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MEDALHA DE HONRA DO CONCELHO

Carlos Manuel Paniágua
da Silva Féteiro

Nascido a 7 de março de 1933, nas Caldas da Rainha, 

Carlos Manuel Paniágua da Silva Féteiro pisa pela primei-

ra vez um palco com apenas 12 anos de idade, enquanto 

elemento de um Grupo de Teatro de Amadores, como 

figurante numa Revista de Costumes Locais.

Em 1956 foi um dos fundadores do C.C.C. – Conjunto Cé-

nico Caldense, onde foi ator, presidente da direção e en-

cenador. Já em 1968, ajuda a criar o T.A.B. – Teatro Ama-

dor dos Bombeiros, atual T.I.L. – Teatro Independente de 

Loures. Foi igualmente membro da Comissão Organiza-

dora e da 1a Direção da APTA – Associação Portuguesa 

do Teatro de Amadores.

Foram dezenas as personagens por si interpretadas, ao 

longo da sua carreira, tendo feito cerca de meia centena 

de encenações nos Grupos que ajudou a fundar. Durante 

mais de quarenta anos acompanhou, com assiduidade 

e interesse, o labor dramatúrgico de Jaime Salazar Sam-

paio, de quem pôs em cena, com o TIL – Teatro Inde-

pendente de Loures, 24 peças, 15 das quais em estreia 

absoluta.
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Colaborou e participou nos elencos de diversas obras, 

sendo de realçar a participação em “Lux Lucis”, de João 

Osório de Castro; na encenação de Álvaro Correia para a 

Comuna-Teatro de Pesquisa (2002) e, na mesma com-

panhia, na assistência de encenação a João Mota em 

“Jornada para a Noite”, de Eugene O’Neill (2003). Par-

ticipou ainda no espetáculo de dança-teatro “30% Pin-

occhio”, de Jean Paul Bucchieri, estreado no Centro Cul-

tural de Belém em janeiro de 2005. Mais recentemente, 

participou no elenco de “A Controvérsia de Valladolid”, 

de Jean Claude Carriére, com versão cénica e encenação 

de João Mota, exibido no Teatro São Luiz e na Comuna 

– Teatro de Pesquisa, em 2012. Já no cinema, participou 

no filme “ Operação Outono”, de Bruno de Almeida, no 

papel de Juiz Presidente.  

Enquanto cidadão Lourense participou ativamente na 

vida cívica do concelho que o acolheu em 1967. Após as 

grandes cheias desse ano, em que o concelho de Loures 

foi especialmente flagelado, fez durante uma semana 

parte da equipa do grupo coordenador dos voluntários 

que prestaram auxílio às vítimas daquele desastre natu-

ral. Organizou também sessões de esclarecimento, tendo 

em vista as eleições de finais dos anos sessenta. Fez par-

te dos fundadores do MDL – Movimento Democrático de 

Loures, bem como, do grupo coordenador da organiza-

ção e programação das Festas do Concelho, em 1974.

Do seu palmarés fazem parte diversos prémios e dis-
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tinções, dos quais destacamos a Medalha Municipal de 

Mérito e Dedicação, pela Câmara Municipal de Loures 

em 1997; o Prémio Prestígio Personalidade Fundação 

INATEL, pela FPTA – Federação Portuguesa de Teatro, em 

2014; a homenagem pela SPA – Sociedade Portuguesa 

de Autores, em 2007 e a homenagem da Delegação de 

Loures da Ordem dos Advogados, em 2013.

Tem-se notabilizado pela contribuição altamente rel-

evante para o desenvolvimento cultural e artístico em 

geral e, em particular, do teatro Amador de Loures.

Com mérito publicamente registado e reconhecido, ao 

longo da sua carreira de ator e encenador tem contribuí-

do de forma ímpar para o enriquecimento cultural do 

Concelho, granjeando um digno e notável prestígio quer 

na esfera profissional, quer pessoal.
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MEDALHA DE HONRA DO CONCELHO

Maria Fernanda Banha Duarte
Castro Fontes

Licenciada em Farmácia, é proprietária e diretora técnica 

da Farmácia Banha, cujo alvará de constituição data de 

1917, tornando-a assim na farmácia mais antiga da freg-

uesia de Moscavide e Portela.

Residente em Moscavide, desde sempre a sua postura 

se pautou por uma constante disponibilidade para apoiar 

todos os que a ela recorrem, dando desta forma continu-

idade aos desígnios do seu pai com o LEMA DA AJUDA, 

na resolução de múltiplas dificuldades com que se depa-

ram os seus utentes, muitas vezes associadas à questão 

financeira.

Aos 82 anos, a sua determinação, tenacidade e coragem 

são balizas da sua atuação, continuando a assegurar os 

turnos noturnos do serviço permanente da Farmácia, por 

considerar que este deve ser assegurado pelos seus re-

sponsáveis.

Privilegia o contacto direto com as pessoas, consideran-

do-o a melhor forma de prestar um serviço público.
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A consolidação da sua carreira profissional dá-se pela 

colaboração com especialistas nacionais e estrangeiros, 

em trabalho na área da saúde, bem como pela análise 

pormenorizada, sempre que possível, nas diversas for-

mas de encarar o trabalho do farmacêutico.

A sua dedicação e abnegação à causa pública, assim 

como na ajuda ao próximo, são referências para todos os 

que com ela privam.
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MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO E DEDICAÇÃO

Abílio Fernando dos Santos de Sousa 
(a título póstumo)

Nasceu a 1 de março de 1938 e faleceu a 4 de março de 

2014, na terra onde sempre viveu, Loures.

Homem de família, dedicado e trabalhador, dedicou os 

últimos 12 anos da sua vida à causa autárquica, na junta 

de freguesia de Loures, onde as suas qualidades huma-

nas, integridade e cordialidade se destacaram, ao agir de 

forma genuína para resolver os problemas dos muníci-

pes, comprometendo-se assim com os lourenses.

 Foi um verdadeiro exemplo de cidadania ativa, dedi-

cando-se à causa pública e ao Movimento Associativo, 

enquanto membro do executivo da junta de freguesia 

de Loures e integrando diversas associações ligadas à 

cultura e ao desporto, bem como os bombeiros volun-

tários.

Honestidade, transparência e lealdade são princípios que 

o caracterizavam e que o levaram a colocar sempre os 

lourenses em primeiro lugar, procurando fazer mais e 

melhor por Loures e pelas suas gentes.
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MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO CULTURAL E EDUCATIVO

Grupo de Teatro Amador Corações
de Vale Figueira

Com mais de 66 anos de existência e sede em São João 

da Talha, o Grupo Dramático e Recreativo Corações de 

Vale Figueira é uma coletividade fundada por um grupo 

de teatro amador que, à data, tinha como objetivo an-

gariar dinheiro para ajudar pessoas carenciadas.

Da dedicação e do amor ao teatro nasce, em 2011, 

o Grupo de Teatro Amador Corações de Vale Figueira, 

dinâmica encontrada para levar, aos sócios e à população 

da freguesia, espetáculos de qualidade. 

A sua colaboração em diversas iniciativas da Câmara 

Municipal de Loures, num intercâmbio salutar com out-

ros grupos de teatro amador, faz desta coletividade uma 

referência ao nível do teatro e da cultura.

Reconhecido pela sua tradição e dedicação, legada pe-

los grupos de teatro que ao longo destes últimos anos 

realizaram espetáculos de géneros diversificados, con-

stituindo-se como grandes sucessos populares, o Grupo 
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Dramático e Recreativo Corações de Vale Figueira formou 

a Secção de Teatro, que conta atualmente com cerca de 

20 elementos e oito peças estreadas, com produção e 

adaptação próprias.

A completar 67 anos de existência, a coletividade conti-

nua a projetar o seu Grupo de Teatro, numa aposta que 

se adivinha repleta de êxitos.
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MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO EMPRESARIAL

Montiqueijo – Queijos de
Montemuro, Lda.

A Montiqueijo nasceu numa pequena quinta que foi 

crescendo de geração em geração. Meio século depois 

continua a dar cartas e a inovar no sector dos lacticínios, 

sendo hoje, uma referência no mundo dos queijos.

Apesar de apostar continuamente na inovação, tendo em 

1999 construído uma nova fábrica equipada com tecno-

logia de ponta, os seus produtos mantêm o tradicional 

paladar.

A constante preocupação com a redução da pegada 

ecológica levou ao desenvolvimento de um processo de 

transformação do soro excedentário da sua produção em 

matéria plástica, usada no empacotamento dos próprios 

queijos, bem como à implementação de um inovador 

processo de embalagem, com rotulação em linguagem 

braille. 

A Montiqueijo procura, também, desenvolver novos 

produtos orientados para a área da saúde, como é o caso 

da sua nova aposta em Queijos com Ómega 3 e com 
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Fibras. Esta mais-valia revela o seu empreendedorismo 

e vontade em estar mais à frente no mercado dos lac-

ticínios. 

O seu trabalho não tem passado despercebido e a em-

presa já arrecadou vários prémios nos últimos anos: 

“Melhor Queijo 2011”, na categoria de Queijos Frescos, 

prémio atribuído pela Associação Nacional dos Industriais 

de Lacticínios; “Melhor Requeijão de vaca 2012”, prémio 

atribuído pela mesma entidade, no ano seguinte.

Todo este empenho em conciliar as mais recentes tec-

nologias com o tradicional, levou a que a Montiqueijo se 

transformasse numa empresa de prestígio, cujo nome é 

atualmente uma referência no mundo dos lacticínios. 
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MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO EMPRESARIAL

Science4you

A Science4you é uma empresa portuguesa, nascida e 

criada em ambiente universitário, que rapidamente se 

transformou numa empresa de referência mundial no 

mercado dos brinquedos científicos e didáticos.

Constituída oficialmente a 30 de janeiro de 2008, com 

quinze acionistas, entre os quais alunos e professores, 

assumiu como visão “proporcionar a todos um contacto 

com as Ciências Experimentais”. Enquanto projeto em-

preendedor, adotou como valores basilares a pró-ativi-

dade, a inovação e a dedicação, atuando em duas áreas 

de negócio distintas: brinquedos e formação. Além de 

desenvolver, produzir e comercializar brinquedos, realiza 

workshops de ciência, festas de aniversário científicas, 

campos de férias científicos e leciona aulas de ciência 

experimental nas escolas. 

Numa ótica de progresso, crescimento e sustentabilidade 

de produção, a Science4you implementou o seu armazém 

de logística e produção no Prior Velho, em janeiro de 

2013, enriquecendo o tecido económico e contribuindo 

para a criação de mais postos de trabalho no nosso con-

celho, essenciais para o desenvolvimento regional. 
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A empresa apostou, desde sempre, numa estratégia 

de diferenciação e globalização, bem como na procura 

e angariação de parcerias de prestígio, nacionais e es-

trangeiras.

Ao longo de seis anos de existência, a Science4you e 

o seu presidente têm somado êxitos e distinções que 

a tornam numa referência mundial. Em 2009, o IAPMEI 

atribuiu ao seu fundador, Miguel Pina Martins, o Prémio 

Empreendedor Finicia Jovem e em 2010, a Comissão 

Europeia entrega-lhe o Prémio Empreendedor do Ano. 

Em 2011, a empresa recebeu o 1o Prémio da European 

Entreprise Awards, na categoria de Internacionalização 

a nível Nacional. Em 2013 é galardoada com o Prémio 

Empreendedor nos Prémios Novos; e com o Prémio Busi-

ness Internationalization Award, por parte do governo 

britânico.

Prosseguindo a sua missão na sensibilização das crianças 

e da comunidade para as questões das ciências experi-

mentais no seu quotidiano, a Science4you é hoje uma 

referência no seu setor de atividade e no mercado em 

geral, pautando-se pela excelência da sua ação.
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MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO DESPORTIVO

Equipa de Juniores do Sport Grupo 
Sacavenense

O Sport Grupo Sacavenense é uma das grandes referên-

cias desportivas do município de Loures e da cidade de 

Sacavém.

Na época 2013-2014, sagrou-se campeão nacional da II 

Divisão do Campeonato Nacional de Juniores, na modali-

dade de futebol, garantindo assim a subida à I Divisão do 

mesmo campeonato.

Trata-se de um feito notável, sinal do trabalho de ex-

celência que é exercido pela formação do clube, poten-

ciando não só o desenvolvimento desportivo e competi-

tivo, mas também o desenvolvimento de competências 

sociais na formação cívica dos jovens atletas.

O empenho e dedicação dos jovens desta equipa do 

Sport Grupo Sacavenense, elevam o nome do concelho 

de Loures, pela excelência desportiva.
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MEDALHA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DISTINTOS

Ana Rosa Sirgado da Silva Santos 
Barreto

Ana Rosa Barreto iniciou funções no Agrupamento de 

Escolas de Apelação, em setembro de 1997, como Chefe 

de Serviços de Administração Escolar e Coordenadora 

Técnica. Desde logo estabeleceu uma relação de prox-

imidade, abertura e diálogo com todos os elementos da 

sua equipa e Direção.

A sua postura sincera, frontal, com espírito de cooperação 

e respeito, tornaram-na uma líder exímia no cumprimen-

to das suas funções e responsabilidades assumidas. A 

relação com a comunidade escolar foi, desde sempre, 

pautada por uma grande exigência e rigor não descu-

rando o ambiente de trabalho, também ele modelado 

por uma organização rigorosa e assertiva.

Com cada elemento da sua equipa, Ana Rosa Barreto 

estreitou laços de companheirismo, camaradagem e 

partilhou conhecimentos, ajudando nas suas dificuldades 

diárias. Esta sua capacidade de entreajuda transcendeu a 

esfera do Agrupamento onde trabalhava, disponibilizan-

do-se para apoiar os serviços administrativos de outros 

agrupamentos de escolas.
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A disponibilidade, aliada ao seu sentido de humor e apu-

rado sentido de responsabilidade, são características que 

fazem de Ana Rosa Barreto um exemplo.


