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Medalha Municipal de Honra
António Riço Calado
Primeiro Presidente da Câmara eleito no pós-25 de Abril (1976/1979), cujo mandato decorreu
num contexto marcado pela ausência de legislação apropriada ao exercício do poder autárquico,
nomeadamente a Lei das Autarquias e a Lei das Finanças Locais, reforçando o apreço pelo seu
trabalho dedicado à gestão dos destinos do Município.
Eduardo Antunes Gageiro
Nasceu em Sacavém, Concelho de Loures. É um dos fotógrafos portugueses mais premiados,
sendo o seu trabalho reconhecido no país e no estrangeiro.
As suas foto-reportagens têm levado o nome do Concelho aos vários cantos do Mundo, através
da participação em inúmeras exposições individuais e em mostras colectivas, ao longo de uma
extensa carreira.
Foi já agraciado, em 1996, com a Medalha de Mérito e Dedicação do Município.

Medalha Municipal de Mérito e Dedicação
Alfredo Manuel dos Santos Fernandes
Membro da Assembleia de Freguesia de Lousa, faz parte da direcção da colectividade Grupo
Desportivo de Lousa, com funções de Vice-Presidente.
Desempenhou funções na Assembleia Geral da colectividade de Casais do Forno, a convite da
população local, e na organização dos Grandes Festejos de Nossa Senhora do Cabo.
Da sua intervenção cívica, há a destacar o empenho manifestado na construção de obras públicas
de interesse local, o envolvimento pessoal no apoio ao fomento do desporto na sua freguesia e
na preservação da cultura e das tradições locais.
Foi, ainda, actor amador e encenador de teatro de revista na colectividade de Lousa.

António Jacinto Branco Vasconcelos Raposo
Desempenha funções como director técnico e treinador principal das equipas de natação da
Gesloures, exercendo, também, a actividade de professor de Educação Física do Ensino
Secundário.
Os seus conhecimentos em metodologia de treino, o Mestrado em Ciências do Desporto, e as
especializações que obteve em instituições de prestígio internacional, e a docência que exerce
no ISEF, na disciplina de Natação, são sinónimo de grande profissionalismo e competência
científica.
Participou como treinador da equipa nacional em campeonatos da Europa, do Mundo e nos Jogos
Olímpicos de Atlanta.
É autor de várias publicações especializadas e colaborador regular da imprensa desportiva.
Asdrubal Santos Simões
(a título póstumo)
Nasceu em 1937, na cidade de Lisboa e radicou-se em Loures no ano de 1957.
Dedicou, grande parte da sua vida a Associações e Colectividades da Freguesia de Loures, onde
foi Autarca de 1977 a 1989.
Carlos Santos
Nasceu em 1920, em Bucelas. Foi Presidente da Junta de Freguesia de Bucelas de 1983 a 1985.
Dedicou parte da sua juventude à actividade musical, na Banda Recreativa de Bucelas, tendo
fundado, mais tarde, o Grupo Musical e Recreativo da Bemposta.
No campo desportivo, passou por vários clubes da região de Lisboa, e integrou a equipa de futebol
“Os Bucelenses”, na qualidade de jogador e de director, durante vinte anos.
É de destacar, igualmente, a sua participação na Comissão do Centro de Dia de Reformados de
Bucelas, como Presidente da Assembleia Geral.
Clube Recreativo de Sacavém
Esta colectividade comemora este ano o 93º aniversário da sua existência. A sua criação data de
1909, com a designação de Clube de Beneficência e Instrução Sacavenense, tendo, em 1928,
alterado a sua denominação para Clube Recreativo de Sacavém.
É uma das colectividades mais antigas de Sacavém e do Concelho.

Ao longo da sua existência tem-se dedicado à beneficência, à cultura e ao desporto, a par de
actividades recreativas.
Domingos Lopes Cardoso
Foi o primeiro Presidente da Junta de Freguesia de Loures, eleito democraticamente (19761979).
No período de 1979 a 1982, foi eleito para um segundo mandato como titular da Junta de
Freguesia, cargo que exerceu até Janeiro de 1983.
Posteriormente, no triénio seguinte, foi eleito membro da Assembleia Municipal de Loures.
Gaspar Pereira Madanços
( a título póstumo )
Vereador da Câmara Municipal, eleito nas primeiras eleições democráticas, pós 25 de Abril
(1976/1979), foi membro do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Loures.
Dirigente associativo de diversas colectividades da Freguesia de Loures, desenvolveu nessa
qualidade trabalho assinalável em prol do progresso da Freguesia e bem-estar das populações.
Grupo Dramático e Recreativo Corações Vale Figueira
A classe de ginástica do Grupo Dramático e Recreativo Corações Vale de Figueira, colectividade
fundada em 1 de Setembro de 1947, é regularmente convidada para actuar noutras localidades do
país, prestigiando com a qualidade das suas exibições o nome do Concelho.
O esforço desenvolvido na chamada de jovens para a prática desportiva, deve merecer o apreço
e o reconhecimento do Município.
Joaquim Afonso de Oliveira
( a título póstumo )
Esteve ligado às lutas estudantis na década de 60, pertencendo ao Movimento Democrático de
Estudante enquanto dirigente da Comissão de Estudantes Democratas de Lisboa, dirigente da UEC,
tendo sido preso em 1973 e torturado diversas vezes.
Colaborou activamente na organização e no desenvolvimento das actividades do Serviço de
Cardiologia, participando nas actividades da Ordem dos Médicos, do Sindicato dos Médicos da
Zona Sul e no corpo redactorial da Revista Portuguesa de Cardiologia. Na altura da sua morte era
Responsável do Laboratório de Hemodiálise do Hospital de Santa Maria em Lisboa, Representante
eleito dos médicos junto do Conselho Geral do Hospital e Assistente da Faculdade de Medicina de
Lisboa na especialidade de Cardiologia.
Foi Membro do Secretariado do Grupo de Estudos de Hemodinâmica e Angiocardiografia, membro
dos Grupos de Trabalho para a restruturação do Serviço Nacional de Saúde, sendo responsável

por diversos projectos que visavam uma mais eficaz implementação deste Serviço que garantisse
a todos uma assistência mais pronta.
Granjeava o maior respeito dos colegas de profissão pela forma humana como abordava as
situações ligadas à saúde, e, apesar do seu destaque no meio médico e científico, exercia
medicina num pequeno consultório na zona onde nasceu e residiu.
Em suma, humanista, abnegado e convicto lutador pela liberdade e pelo progresso social e
humano.
Joaquim Nunes
Natural de Via Rara em Santa Iria Azóia, aderiu aos 18 anos ao MUD Juvenil, dinamizando desde
muito cedo a luta e resistência contra a ditadura fascista em Portugal. Participou no Movimento
pela Paz contra a proliferação do armamento nuclear integrado na recomendação de Estocolmo.
Aderiu na clandestinidade ao Partido Comunista Português, tendo sido preso em 1959, cumprindo
pena na Prisão do Aljube e privado de Direitos Políticos por 15 anos. Foi libertado condicionalmente
em 1965.
Depois do 25 de Abril foi autarca na freguesia de Santa Iria de Azóia em vários mandatos e,
posteriormente, dirigente da CURPISIA.
Foi um exemplo de cidadania, lutador pela democracia e liberdade, pugnando incessantemente
pela elevação social, económica e cultural dos seus concidadãos.
Manuel dos Santos Ramos Veiga
Assessor Jurídico junto da Presidência da Câmara Municipal entre 1980/81, foi eleito membro da
Assembleia Municipal de Loures, entre 1986 e 2001, tendo desempenhado as funções de
Presidente, entre 1986 e 1997.
Foi, também, deputado à Assembleia Metropolitana de Lisboa, entre 1993 a 2001, e membro do
Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses até ao Congresso realizado
em 1998.
Foi, ainda, representante dos Municípios Portugueses à Assembleia de Delegados de Municípios e
Regiões da Europa, organismo representativo das comunidades locais e regionais europeias,
durante os mandatos 1989/93 e 1993/97.
Empenhado lutador na defesa dos interesses da população do Concelho de Loures e da
valorização do papel do Poder Local Democrático, enquanto via para o desenvolvimento
participado pelos cidadãos e socialmente sustentado.

Maria Carlos Santos
Atleta da equipa de natação da GesLoures, foi Campeã Nacional de Seniores 50 metros costas,
100 e 200 metros costas, 100 e 200 metros estilos nos Campeonatos Absolutos de Portugal do
ano de 2001.
É ainda detentora dos recordes nacionais nas provas de 400, 200 e 100 metros estilos e 50 e 100
metros costas.
Orlando da Conceição Lucas
Foi fundador do Central de Sacavém, Clube de Futebol Popular, um espaço de convívio com grande
participação local. Posteriormente, destacou-se como jogador de futebol no Sport Grupo
Sacavenense, clube onde veio a ser dirigente. Ao longo da sua actividade associativa, deu um
grande impulso à construção do ginásio do Sacavenense, uma obra que marcou a vida da
colectividade.
É um cidadão muito respeitado na cidade de Sacavém, dedicando-se actualmente ao dirigismo em
várias instituições, nomeadamente, no Grupo Sport Sacavenense, Academia Recreativa e Musical
de Sacavém, Cooperativa “A Sacavenense” e nos Bombeiros Voluntários de Sacavém.
Vitorino Rosário Francisco
Figura de democrata exemplar, foi Presidente da Assembleia de Freguesia da Bobadela durante
três mandatos, de Janeiro de 1990 a Dezembro de 2001.

Medalha Municipal de Mérito Desportivo
Ana Paula Fernandes da Silva
Atleta do clube de Taekwondo de Stº António dos Cavaleiros, sagrou-se campeã nacional, no
corrente ano, na modalidade Senior B – Dan.
Bruno Freitas
Atleta da equipa de natação adaptada da Gesloures, foi, no ano de 2001, campeão nacional nas
provas de 100 metros costas, 100 bruços, 200 estilos, 100 livres na classe S 10.
Esteve presente nos campeonatos da Europa de natação adaptada, que se disputaram em
Estocolmo, onde bateu dois recordes nacionais.
Débora Cristina Pascoal Horta
Atleta do clube de Taekwondo de Stº António dos Cavaleiros, sagrou-se campeã nacional, no
corrente ano, nas modalidades de Grupo –Dan e Trios –Dan.

Dora Alexandra Moreira Alves
Atleta do clube de Taekwondo de Stº António dos Cavaleiros, sagrou-secampeã nacional, no
corrente ano, na modalidade de Grupo Dan.
Duarte Mourão
Atleta da equipa de natação adaptada da GesLoures, foi, no ano de 2002, campeão nacional de
juniores e seniores, piscina longa (200 e 400 metros estilos).
Na presente época estabeleceu o recorde nacional júnior na prova de 200 metros mariposa, com
os tempos mínimos necessários para participar no campeonato da europa de juniores e entrar
no projecto de esperanças olímpicas.
Fernando Ricardo Bento
Atleta do clube de Taekwondo de Stº António dos Cavaleiros, sagrou-se campeão nacional, no
corrente ano, nas modalidades de Grupo - Dan e Pares - Dan.
Joaquim Pedro Manique
Aos 17 anos de idade, já residente em Bucelas, integrou a equipa de Ciclismo do Belenenses
Será nesta modalidade que se vem a destacar, permitindo-lhe participar na Volta a Portugal, nos
anos de 1938, 1939, 1940, 1941 e 1949.
Em 1938, alcança o 5º lugar na classificação geral da 1ª Volta a Portugal em Bicicleta.
Joaquina Sousa
Praticante de Atletismo (veteranos) do Grupo de Atletismo Super Estrelas de Moscavide, tem
alcançado brilhantes classificações internacionais neste escalão etário: 3 medalhas de prata, nos
campeonatos do Mundo Veteranos (Julho de 1995); 1 medalha de bronze nos Campeonatos do
Mundo Veteranos (Julho de 1997); 2 medalhas de prata no campeonato da Europa Veteranos
(Setembro de 1998); 2 medalhas de bronze no campeonato do Mundo Veteranos (Julho de 1999);
2 medalhas de ouro, 1 medalha de prata e o recorde da Europa dos 10 000 metros, no campeonato
da Europa Veteranos (Julho de 2000).
Leila Marques
Atleta da equipa de natação adaptada da Gesloures, foi, no ano de 2001, campeã nacional nas
provas de 400 metros livres, 100 bruços, 200 estilos e 100 livres na classe S 9.
Esteve presente nos campeonatos da Europa de natação adaptada, que se disputaram em
Estocolmo, onde bateu três recordes nacionais.
Leonardo Saiani Bittencourt
Atleta do clube de Taekwondo de Stº António dos Cavaleiros, sagrou-se campeão nacional, no
corrente ano, na modalidade de Par A – Kup’s.

Maria Eduarda Albuquerque Carvalho Martins
Atleta do clube de Taekwondo de Stº António dos Cavaleiros, sagrou-se campeã nacional, no
corrente ano, nas modalidades de Senior C – Dan e Trios –Dan.
Maria João Morgado
Atleta da equipa de natação adaptada da Gesloures, foi, no ano de 2001, campeã nacional nas
provas de 50 metros livres, 100 livres, 200 livres, 50 costas na classe S 5. Esteve presente nos
campeonatos da Europa de natação adaptada, que se disputaram em Estocolmo.
Marlene Rebelo de Melo
Atleta do clube de Taekwondo de Stº António dos Cavaleiros, sagrou-se campeã nacional, no
corrente ano, na modalidade de Par A – Kup’s.
Márcio Santos
Residente no Concelho de Loures, é praticante de Futebol da Associação Académica de Coimbra
e possui vários títulos de Campeão Nacional nos escalões de formação do Sporting Clube de
Portugal. Representou a Selecção Nacional nos escalões Juvenis e integrou a Selecção Nacional
Sub 21 no campeonato da Europa de 2002.
Paulo Coelho
Reside no Concelho, em Pinheiro de Loures, é praticante de Atletismo (invisual) no Clube de
Futebol Os Belenenses, tendo representado o país nos Jogos Paraolímpicos, onde conquistou
várias medalhas.
Paulo Jorge Bandeira Alegria Martins
Atleta do clube de Taekwondo de Stº António dos Cavaleiros, sagrou-se campeão nacional, no
corrente ano, nas modalidades de Senior C – Dan e Grupo Dan.
Rui Germano
Atleta da equipa de natação adaptada da Gesloures, foi, no ano de 2001, campeão nacional nas
provas de 50 e 400 metros costas na classe S 10.
Sandra Raquel Aroil dos Santos
Atleta do clube de Taekwondo de Stº António dos Cavaleiros, sagrou-se campeã nacional, no
corrente ano, nas modalidades de Grupo – Dan, Pares – Dan e Trios –Dan.
Susana Barroso
Atleta da equipa de natação adaptada da Gesloures, foi, no ano de 2001, campeã nacional nas
provas de 50 metros livres, 100 livres, 200 livres, 50 e 100 costas na classe S 3.
Esteve presente nos campeonatos da Europa de natação adaptada, que se disputaram em
Estocolmo, onde obteve três medalhas de bronze nas provas de 50 metros livres, 100 livres e 50
costas, respectivamente.

Tiago Miguel Caneira das Neves
Nasceu em 21 de Maio de 1985 e reside na Freguesia da Portela, tendo sido em 2001, Campeão
Nacional de TRIATLO na categoria de Juvenis.
Venceu, ainda, o Circuito Nacional na Categoria de absolutos.

Medalha Municipal de Paz, Solidariedade, Cooperação e Defesa do Meio Ambiente
António Pedreira Norton de Matos
Enquanto Director Geral da Expo 98, Presidente do Conselho de Administração da Valorsul (1994
a 2002) e Presidente da Comissão executiva da Valorsul (2000 a 2002), destacou-se pela estreita
colaboração estabelecida com o Município de Loures, na implementação dos referidos projectos.
Associação Comunitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Sacavém
Fundada em 1976, passou por várias sedes provisória até 1989, ano que coincidiu com a mudança
para as actuais instalações, disponibilizadas pela Câmara Municipal de Loures.
Constitui-se como Instituição Particular de Solidariedade Social em 1990, com o objectivo de
apoio social à população mais idosa, sendo este serviço de vital importância para a qualidade de
vida das gerações mais velhas e economicamente carenciadas.
A Associação, assegura, também, o funcionamento das valências de Centro de Dia, frequentado
por 40 associados e presta serviços de Apoio Domiciliário a 30 utentes. Desenvolve ainda
significativas actividades de âmbito recreativo, cultural e de saúde preventiva.
Conta hoje com mais de mil associados e desenvolve esforços para a instalação na Freguesia de
Sacavém de um Lar de 3ª Idade.
Associação de Caçadores de Stº Antão do Tojal
A Associação de Caçadores de Stº Antão do Tojal, fundada em 1992, tem desenvolvido na gestão
da sua zona de caça um conjunto de critérios exemplares na preservação dos valores biológicos,
da sustentabilidade ambiental e do equilíbrio ecológico.
Desafio Jovem Portugal – Fanhões
A comunidade terapêutica de Fanhões do Desafio Jovem Portugal é uma associação sem fins
lucrativos, dedicada à recuperação e reinserção social de marginais e toxicodependentes.

Apesar das grandes dificuldades financeiras com que se tem debatido ao longo de 20 anos de
actividade, o seu sucesso tem sido comprovado pelo elevado número de indivíduos recuperados
e reinseridos na sociedade como cidadãos activos.
Dinis dos Santos
Na sua qualidade de empresário empreendedor, desenvolveu a construção de uma nova unidade
fabril para a instalação das suas empresas, tendo criado vários postos de trabalho e contribuído,
ao mesmo tempo, para o prestigio do tecido empresarial do Concelho de Loures.
Eduardo Alberto Nunes Coelho
Pelos serviços prestados no âmbito do movimento associativo na Cooperativa “A Zambujalense”
e na “Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal” de cuja direcção continua
a fazer parte.
Eduardo de Freitas
Desde a sua chegada a Bucelas, em 1962, e a par da sua função de Pároco da Freguesia, tem sido
o responsável pela aula de Moral e Expressão Religiosa Católica em todas as escolas da Freguesia
de Bucelas.
Durante os trinta e nove anos de vivência no Concelho, têm-se destacado pelo seu grande
empenhamento social, estando sempre disponível para apoiar a comunidade.
Edviges da Purificação Ferreira
Nasceu em 1926, em Bucelas.
Sempre se destacou no quadro das profissões femininas, tendo desempenhado a profissão de
ferreira, durante 44 anos.
Integrou a Associação dos Bombeiros Voluntários de Bucelas, e mais uma vez desempenhou uma
actividade inédita, na altura, para a comunidade feminina: torna-se a primeira motorista dos
Bombeiros Voluntários.
Em 1985, constitui o grupo de directores para a fundação do Centro de Dia de Reformados.
Francisco do Rosário Pereira
Exerce a actividade de clinico geral no Prior Velho, há cerca de 40 anos, com uma entrega total
ao serviço da população, especialmente dos mais necessitados.
A sua simpatia, honestidade e dedicação profissional, tem contribuído para assegurar, no quadro
das suas capacidades, cuidados de saúde básicos à população local.
É-lhe devido o merecido respeito pelo clima de autentica solidariedade que soube transmitir, no
seio da comunidade a que pertence.

Jaime António Moreira Coelho
Dedica-se à prática do folclore, desde 1977, área em que se tem distinguindo como ensaiador e
responsável técnico de vários grupos, nomeadamente, do grupo de Danças e Cantares do Catujal
– Unhos e do rancho folclórico e etnográfico “Os Frieleiros”.
É formador nas diversas expressões da cultura popular e desde 1999 membro da Direcção da
Associação do Distrito de Lisboa para a defesa da cultura tradicional portuguesa.
É uma personalidade respeitada e de reconhecido mérito pela sua acção no estudo, na
preservação e na divulgação do folclore português.
José Fonseca Carvalho
A partir de 1950, começa a desenvolver, por iniciativa própria, um pequeno negócio, que iria
constituir a base do futuro projecto empresarial na área da construção de máquinas industriais
para o comércio alimentar, comercializadas com a designação “Joca”.
Em 1971, no Prior Velho, começa a construir uma nova unidade fabril, que daria origem, anos mais
tarde, a um centro empresarial e a um nicho de empresas, onde hoje desenvolvem actividade
mais de vinte empresas do grupo, na sua maioria, com sede no Concelho de Loures.
Entre 1975 e 1980, foi director da Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e
Metalomecânicas.
O proposto, obteve o galardão de mérito empresarial da Câmara Municipal de Loures.
Júlio da Conceição Sousa
Figura humanista de cidadão, desempenhou relevante papel como empresário da construção,
desde Janeiro de 1965, a quem a Bobadela deve grande parte do seu crescimento urbanístico
com qualidade.
Luis Filipe Pedro Nunes
Bombeiro de 1ª classe, presta serviço nos Bombeiros Voluntários de Loures desde 1986.
Possui diversas condecorações e louvores, incluindo o prémio “Bombeiro do Ano do Concelho de
Loures”.
Nunca é demais reforçar as homenagens que lhe têm sido prestadas pela sua extraordinária
actuação em Julho de 2001, quando em absoluto desprezo pela sua integridade física e em
condições de segurança muito difíceis, conseguiu salvar uma vida humana.
A sua atitude de grande coragem é um exemplo a seguir por todos aqueles que fazem da ajuda
ao próximo razão de ser das suas vidas.
Maria do Carmo Azevedo
Reside no Concelho de Loures, em Stº Antão do Tojal.
Desenvolve a sua actividade artística utilizando diversos materiais, como a olaria, raku,
cerâmica decorativa, pintura manual de azulejo e faiança, pintura a óleo e aguarela.

Desde 1960, tem participado em diversas exposições, individuais e colectivas, e recebeu vários
prémios e menções honrosas.
Miguel Maria de Carvalho
Nasceu em 1925, em Bucelas.
Destacou-se pela sua iniciativa de fundar o conhecido rancho de etnografia “Os Ceifeiros da
Bemposta”.
É, também, conhecido pela sua mestria de avozear, arte que representa um ponto alto nas
actuações do rancho “Os Ceifeiros da Bemposta”.

