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Medalha de Honra do Concelho

Leila Marques
A nadadora da GesLoures é, seguramente, uma das melhores atletas de sempre do concelho de
Loures e um símbolo nacional de persistência, atitude e espírito ganhador.
O palmarés é excepcional, a todos os títulos: marcou presença nos Jogos Paraolímpicos de
Atlanta (1996), Sydney (2000), Atenas (2004) e Pequim (2008). Esteve, para além disso, nas finais
de todas as edições dos jogos, onde obteve inúmeros recordes nacionais.
Esteve presente nas edições dos Campeonatos do Mundo da Nova Zelândia (1998), Argentina
(2002), onde ganhou duas medalhas de bronze e na África do Sul (2006), voltou a conquistar duas
medalhas de bronze.
Participou, igualmente, em cinco Campeonatos da Europa, onde conquistou duas medalhas de
ouro, seis de prata e três de bronze.
Em 2008, decide terminar a sua brilhante carreira após a realização dos Jogos Paraolímpicos de
Pequim. Deixando uma referência nacional e mundial na natação adaptada.

Maria Celina Concha Marques do Adro
Personalidade carismática no concelho de Loures, Maria Celina do Adro tem demonstrado, ao
longo de mais de duas décadas, uma extraordinária capacidade de liderança e força anímica, na
qualidade de presidente do conselho executivo da Escola João Villaret, em Loures, e enquanto
responsável pelas 16 escolas e 35 turmas que compõem o agrupamento de escolas.
As relações vividas no seio das escolas, entre os docentes e os discentes, têm sido conduzidas
de uma forma notável, como é por todos reconhecido.
Ao longo do seu percurso, tem incentivado diversas gerações de docentes na procura dos
melhores métodos de ensino, contribuindo, dessa forma, para o reforço e prestígio da escola,
enquanto instituição pública ao serviço da comunidade.

Medalha Municipal de Mérito e Dedicação

António Jorge Paiva Resende da Silva
Uma disponibilidade total, aliada a uma excepcional capacidade de diálogo com os múltiplos
parceiros sociais e institucionais, uma imagem de rigor e liderança, definem o Comissário
Resende.
Antes de iniciar a sua actividade no concelho de Loures, em 2004, desempenhou as funções de
Comandante de Esquadra, Chefe de área operacional e Comandante da Esquadra de Investigação
Criminal da Divisão de Segurança a Transportes Públicos de Lisboa.
Após quatro anos como 2.º Comandante da Divisão Policial de Loures, é em 2008 nomeado
Comandante, com apenas 32 anos de idade. Tem desde essa data imprimido a sua marca na
segurança pública deste concelho, com resultados visíveis.

Cesário Pereira da Costa
Muito acarinhado na Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinheiro de
Loures, Cesário Costa tem revelado, ao longo dos últimos anos, uma dedicação e disponibilidade
extremas não só a esta associação e aos seus associados, mas também nos órgãos autárquicos
que tem integrado, bem como no agrupamento de escolas João Villaret.
A sua competência, profissionalismo e leque de conhecimentos, aliados à sua espontaneidade e
simpatia, são hoje uma referência na freguesia de Loures.

Cooperativa Sócio Educativa para Desenvolvimento Comunitário, CRL.
A Cooperativa Sócio Educativa para o Desenvolvimento Comunitário tem desenvolvido, ao longo
dos seus oito anos de existência, um trabalho notável ao nível do apoio social às populações mais
desfavorecidas da zona oriental do concelho de Loures, nos domínios da educação e formação
profissional, particularmente visível na criação de espaços de acolhimento de crianças e jovens
e também no acompanhamento a famílias em situação de maior vulnerabilidade.
Esta instituição de solidariedade, fundada em Sacavém em 2001, sob o lema “Mais e Melhor no
Desenvolvimento Comunitário”, tem estimulado diariamente os valores de solidariedade,
cooperação, respeito, tolerância, acolhimento e disciplina, que estão na sua génese.
Instituição responsável pelo projecto Consolidar, em Camarate, no âmbito do programa Contratos
Locais de Desenvolvimento Social, intervindo meritoriamente nas áreas do empreendorismo,

associativismo, animação comunitária, formação em tecnologias de informação e comunicação,
intervenção social, emprego e formação profissional.
Em 2008, e como consequência da adesão, enquanto parceira estratégica, ao Contrato Local de
Segurança de Loures, a cooperativa tem vindo a implementar um rico e vasto conjunto de
projectos e acções de animação comunitária inovadoras, designadamente acções de formação,
ateliers, workshops e espaços de intercâmbio juvenil.
A Cooperativa Sócio Educativa para o Desenvolvimento Comunitário tem contribuído para a
formação de centenas de jovens e crianças carenciadas do concelho de Loures, desenvolvendo
neles não só novos conhecimentos, talentos e competências, mas incutindo-lhes também
confiança e noções de responsabilidade e integração social.

Eduardo Pedro Barreto
Decorria o ano de 1975, Eduardo Pedro Barreto, tinha então 30 anos, quando decide integrar os
órgãos sociais da Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e Profissões Afins.
Homem de causas, dotado de grande carácter e espírito altruísta, dedicou, desde então, grande
parte da sua vida ao serviço daquela entidade.
Como presidente daquela instituição particular de solidariedade social, há cerca de 15 anos, foi
sem sombra de dúvida o principal mentor e impulsionador da construção e renovação das actuais
instalações do lar de idosos, em Camarate, contribuindo decisivamente para a melhoria das
condições daquele núcleo.

Grupo de Cuidados de Saúde
O Grupo de Cuidados de Saúde, constituído no ano de 2002 por um grupo de voluntários da Igreja
Evangélica de Fanhões, tem vindo a realizar, em parceria com a Junta de Freguesia de Fanhões,
medições de valores de tensão arterial, glicémia e colesterol.
Estes rastreios têm contribuído significativamente na melhoria da qualidade de vida da população,
permitindo uma detecção atempada de distúrbios.
Graças à abnegação e empenho deste Grupo, cerca de 600 residentes de Fanhões, Casaínhos,
Ribas de Cima, Ribas de Baixo e Torre da Besoeira, adquiriram já o saudável hábito de passar a
vigiar regularmente a sua saúde.

José Manuel Soares Martinho
Pertence aos quadros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fanhões desde
a década de 70, onde desempenhou os cargos de: bombeiro, vogal da direcção, tesoureiro, vicepresidente da direcção e secretário relator do conselho fiscal.
Iniciou a sua actividade no corpo de bombeiros em 1970, deixando-a em 1994, com a graduação
de bombeiro de 1.ª classe.
Foi, desde o primeiro momento, um bombeiro dedicado, prestável e sempre disponível na ajuda
ao próximo.
Desde 1999 que exerce o cargo de tesoureiro da associação, pertencendo ao seu elenco directivo.

Padre José Reis de Assunção
Vinte anos ao serviço da comunidade de Moscavide, fizeram do padre José Reis de Assunção uma
personalidade absolutamente incontornável, na história recente desta vila do concelho de Loures.
A sua acção ficará para sempre ligada ao Centro Social Paroquial de Moscavide, do qual foi o
primeiro responsável, fruto da parceria com o Instituto de Segurança Social, que tem dado
resposta às necessidades de cerca de 200 crianças e 100 idosos.
A valorização dos espaços de culto, as obras sociais e a preocupação constante pelos mais
desprotegidos, compõem a sua herança, sendo notável o seu legado para o futuro.

Manuel Duarte Barbosa
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fanhões faz parte da vida de Manuel
Duarte Barbosa. Sócio a partir de 1959, é, desde então, uma pessoa dedicada e empenhada nas
causas humanitárias da associação e da população de Fanhões.
No seu percurso dentro dos quadros da AHBV Fanhões desempenhou as funções de: músico,
professor da escola de música, director da banda, director da secção de ginástica, presidente da
direcção, presidente do conselho fiscal e presidente da mesa da assembleia geral, entre outras.
Foi também um dos fundadores do grupo musical “Os Ases”, músico na Banda de Música
Profissional de Infantaria 1 e dirigente da Orquestra dos Grupos de Variedades, Infantil e Adulto.
Actualmente, e para além de músico, é ainda professor e director da banda e da escola de música
daquela associação.

Marina Paula Ferreira Silvestre
A ligação profissional de Mariana Silvestre ao concelho de Loures inicia-se em 1985 no Centro de
Saúde de Loures, na carreira de clínica geral. Um ano depois assume a coordenação da extensão
do centro, em Lousa.
Ainda em Lousa, é médica assistente no Lar Infanta D. Maria, entre 1987 e 1990, até que decide
pelo regime de exclusividade, passando então a integrar a equipa do CATUS do Centro de Saúde
de Loures.
Dotada de grande sentido humanitário, é nomeada coordenadora do Programa de Saúde Mental
do Centro de Saúde de Loures, em 1992.
As preocupações manifestadas com os problemas dos jovens levaram-na a inaugurar o espaço
de atendimento juvenil “AJ”, do Centro de Saúde de Loures, em 1998.
Actualmente, integra a Equipa de Tratamento de Loures, do Instituto da Droga e
Toxicodependência.

Sílvia Elisa Rodrigues Gomes Batista
Raras vezes as palavras, empenho e dedicação, são tão apropriadas como no caso da professora
Sílvia Batista.
A leccionar desde o ano 1997/98 na Escola Básica 2,3 Bartolomeu Dias, em Sacavém, esta
professora, assumiu também, a “farda” das causas sociais, tendo promovido diversas iniciativas
de solidariedade e entreajuda em prol dos alunos que vivem em condições precárias.
Representante da sua escola no PIC - Parceria de Intervenção Comunitária, desenvolvida no
Bairro Terraços da Ponte, abraçou outros projectos locais, tais como: o Projecto Esperança, a
Comissão Social lnterfreguesias de Camarate, Prior Velho e Sacavém, e Rede Social.
Na procura da melhoria de condições escolares e sociais, de todos os alunos do Agrupamento de
Escolas de Sacavém e do Prior Velho, é ela própria a “ponte”, capaz de ultrapassar as dificuldades
sociais existentes, tanto na escola como nas comunidades desfavorecidas destas freguesias.

Medalha Municipal de Mérito Cultural e Educativo

Félix Manuel Bolaños Pereira de Matos
Uma dedicação sem limites, a capacidade de dinamizar uma vasta rede de parceiros e de inovar,
são factores chave para o notável trabalho desenvolvido pelo professor Félix Bolaños, enquanto
presidente do Agrupamento de Escolas da Apelação.
A transformação da Escola Básica Integrada da Apelação, considerada como uma das escolas
problemáticas do país, ficou a dever-se à sua forma de actuação, assente em valores de inclusão
e formação, conjugada com metodologias de ensino inovadoras, que transfiguraram uma escola
difícil numa escola modelo, reconhecida tanto pela comunidade educativa, como pelos parceiros
e instituições públicas.
A redução da taxa de abandono escolar, o sucesso do Programa “Novas Oportunidades”, a subida
global das notas, a formação de pais, animadores e empreendedores, a realização de campanhas
de mudança comportamental, e a melhoria dos níveis de segurança nas escolas e em toda a
freguesia de Apelação, são fruto do seu trabalho, e atestam a Excelência da sua acção.

Francisco José Fragoso Dias
Francisco Dias, de nome artístico Chico Dias, é um “entertainer” com uma carreira de mais de
40 anos, firmada na televisão, rádio e em palcos de todo o país.
Residente no concelho de Loures há mais de 50 anos, participou em diversos programas de
televisão, colaborou na Antena 1, na Rádio Renascença e Rádio Horizonte Tejo, sendo hoje o
apresentador e organizador de espectáculos de homenagem e de noites de fados.
Igualmente meritório é o seu carácter altruísta, que o leva a promover eventos culturais de
solidariedade, para instituições como a Liga Portuguesa contra o Cancro, a Santa Casa da
Misericórdia de Moscavide, a Cruz Vermelha Portuguesa, os Leões de Portugal, entre outras.

Manuel Frederico Conceição Matias
O associativismo e a paixão pela freguesia de Bucelas correm nas veias de Manuel Matias. O
primeiro contacto com o mundo associativo deu-se na Trupe Jazz - Os Amigos de Vila de Rei, da
qual foi tesoureiro e vice-presidente. Seguiu-se a União Desportiva de Vila de Rei, onde, para além
de jogador de futebol, desempenhou também o cargo de vice-presidente.

Dotado de um exemplar dinamismo, integrou os corpos directivos que fundaram, em 1983, a
Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila de Rei, como resultado da fusão da União
Desportiva de Vila de Rei com a Trupe Jazz – Os Amigos de Vila de Rei.
Liderou, ainda, a direcção do Clube de Futebol “Os Bucelenses” e exerceu a função de treinador
da equipa de futebol de juniores, durante dez anos.
Em 1998, a sua longa carreira associativa voltou a cruzar os caminhos da Associação Recreativa
Cultural e Desportiva de Vila de Rei, tendo sido secretário de direcção, treinador de futebol e
precursor da secção de atletismo.
Actualmente, é presidente da direcção da Associação e responsável pelo atletismo, cuja equipa
juvenil masculina se sagrou, este ano, campeã regional e nacional de corta-mato.

Medalha Municipal de Mérito Empresarial

Alfredo Casimiro
Presidente da Urbanos, uma empresa fornecedora de soluções logísticas sedeada em S. Julião
do Tojal, Alfredo Casimiro foi considerado pela “AESE - Escola de Direcção e Negócios”, como um
dos empresários e gestores portugueses mais promissores para as próximas décadas.
Na Lista “Líderes 2020”, Alfredo Casimiro é um dos 26 gestores portugueses distinguidos, pela
concretização de importantes projectos de raiz e pela “gestão de topo.”
Graças ao seu desempenho notável, em 2008, a empresa Urbanos foi considerada a quarta
melhor PME para trabalhar em Portugal.
Pelo prestígio que vem acumulando a nível nacional, foi um dos conferencistas convidados para
intervir no ciclo de encontros denominado “Portugal Inovador - Estratégias Empresariais de
Sucesso” , promovido pela TMN Negócios em parceria com o Diário Económico.

José Canário
Empresário e proprietário das lojas “VIVA”, tem vindo a revelar-se uma personalidade
empreendedora, lutadora e persistente no tecido empresarial, evidenciando-se o seu
empenhamento na requalificação e modernização da sua actividade.
Na senda de um futuro aventureiro e profícuo, fundou a SCARED, Sociedade Comercial de
Representações Diversas, que constituiu a alavanca para a criação da empresa José Fialho e
Canário.
Nos finais da década de 70, com aquela iniciou a venda e a fabricação de material escolar.
Sedeada na Benedita, já naquele tempo a mesma empregava 24 funcionários.
Mais tarde, em 1985, fundou a ESCOLARTE, dedicando-se à importação e venda de comércio por
grosso.
A sua experiência comercial levou à constituição, no ano de 1994, da empresa ESCOLHA CERTA, e
consequentemente, à fundação da 1.ª loja VIVA, em Lisboa.
O sucesso deste empreendimento e outros demais similares permitiu a fomentação de várias
centenas de postos de trabalho.
Hoje em dia, além das lojas VIVA, é também proprietário da A SOLUTI - Comércio Industrial, S.A.,
afirmando-se um dos empresários mais conceituados do Concelho.

Medalha Municipal de Mérito Desportivo

Alexandre Santos, Cristiano Pedro, Miguel Santos, Nuno Santos e Ruben Silva
No decorrer do Campeonato Nacional de Corta-Mato de 2009, em Castelo Branco, a equipa de
juvenis masculinos sagrou-se campeã nacional, mercê dos desempenhos individuais dos atletas
Nuno Santos, Alexandre Santos, Ruben Silva e Cristiano Pedro.
Também na prova de juniores masculinos, o atleta Miguel Santos da mesma equipa obteve um
relevante 3.º lugar. Resultados de excepção no âmbito concelhio, tendo em conta que, durante os
últimos 20 anos, qualquer equipa do nosso Município obteve semelhante classificação.

Ana Teresa de Sá Manteigas
Ex-atleta internacional da Associação Desportiva Leões Apelaçonenses e do Sport Lisboa e
Benfica, Ana Manteigas é uma das melhores corredoras do concelho de Loures.
Do seu palmarés com a camisola da AD Leões Apelaçonenses fazem parte a obtenção de mínimos
para o Campeonato Europeu de Juniores, um primeiro lugar, no escalão de júnior, no Cross das
Alcobientas (Espanha) bem como, diversas participações na Selecção Nacional de Juniores.
Em 1988, já como atleta sénior, sagra-se campeã de Lisboa nos 1.500 metros (com um novo
recorde na distância).
Um ano depois transfere-se para o SL Benfica, abandonando a competição no ano seguinte, com
apenas 22 anos de idade.

Carlos Alberto Nobre Esteves
Actual presidente do Clube Atlético de Moscavide, Carlos Esteves iniciou a sua ligação ao clube
em 1983, na secção de basquetebol.
Após assumir a responsabilidade pela secção de basquetebol, é convidado pela direcção, no ano
seguinte, a integrar uma comissão de apoio a todas as actividades do clube.
Em virtude da sua dedicação e competência, a eleição como presidente da direcção surge,
naturalmente, em 1986.
Desde então, e até hoje, mantém-se ao leme do Clube Atlético de Moscavide, sendo de realçar o
papel fundamental na obtenção dos elevados níveis de competitividade do clube, bem como nas
obras de melhoria levadas a efeito nos pavilhões (ao nível do piso, cobertura, bancadas e
balneários), e da sede, com a construção de um novo estúdio de dança e sala de eventos.

Joana Calado
O grande objectivo de uma atleta de natação adaptada, que atinge resultados competitivos de
relevo, é a classificação para os jogos Paraolímpicos e, para Joana Calado, o ano de 2008 foi,
por si só, excepcional.
A atleta da GesLoures, contudo, foi bem mais longe, pois, para além de conseguir o apuramento
para os Jogos Paraolímpicos, alcançou aí marcas excepcionais: um quinto lugar na prova de 100
metros bruços e um sétimo lugar nos 200 metros estilos, ambos com recordes nacionais.
No decorrer de 2008, foi ainda campeã nacional em várias distâncias, e obteve diversas boas
classificações e marcas em torneios internacionais.
O que faz dela uma atleta muito especial.

Maria Manuela Ferreira Pinto Basto Dias
É professora de dança na Associação de Moradores da Portela desde 1985.
A sua dedicação, disciplina e capacidade de trabalho, foram reconhecidas pela Federação
Portuguesa de Ginástica, que passou a integrar as classes de dança da AMP nos eventos que
promove.
A qualidade das suas classes tem-se destacado a nível internacional, como atestam as
participações nos Eurogyms (na Áustria - 2001, Finlândia – 2004 e Bélgica - 2006), em
representação de Portugal e da AMP.
Maria Manuela Bastos Dias terminou o seu curso no conservatório em 1980, o do seu vasto
currículo fazem parte estágios com: Debbie Allen (protagonista do filme Fame), Mariano Franco e
Célia Vieira, o ensino na Faculdade de Ciências, as participações em inúmeros programas de
televisão, em galas de ginástica, e muitas outras actividades.
A sua forma de estar, prestável, faz dela uma das pessoas mais acarinhadas pela Associação de
Moradores da Portela.

Nádia Morais Vieira
Esta atleta aprendeu a nadar na GesLoures, e aí tem feito toda a sua carreira desportiva.
Campeã nacional dos 400 metros estilos, com um novo recorde nacional e absoluto na prova,
campeã nacional dos 200 metros estilos, e um segundo lugar no prestigiado Torneio Internacional
de Zurique, são títulos que falam por si.

Disciplina, aplicação e entusiasmo, aliados a uma preparação sólida, estão na base da obtenção
destes resultados notáveis e fazem de Nádia Morais Vieira uma atleta verdadeiramente
excepcional.

Medalha Municipal de Serviços Distintos

Aníbal Carvalho Vicente
Nasceu em 1950, na freguesia de Lousa. A sua ligação aos Serviços Municipalizados de Loures
iniciou-se em 1977, como pedreiro.
Funcionário respeitado e admirado pelos seus colegas, Aníbal Vicente desde cedo revela uma
dedicação e sentido de responsabilidade exemplares.
Em 1996 é promovido a pedreiro principal, passando, em 1998, a desempenhar as funções de
encarregado.
O seu sentido de rigor, aliado às adequadas metodologias de trabalho, contribuíram para que, em
2004, ascendesse a encarregado geral.
Aposentou-se em Março deste ano, culminando a sua ligação profissional a uma instituição
pública que serviu de forma meritória durante 32 anos.

Guilhermina Tomé Pereira
Inicia o seu percurso profissional na Câmara Municipal de Loures em 1979, na Casa do Adro, com
a categoria de servente de limpeza.
Em 1983, com a instalação do Pelouro da Cultura e dos serviços de Audiovisuais, passa a acumular
as funções de servente com as de contínua. Três anos mais tarde, em 1986, ingressa no quadro
de pessoal como Auxiliar Administrativa, e passa a exercer funções na portaria da Casa do Adro.
Pelo facto de residir nas instalações da Casa do Adro, mostrou-se sempre disponível para prestar
informações aos munícipes, tendo igualmente evidenciado enorme prontidão para com os
colegas, sendo recordada por muitos como um elemento essencial ao funcionamento daquele
equipamento.
Aposenta-se, por limite de idade, aos 70 anos, após 29 anos de exemplar prestação de funções,
ao serviço da Câmara Municipal de Loures.

Inácio Candeias Mestre
Natural do concelho de Santiago do Cacém, onde nasceu em 1938, a sua ligação à Câmara
Municipal de Loures inicia-se em 1970, como motorista eventual. Dois anos depois, então com 34
anos, ingressa no quadro de pessoal como motorista de 2.ª classe.

A competência e profissionalismo demonstrados ao longo desta primeira fase do seu percurso
profissional fizeram com que, em 1979, ascendesse ao cargo de encarregado de transportes. Em
1987 é novamente nomeado, agora encarregado do Parque de Máquinas Automóveis Terrestres.
De trato fácil e disponibilidade constante, é de enaltecer, igualmente, a forma eficiente como
geriu os recursos humanos e materiais que teve ao seu dispor. Aposentou-se em 1999,
culminando assim uma ligação de 29 anos a uma instituição que serviu de forma exemplar.

Maria Antónia Viera Sequeira Machado
Ingressou na Câmara Municipal de Loures em 1973, com a categoria de servente. Um ano depois,
em 1974, é nomeada servente de 1.ª classe, passando a escriturária-dactilógrafa em 1975.
Em 1989, fruto do profissionalismo, empenho e aperfeiçoamento profissional, é nomeada chefe
de secção. Cinco anos depois, em 1994, passa a chefe de repartição.
Ao longo da sua carreira profissional revelou sempre grande preocupação com a actualização
profissional, tendo frequentado acções de formação em várias áreas de organização e gestão
municipal, direito administrativo, regime jurídico de empreitadas, gestão do património, técnicas
de chefia e liderança, notariado, atendimento público, entre outras.
No seu percurso, passou ainda pela Secção de Património, pelos Gabinetes Jurídico e de Apoio à
Assembleia Municipal, e pela Secção de Notariado, onde exerceu funções de 1986 até à data da
sua aposentação, que ocorreu em 2009.

Maria da Conceição Patrocinio Amoroso Pires
É admitida na Câmara Municipal de Loures em 1970, na secretaria dos Serviços de Urbanização
e Obras, com a categoria de servente.
Em 1974, por deliberação da Câmara Municipal de Loures, é nomeada escriturária-dactilógrafa.
Cinco anos depois, em 1979, ascende à categoria de 3.ª oficial.
Em 1988, então com a categoria de 1.ª oficial , e fruto do seu elevado profissionalismo, é
nomeada chefe de secção em regime de substituição.
Após a sua nomeação como Chefe de Repartição em 1995, e com a reestruturação de serviços
do Departamento de Gestão Urbanística, é reclassificada como técnica superior, em 2004.
Aposentou-se em 2009, após 39 anos de empenho e dedicação ao serviço.

Maria Joaquina Cardoso Riço Sanches
Inicia a sua actividade na Câmara Municipal de Loures em 1974, na secretária-geral, com a
categoria de servente. Um ano depois, em 1975, ingressa no quadro de pessoal como escrituráriadactilógrafa.
Em 1988, já então como 1.ª oficial, e como resultado do seu empenho e profissionalismo, é
nomeada chefe na secção de expediente e apoio aos Órgãos Municipais. Seis anos depois, ascende
à categoria de Chefe de Repartição de Pessoal.
Em 2009, e agora com a categoria de técnica superior, exercendo funções na Repartição de
Pessoal do Departamento de Recursos Humanos, aposenta-se, após 35 anos de serviço, da
Câmara Municipal de Loures.

