promoção da 

educação musical e de várias modalidades desportivas. 

Desenvolve o ensino de música em seis escolas do 1º ciclo e no jardim-de-infância de Á-dos-Cãos. 

Possui uma Escola de Música, frequentada por 30 alunos, que actuam, em paralelo, na Orquestra 

Juvenil da Sociedade Filarmónica. 

 

Teotónio Silva Gonçalves 

Teotónio Silva Gonçalves, 58 anos, residente em Á-Das-Lebres, freguesia de Santo Antão do Tojal. 

Desde os 14 anos que se dedica à arte do Folclore. 

Em 9 de Setembro de 1994, fundou em Loures, a Associação Grupo Folclórico Danças e Cantares 

“Verde Minho”. Tem dedicado a esta Associação grande parte sua vida, como Presidente da 

Direcção, Director Técnico, Coordenador dos Trajes, canta, toca concertina e apresenta o grupo 

nas suas exibições culturais. 

Faz parte da Associação do Distrito de Lisboa para a cultura tradicional portuguesa. 

Grande impulsionador do Rancho Folclórico Verde Minho, contribuindo de uma forma relevante, 

para a divulgação da cultura minhota no Concelho de Loures em particular e em todo o país de 

uma forma geral. 

 

 

Vítor Manuel Moreira do Vale Barbosa 

Nasceu a 18 de Janeiro de 1950, em Bucelas. 

Aos 17 anos, foi um dos fundadores do Rancho de Folclore e Etnografia “Os Ceifeiros da 

Bemposta”. 

Nos últimos 38 anos participou, activamente, nas recolhas e na divulgação dos usos e costumes 

da cultura saloia do Concelho de Loures, desempenhando dentro do Rancho várias funções, desde 

Bailador a Ensaiador e Director. 

Participou em várias direcções do Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, como membro do 

Conselho Fiscal e Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, ocupando actualmente o cargo de 

vogal. 



Fez parte de várias Comissões de Festas em Honra de Nossa Senhora da Paz, tendo tido uma 

relevante participação nas obras que visam melhorar a qualidade de vida da população da 

Bemposta, nomeadamente, na construção do Lavadouro, do Parque Infantil, do Parque de Jogos 

e da nova sede da Colectividade. 

Profissionalmente, é soldador, tendo-se também notabilizado ao representar Portugal no 

concurso mundial de soldadura, realizado na Suiça, onde obteve o terceiro lugar. 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Empresarial 

 

Gelpeixe 

Sediada em Loures, foi fundada em Janeiro de 1977. 

É uma empresa de capitais exclusivamente nacionais, que baseia a sua actividade na 

transformação e comercialização de alimentos congelados, mantendo uma sólida posição num 

mercado onde as multinacionais detêm a liderança. 

Conseguiu, ao longo do tempo, desenvolver uma unidade fabril moderna e eficaz. 

Resultado de uma política de gestão inovadora e eficaz, a GELPEIXE assume um posicionamento 

de prestígio no mercado dos ultracongelados.  

Empresa inserida na sociedade, tem tido um papel importante na procura de soluções de 

problemas sociais, através da colaboração com organizações que actuam nesta área, apoiando 

projectos em cujos resultados acredita. 

Os apoios da GELPEIXE têm abrangido instituições que actuam nas mais diversas áreas, tais como: 

 Recuperação de toxicodependentes;  

 Acompanhamento de idosos e de crianças em risco;  

 Desenvolvimento de iniciativas culturais. 

Tem evidenciado, ao longo dos seus já 28 anos de existência, uma grande preocupação e um 

profundo respeito pelos clientes, cujas necessidades e expectativas procura satisfazer de forma 

integral e permanente. 

 

 

 



Grupo Luís Simões 

A história do Grupo Luís Simões inicia-se nos anos 30, quando Fernando Luís Simões e Delfina 

Rosa Soares, ainda adolescentes, transportavam, de carroça, hortaliças e fruta produzidas pelas 

suas famílias, para os mercados abastecedores de Lisboa e da Malveira. Em 1948, Fernando Luís 

Simões obteve a carta de condução de veículos pesados e compra o seu primeiro camião.  

Por imposição legal, a "Transportes Luís Simões, Lda." Constituiu-se em 1968 a fim de dar forma 

ao negócio existente.  

Em 1973, a gerência da sociedade foi cedida pelo casal fundador, aos seus filhos Leonel, José Luís 

e Jorge.  

Em 1981, a "Transportes Luís Simões" abre a sua primeira filial, no Porto. Um ano após, a empresa 

ministra aos motoristas a primeira acção de formação. 

No entanto, foi a internacionalização para Espanha que marcou a década de 80. Em 1984, fizeram-

se as primeiras experiências pontuais ao nível dos transportes ibéricos, e no ano seguinte 

criaram o Departamento de Tráfego Internacional, gerido a partir da sede, em Loures. 

Preparava-se, assim, o caminho da “Transportes Luís Simões” para a adesão de Portugal e 

Espanha à CEE.  

Em 1990 foi criada a “Luís Simões España”, com sede em Madrid. Consolidou-se a presença no 

mercado espanhol, com a abertura de delegações na Andaluzia, Catalunha e Galiza.  

Neste mesmo ano, iniciou-se em Portugal a actividade logística com a criação da “Distribuição 

Luís Simões”. 

Na década de 90, implantaram a certificação de qualidade dos principais negócios do Grupo e, 

coincidindo com a celebração do seu 50º aniversário, deu-se a inauguração do Centro de 

Operações Logísticas do Carregado, um dos maiores da Península Ibérica. 

 

Hovione 

Especializada na área da ciência da saúde, sendo uma das mais bem sucedidas empresas 

farmacêuticas a nível nacional e uma das mais prestigiadas no âmbito internacional.  

Distinguindo-se pela capacidade tecnológica e qualidade de produção, a sua grande aposta reside 

na investigação, sendo a maior investidora em. Investigação e Desenvolvimento (I&D) na indústria 

farmacêutica portuguesa, detendo 400 patentes no mundo inteiro. 

Nas suas duas fábricas, emprega 633 profissionais, de dez nacionalidades diferentes, e com idade 

média de 36 anos.  



Outra área que tem merecido grande dedicação por parte da Hovione é a que diz respeito à 

protecção ambiental, que lhe valeu, em 1992, o prémio de “Melhor Meio Ambiente na Indústria”, 

atribuído pela Comissão Europeia e pelo Programa Ambiental das Nações Unidas. Exemplo do 

compromisso que assumiu com as questões ambientais é o facto de subscrever ao Responsible 

Care Program e utilizar tecnologias GreenCycle™.  

 

 

Medalha Municipal de Mérito Ambiental 

 

Núcleo Moinhos do Vento Corpo Nacional de Escutas 

Criado em 27 de Maio, o Corpo Nacional de Escutas é uma associação juvenil sem fins lucrativos, 

não politica e não-governamental, destinada à formação integral de jovens com base no método 

criado por Baden-Powell e no voluntariado dos seus membros. 

O Corpo Nacional de Escutas conta, actualmente, com cerca de 73 000 elementos num todo 

nacional, distribuído por 20 Regiões. 

Cada Região é composta por Núcleos e cada Núcleo formado por Agrupamentos. 

O Núcleo “Moinhos de Vento”, da região de Lisboa, integra 15 Agrupamentos, 10 no concelho de 

Loures e 5 no concelho de Odivelas.  

A própria designação do núcleo tem a preocupação de manter viva a memória dos Moinhos, 

outrora existentes, traduzindo a sua preocupação cultural e ambiental. 

Dos efectivos do Núcleo, constam 1200 Escuteiros, sendo previsível o seu aumento, num futuro 

próximo, prevendo-se a criação de novos Agrupamentos em Loures, Portela, Santa Iria da Azóia, 

Fanhões e Caneças. 

O Núcleo tem desenvolvido junto das crianças e jovens uma importante acção ao nível da 

educação ambiental e da preservação da Natureza. 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Desportivo 

 

 

 



Carlos Mota 

Nasceu em Torres Novas, no ano de 1969. 

É Professor da Gesloures, desde 1992, e treinador da equipa de natação adaptada, desde 2000. 

Foi coordenador da selecção nacional da modalidade de natação nos Jogos Paralímpicos de 

Atenas. Como resultado do trabalho desenvolvido destaca-se a participação contínua dos atletas 

da Gesloures em diversas selecções nacionais, nomeadamente nos Jogos Paralímpicos em 2000 

e 2004, no Campeonato do Mundo em 2002 e no campeonato da Europa em 2001, 2003 e 2005, 

bem como a obtenção de diversos títulos em provas nacionais e internacionais, incluindo nos 

eventos anteriormente mencionados. 

 

Classe de Taekwondo do Grupo União Lebrense 

É composta por 16 Tekwondocas entre os 6 e os 17 anos, tendo na classe um campeão nacional 

de júniores, duas campeãs nacionais e dois vice campeões de juvenis. 

Obtiveram vários primeiros lugares, por equipas, em torneios e campeonatos regionais e 

nacionais. 

Conquistaram um primeiro, dois segundos e três terceiros lugares, no Torneio Europeu de 

Wolden, em Bruxelas. 

A Classe de Taekwondo do Grupo União Lebrense, tem desenvolvido neste dois últimos anos, um 

trabalho extraordinário, alcançando excelentes resultados e levando o nome do Concelho a 

diversos locais, de forma elogiosa e condigna. 

 

Diamantino Pereira Esteves 

Nasceu a 18 de Janeiro de 1940, em Valença. 

Sócio do Grupo Sportivo de Loures, desde 22 de Janeiro de 1954, integra os Órgãos Sociais desde 

1967, desempenhando durante os últimos 38 anos vários cargos, entre os quais se destacam o 

de Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro da Direcção, Vice-Presidente da Assembleia Geral, 

Vice-Presidente Administrativo, Director Desportivo e Vice-Presidente para Outras Modalidades, 

lugar que ocupa actualmente. 

Foi membro do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Loures, de 1962 a 1980, e é Sócio de Mérito da Associação de Futebol de Lisboa. 

Contribui, hoje como ontem, de forma destacada, com empenho e querer, para a promoção, 

divulgação e desenvolvimento do desporto no Concelho de Loures. 



Francis Obikwelo 

 

Nasceu a 22 de Novembro de 1978, na Nigéria. 

Tem nacionalidade Portuguesa, desde 2001, facto de que muito se orgulha,  e ao qual, 

amiudadamente, tem feito referência através dos órgãos de comunicação social. 

Reside na freguesia de Santo António dos Cavaleiros, Concelho de Loures. 

Ingressou no Sporting Clube de Portugal, em 07 de Outubro de 96, clube que representa na 

modalidade de atletismo. 

Atleta de classe impar, foi medalha de prata – 100 e 200m, em Munique, no ano de 2002. 

No mesmo ano, em Madrid, na Taça do Mundo, foi medalha de ouro nos 200m e medalha de bronze 

nos 100m. 

Também em 2002, no Europeu de Pista Coberta, obteve a medalha de Prata nos 100 m. 

Nos Jogos Olímpicos de Atenas, a 22 de Agosto de 2004, conquistou a Medalha de Prata nos 100 

m, batendo o record Europeu. 

 

Grupo Desportivo do Bairro da Bela Vista – Secção Desporto Aventura 

O Grupo Recreativo do Bairro da Bela Vista, em Santa Iria de Azóia, foi criado em 1993 por um 

conjunto de jovens, com o objectivo de promover uma ligação mais estreita com a zona ribeirinha 

da freguesia. 

O “Bela Vista Aventura” é composto por dez pessoas, provenientes do concelho de Loures e 

municípios limítrofes. 

Desde 1993, apresenta, anualmente, um vasto programa que dignifica a actividade desportiva em 

colectivo, prestigiando o concelho de Loures e o nosso País. 

Das actividades desenvolvidas nos seus 12 anos de existência, destacam-se: a “Rota Douro”; o 

projecto “Inter-Escolas”; a descida internacional do Rio Douro; a descida do Rio Minho, em canoa 

e kansas; a descida internacional do Rio Tejo; a travessia da Costa Algarvia; a caminhada de alta 

montanha nos Picos da Europa; e a “Rota dos Parques”. 

O “Parque Aventura”, em parceria com a Câmara Municipal de Loures, possibilitou a milhares de 

visitantes, em 2003, em Santa iria de Azóia, a sua participação em mais de 40 modalidades. A 2ª 

edição desta experiência efectivou-se no corrente ano. 

 



João António Gomes 

Com uma profunda ligação ao atletismo desde a sua juventude, é o grande impulsionador da 

modalidade na Associação Desportiva Leões Apelaçonenses. De atleta a treinador, passando pelo 

papel de dirigente, fez e faz de tudo um pouco. Como atleta, distinguiu-se como saltador em 

Comprimento e Triplo-Salto, obtendo, nesta última especialidade, resultados de nível nacional. 

Nos últimos anos, tornou-se um bom corredor de provas de estrada no escalão de Veteranos, 

obtendo inúmeras vitórias nas provas do Troféu “Corrida das Colectividades do Concelho de 

Loures”. Enquanto treinador, sempre apostou na formação de novos valores.  

Foi o responsável pela evolução de Ana Manteigas, atleta internacional na distância de 1500 e 

3000 metros, considerada a melhor atleta de sempre de um clube do Concelho de Loures. Como 

dirigente, destaque-se a sua capacidade de organizador de provas, das quais se destaca, pela 

repercussão que atingiu a nível nacional, a organização da Rampa do Moinho, prova que motivou 

a participação de muitos dos bons valores do atletismo português. 

 

Jorge Manuel da Silva Caeiros 

Nasceu em Lisboa a 17 de Dezembro de 1987. 

Morador na freguesia de Bobadela, iniciou a prática de Karaté na época desportiva de 1995/1996, 

na Associação Desportiva Bobadelense. 

Participa com regularidade nos muitos Torneios organizados por Clubes de diversos pontos do 

país, bem como em provas oficiais do calendário desportivo nacional. 

Conquistou o primeiro lugar, diversas vezes, nos Campeonatos Regionais e integrou a equipa de 

cadetes, vencedora da medalha de prata, no Campeonato da Europa em 2003. 

 

José Manuel Ferreira Vilela 

Nasceu a 22 de Maio de 1953. 

Desde 1971 que se dedica ao movimento associativista, pertencendo a várias associações, 

nomeadamente à Associação Pomba da Paz e à Sociedade Recreativa Catujalense, onde foi o 

grande dinamizador e responsável pelo Centro de Formação de Futebol de Sete. 

Tem, ao longo destes 34 anos, promovido o futebol de formação, com dedicação e espírito 

altruísta, contribuindo para o desenvolvimento do desporto no concelho de Loures. 

 

 


