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Alfredo Teomóteo Chitas
António Francisco Simões Luís
António José Alves
Américo Martinho Godinho
Fernando da Conceição Lopes Dunões
José Júlio Carvalho Morais
Maria do Rosário Farmhouse Simões Alberto

Medalha Municipal de Mérito Cultural






Grupo Folclórico Danças e Cantares "Verde Minho"
Guilherme Dias Gomes
José Augusto de Carvalho Nóbrega
Manuel dos Reis Soares Constantino
Maria José Soares Saavedra Mendes Torres
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 Colégio Integrado Monte Maior
 Eduardo Nunes Rodrigues
 Listral - Estrutura Aeronáutica, S.A.
Medalha Municipal de Mérito Ambiental
 Augusto Machado Duarte
 Leonildo Pinto de Sousa

Medalha Municipal de Mérito Desportivo






Associação Desportiva Leões Apelaçonenses
Equipa de Futebol Sénior do Clube Desportivo Olivais e Moscavide
Hugo Miguel dos Reis Fonseca
José Alberto Lopes Francisco
Leonel Eurico Pires

Medalha Municipal de Serviços Distintos
 Equipa dos SMAS presente no Pipe Tapping Contest

Medalha de Honra do Concelho

Ivo Cabaço d’Almeida Estudante
Coronel do Serviço Administrativo Militar, esteve em missão de serviço em Macau e na Guiné.
Licenciou-se em Ciências Militares, tendo sido condecorado por diversas vezes.
Em 1993 iniciou o processo de criação do Serviço Municipal de Protecção Civil de Loures, tendo
sido seu coordenador até ao presente ano.
O Serviço Municipal de Protecção Civil de Loures é, ainda hoje, uma referência nacional.

Medalha Municipal de Mérito e Dedicação

Alfredo Teomóteo Chitas
Autarca e presidente da direcção do Sport Clube de Frielas.
Desenvolveu uma intensa actividade social, autárquica e desportiva em Frielas, ao longo de mais
de duas décadas.
Esteve na génese da criação do Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Frieleiros” e fundou, enquanto
autarca, a associação “O Cantinho da Pequenada”.
Encontra-se intimamente ligado ao Sport Clube de Frielas, onde tem desempenhado diversos
cargos nos últimos anos.

António Francisco Simões Luís
Tem uma vida dedicada a causas humanitárias.
Em 1959 alistou-se na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures, sendo seu
dirigente entre 1997 e 2000.
Fundou a Associação de Dadores de Sangue da Mealhada, Loures.
É socorrista da Cruz Vermelha e sócio fundador da Associação Portuguesa de Instrutores de
Socorrismo e do núcleo de dadores de sangue da Rodoviária Nacional.
Foi dirigente do Grupo Desportivo da Ponte de Frielas.

António José Alves
Está ligado ao Centro Social e Paroquial de Moscavide há 35 anos.
Membro da direcção, ao longo do tempo, sempre evidenciou uma disponibilidade fora do comum
ao serviço do Centro e da comunidade em geral.
O seu nome e a obra diária que vem desenvolvendo ficaram indissociavelmente ligados a esta
Associação como um marco e um exemplo de quem dedicou grande parte da sua vida ao serviço
dos mais novos, apostando na sua formação e desenvolvimento integral.

Américo Martinho Godinho
(a título póstumo)
Desempenhou actividade meritória na Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de
Loures e no Grupo Sportivo de Loures.
Na Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Loures integrou o corpo de
bombeiros, desde 1948 até 1970. Foi, igualmente, membro da banda de música filarmónica da
Associação durante 34 anos.
Foi futebolista sénior do Grupo Sportivo de Loures, entre 1942 e 1957.
Faleceu em 1982.

Fernando da Conceição Lopes Dunões
Participou, desde muito novo, em grupos de teatro de amadores, na Sociedade Filarmónica União
Pinheirense (SFUP), vindo mais tarde a integrar a orquestra da colectividade.
Está igualmente ligado à génese do Sporting Clube de Pinheiro de Loures, tendo desempenhado
cargos de direcção em ambas as colectividades.
Nos anos 70, integrou a Comissão Instaladora da Casa do Povo de Loures.
Foi deputado municipal na Assembleia Municipal de Loures por duas vezes, em 1976 e 1998 e, em
2001, eleito membro da Assembleia de Freguesia de Loures.

José Júlio Carvalho Morais
Foi dirigente do Grupo União Lebrense.
Em 1976 inicia a sua carreira política, sendo eleito para a Assembleia de Freguesia de Santo Antão
do Tojal. Exerce funções até 1982. Nesse ano, e até 1989, é secretário na Junta de Freguesia.
Em 1989, e até 2005, desempenha o cargo de Presidente da Junta de Freguesia de Santo Antão
do Tojal, sendo, por inerência, membro da Assembleia Municipal de Loures, no mesmo período.
Foi ainda membro do conselho geral da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias.

Maria do Rosário Farmhouse Simões Alberto
É directora do Serviço Jesuíta aos Refugiados, uma organização não-governamental, em
Portugal, tendo sido nomeada membro do Conselho Europeu da organização, de 2000 a 2004.
É, igualmente, sócia-fundadora do MADIC – Movimento para a Associação e Desenvolvimento
Inter-Culturas.
Foi responsável pela elaboração de estudos socio-antropológicos, no âmbito dos Planos de
Desenvolvimento Integrado de bairros degradados.
Lançou, em 2002, o livro Começar de Novo – Passo a Passo com Refugiados e Deslocados.
Em 2003, foi condecorada pelo Presidente da República como Oficial da Ordem do Infante D.
Henrique. Dois anos depois, foi eleita pela revista Visão como uma das personalidades do ano de
2005.

Medalha Municipal de Mérito Cultural

Grupo Folclórico Danças e Cantares "Verde Minho"
Associação fundada em Loures, em 1994.
O grupo é constituído por cerca de 50 homens e mulheres, na sua maioria com raízes ligadas ao
Minho.
Para além das danças e dos cantares, têm um cuidado especial em mostrar, nas suas actuações,
trajos e outros utensílios próprios da região minhota.

As letras de algumas das suas canções reflectem a vivência em Loures.
Participaram em inúmeros festivais de folclore, no País e no estrangeiro. São uma presença
regular em programas televisivos, levando além-fronteiras a divulgação do concelho de Loures,
bem como as tradições das suas gentes.

Guilherme Dias Gomes
Como forma de ocupar os tempos livres, ingressa na Banda Recreativa de Bucelas.
Graças à disponibilidade e dedicação no seio da banda, é convidado para presidente da
Associação, ocupando aquele cargo entre 2000 e 2006.
As suas qualidades humanas fazem de si um dos homens mais acarinhados na vila de Bucelas.

José Augusto de Carvalho Nóbrega
Nos anos 70, fez parte de uma comissão de moradores do Catujal.
Em 1976, foi eleito para a Assembleia de Freguesia de Unhos, tendo exercido o cargo durante
quatro mandatos.
Em 1983, para dar corpo legal a uma escola de música criada pela Junta de Freguesia de Unhos,
fundou a Associação Recreativa e Musical 1º de Maio do Catujal.
Desde então tem encabeçado os seus corpos gerentes, liderando uma equipa que tem alargado
o campo de actuação da Associação com a formação de um grupo coral infantil, um grupo de
flautas de bisel, uma banda de música filarmónica e uma orquestra ligeira de sopros.
Se a colectividade é hoje uma referência a nível do concelho, muito o deve a sai.

Manuel dos Reis Soares Constantino
Em 1944 entrou para a banda de música da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
do Zambujal, onde se mantém até hoje.
Desde cedo revelou interesse pelo desenvolvimento da Associação, fazendo parte de diversas
direcções e impulsionando diversas festividades para angariação de fundos.
O seu brio e dedicação valeram-lhe a Medalha de 50 anos de Bons Serviços Prestados, atribuída
pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

Maria José Soares Saavedra Mendes Torres
Fez parte, durante doze anos, dez dos quais como presidente, da direcção da Sociedade
Recreativa e Musical 1º de Agosto Santa Iriense.
Em 1994, ofereceu-se para integrar a direcção da Associação, evitando, na altura, o seu
encerramento.
Um ano depois, seria a primeira mulher a presidir à sua direcção, incentivando uma maior
participação feminina na actividade regular da sociedade.
Graças à sua constante disponibilidade, a Sociedade Recreativa Musical 1º de Agostop Santa
Iriense é hoje uma das colectividades mais conhecidas e dinâmicas do concelho.

Medalha Municipal de Mérito Empresarial

Colégio Integrado Monte Maior
Localizado em Montemor, o colégio afirmou-se em poucos anos como um equipamento escolar
de referência em todo o concelho.
Funciona em regime de paralelismo pedagógico, e está implantado num espaço com cerca de 2.5
mil metros quadrados. Dispõe de piscinas, jardins, ginásios e quinta pedagógica.
Tem capacidade para acolher, aproximadamente, 650 alunos, encontrando-se já em estudo a sua
ampliação para que possa passar a receber mais cerca de 300 alunos.
O colégio deu um contributo significativo para requalificar e desenvolver a localidade de
Montemor.

Eduardo Nunes Rodrigues
É presidente do conselho de administração do grupo Obriverca, que tem dado um cunho de
qualidade ao desenvolvimento urbano do concelho de Loures.
Os projectos aqui desenvolvidos pautam-se pela preocupação constante com a imagem
arquitectónica dos edifícios, pelo desenho urbano e pelo tratamento dado aos espaços públicos
e áreas verdes.
Urbanizações como as do Real Forte, em Sacavém, Casal do Almirante, em Santo António dos
Cavaleiros, e Pirescouxe são alguns exemplos ilustrativos desta imagem de qualidade.

Personalidade do Ano, prémio atribuído pela revista Imobiliária, em 2001, Prémio Empresário
2002, concedido pela Associação Empresarial de Vila Franca de Xira, Óscar do imobiliário 2004,
dado pelo BNC, e Medalha de Honra do Município de Vila Franca de Xira, em 2004, são alguns dos
galardões já recebidos.

Listral - Estrutura Aeronáutica, S.A.
Situada no Parque Industrial Olaio, na Bobadela, a Listral tem-se afirmado como uma empresa
modelo no concelho de Loures.
Foi fundada em 2001 e dedica-se à montagem de componentes estruturais para aeronaves, como
ailerons, caudas, tectos, cockpits e portas.
É uma unidade industrial marcada por um extremo controlo de qualidade, constituindo um
vigoroso exemplo de trabalho e rigor.
Conta com 117 funcionários, e a aposta na formação profissional é uma realidade.

Medalha Municipal de Mérito Ambiental

Augusto Machado Duarte
É subchefe do Quadro de Honra da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures.
Ingressou na associação em 1952, tendo no ano seguinte sido louvado por serviços prestados,
nomeadamente, por ocasião das inundações, onde salvou diversas pessoas.
Em 1954, recebe um louvor da Câmara Municipal de Loures pelo seu trabalho em prol da
comunidade.
Depois de 31 anos de tempo efectivo no corpo de bombeiros, passa ao Quadro de Honra em 1983.

Leonilde Pinto de Sousa
Ingressou na Associação de Bombeiros Voluntários de Sacavém, em 1952.
A sua dedicação foi reconhecida inúmeras vezes, destacando-se o louvor recebido na sequência
de acções de salvamento durante as grandes inundações de 1967.
Em 2002, recebeu o Crachá de Ouro, atribuído pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

Graças à sua dedicação e capacidade de liderança, é promovido a chefe da Associação, em 1982.
Actualmente, pertence ao Quadro de Honra da Associação, sendo incansável na disponibilidade
para se dedicar a acções em prol da comunidade.

Medalha Municipal de Mérito Desportivo

Associação Desportiva Leões Apelaçonenses
Associação da Apelação, fundada em 1976, para a promoção da prática desportiva nas classes
mais desfavorecidas.
Desde a sua fundação que se tem destacado, sobretudo, na prática e ensino do atletismo.
Alguns dos jovens atletas que por ali passaram foram campeões nacionais e outros integram a
selecção nacional de atletismo.
Nos anos 80, participou nos campeonatos de futebol de 5 e, nos anos 90, foi introduzida a
orientação, modalidade em que tem vários campeões nacionais (a nível individual e colectivo).
A Associação tem vindo, de uma forma sistemática, a reforçar a formação de crianças e jovens
através do Centro de Atletismo da Apelação.

Equipa de Futebol Sénior do Clube Desportivo Olivais e Moscavide
As origens do clube remontam a 1912, quando um grupo de amigos resolveu formar a Rua Nova
Futebol Clube.
Em 1931, participa nos campeonatos da Associação de Futebol de Lisboa, passando a denominarse, em 1935, Clube Desportivo dos Olivais.
Em 1976 disputa, pela primeira vez, o Campeonato Nacional da 3ª Divisão e, em 1977, adopta a sua
actual designação.
Nos anos 80 e 90 disputou, por diversas vezes, o Campeonato Nacional da 2ª Divisão e, em
1994/1995, atingiu os quartos-de-final da Taça de Portugal.
Em 2005/2006 sagrou-se campeão nacional da 2ª Divisão B, indo disputar na próxima época a
Divisão de Honra.

Hugo Miguel dos Reis Fonseca
O ano de 2005 foi de glória para este jovem atleta do concelho, praticante de taekwon-do.
Sagrou-se campeão nacional júnior e, com a selecção nacional, foi segundo classificado em
Marrocos. Foi ainda campeão no Open Challenge Cup 2005, realizado na Bélgica.
Ao longo dos últimos anos, o desempenho e dedicação à modalidade valeram-lhe inúmeros títulos
de campeão e vice-campeão por todo o país.
Para além da componente desportiva, não descura a formação académica.

José Alberto Lopes Francisco
Entra, em 1967, como árbitro, para os quadros da Associação de Futebol de Lisboa.
O seu brio e competência conduziram-no à Federação Portuguesa de Futebol, onde permaneceu
até 1987.
Foi delegado técnico da Associação de Futebol de Lisboa e observador da Federação Portuguesa
de Futebol, afastando-se em 1998 por problemas de saúde.
Em 2000 foi eleito presidente do Grupo Recreativo e Cultural Priorenses, lugar que actualmente
ocupa.
Além do desporto, é reconhecido o seu desempenho no desenvolvimento recreativo e cultural da
freguesia do Prior Velho.

Leonel Eurico Pires
Desde 1964 que está ligado ao Clube Futebol “Os Bucelenses”, durante anos exercendo os cargos
de presidente da direcção e presidente da Assembleia Geral.
Enfermeiro. Especializou-se em Medicina Desportiva, tendo tirado o curso de fisioterapeuta.
Em 1976, ingressou no Sporting Clube de Portugal, pertencendo à equipa médica de futebol
profissional até 2002.
Graças ao seu carácter humanista, o Sporting Clube de Portugal equipou o posto médico do CF
“Os Bucelenses”, que serve toda a população.
Actualmente, faz parte da equipa médica da Federação Portuguesa de Futebol e acompanha, entre
outras, a selecção nacional de sub-21.

Medalha Municipal de Serviços Distintos

Equipa do SMAS de Loures presente no Pipe Tapping Contest
Realizou-se, em 2005, a segunda edição do Concurso Nacional de Montagem de Ramal em Carga
(Pipe Tapping Contest).
Integrada no Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento, esta iniciativa
técnica teve a participação de uma equipa dos Serviços Municipalizados de Loures.
O objectivo do concurso consistia em montar um ramal, numa conduta em carga, no mais curto
período de tempo.
Entre as oito equipas participantes, a dos SMAS de Loures obteve o primeiro lugar na competição.
A equipa foi constituída por quatro trabalhadores da Divisão de Água: António Candeias, Carlos
Lousa, Manuel Calado e José Simões.

