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Medalha de Honra do Concelho 

 Gilberto Lindim Ramos 

 Mário Fernando da Fonseca Santos (a título póstumo) 

 União Desportiva da Ponte de Frielas 

 

Medalha Municipal de Mérito e Dedicação 

 Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros 

 Centro Social e Paroquial São Pedro de Lousa 

 Ernesto Esteves 

 Grupo de Danças e Cantares “Os Cachoeiros” 

 João David Felisberto (a título póstumo)  
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 José Domingos da Clara 

 Luís Filipe Carricheiro dos Santos 

 Maria Celina Concha Marques do Adro 
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 Venceslau Manuel Raso dos Santos (a título póstumo) 
 

Medalha Municipal de Paz e Solidariedade 

 Américo Moreira Furtado Mateus 

 José do Espírito Santo Silva (a título póstumo) 

 

Medalha Municipal de Cooperação 

 Adegas Camillo Alves – Caves Velhas 

 Agrupamento Escuteiros nº 582 de Moscavide do Corpo Nacional de Escutas 

 Alcântara Agrícola 

 Centro Formação Profissional Indústria da Construção Civil e Obras Públicas – CENFIC 

 Luís Oliveira Rodrigues 

 Manuel Fulgêncio Tarré Fernandes 

 

Medalha Municipal de Serviços Distintos 

 Maria Lúcia Conceição Abrantes Santos Carrilho 

 

Medalha Municipal de Mérito Desportivo 
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 Alexandre Ribeiro 

 André Oliveira 
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 Bruno Marques 

 Clube de Santo António dos Cavaleiros – Taekwon-Do Equipa Sincronizada 

 Débora Horta 

 Dora Alves 

 Duarte Mourão 

 Fernando Bento 

 GesLoures – Equipa Natação G4 (André Oliveira, Bruno Marques, Miguel Rebelo e Nuno 

Baltazar) 

 Gonçalo Arruda 

 Grupo Desportivo Águias de Camarate 

 Inês Rodrigues Areia 

 Joana Coelho 

 Jorge Carvalho 

 Leila Marques 

 Maria Carlos Santos 

 Maria João Morgado 

 Marta Ferreira 

 Rita Sezifredo 

 Sandra Santos 

 Sónia Henriques 

 Susana Barroso 

 Tiago Silva 

 Vera Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medalha de Honra do Concelho 

 

Gilberto Lindim Ramos 
Pela sua Relevante contribuição para a consolidação do poder local democrático, designadamente 

enquanto membro da Comissão Administrativa da Câmara Municipal, pós 25 de Abril, e 
actualmente enquanto membro da Assembleia Municipal de Loures. 
Através da sua participação como dirigente associativo, contribuiu igualmente para o 
desenvolvimento deste movimento na Freguesia de Sacavém. 

 

Mário Fernando da Fonseca Santos 

(a título póstumo) 
Possuidor de excelente carácter e de enorme capacidade de comunicação, desenvolveu ao longo 

da sua vida intensa acção cívica, particularmente quanto à pedagogia da liberdade. 

Activista dos movimentos democráticos antes do 25 de Abril, foi desde o início do estabelecimento 
do poder local o primeiro Presidente da Assembleia de Freguesia de Moscavide. 
Tendo tido funções autárquicas ininterruptamente desde 1976, veio a falecer de forma inesperada 
e muito sentida pela população de Moscavide, em pleno exercício do mandato de Secretário da 
Junta de Freguesia de Moscavide. 
A sua vida foi um exemplo para as gerações que com ele conviveram. 

 

União Desportiva da Ponte de Frielas 

Pautando-se pelo lema “Pelo Jovem e para o Jovem”, o Clube desempenha um papel social e 
desportivo relevante junto dos seus atletas mais jovens, quer através do acompanhamento e 
verificação dos resultados escolares, quer como complemento às actividades diárias. 

Pelo empenho e dinamismo demonstrado ao longo dos seus 50 anos de existência, com uma 
excelente capacidade organizativa, patenteada em todas as suas iniciativas, com realce para o 
Torneio Internacional de Futebol Infantil que conta já com 7 edições, o União Desportiva da Ponte 

de Frielas tem divulgado de forma notória o Concelho de Loures. 

 

 

Medalha Municipal de Mérito e Dedicação 

 

Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros 

Instituição Particular de Solidariedade Social, constituída em 1983 e a funcionar na Igreja 
Paroquial até 1998, ano em que foram inauguradas as novas instalações, funciona com as 

valências infância, jovens e idosos, destacando-se como áreas de actuação a guarda de crianças 

em berçário, o apoio domiciliário aos idosos e o serviço de atendimento integrado. 
Constitui o Núcleo Executivo da Comissão Local de Acompanhamento da Medida Rendimento 
Mínimo Garantido, bem como foi indicado pela Autarquia para integrar a futura Comissão de 
Protecção de Menores da Comarca de Loures. 



O seu trabalho é publicamente reconhecido, notabilizando-se pelo empenho e resposta aos vários 

problemas existentes na Freguesia de Santo antónio dos Cavaleiros, aos níveis humano, social, 
cultural e comunitário. 

Centro Social e Paroquial São Pedro de Lousa 

Instituição Particular de Solidariedade Social, constituída em 1986, funciona com as valências de 
idosos e crianças, sendo a única IPSS a prestar este tipo de apoio na Freguesia de Lousa. 
A sua obra é altamente meritória e publicamente reconhecida, notabilizando-se pelos serviços 
relevantes prestados à comunidade, com grande dedicação e abnegação dos seus responsáveis. 

 

Ernesto Esteves 

Natural de Loures, iniciou os seus estudos musicais aos 7 anos de idade, sendo Chefe de Banda 
de Música desde 1983. Hoje assume a direcção da Banda da Associação Humanitárias dos 

Bombeiros de Fanhões, onde exerce a sua actividade desde 1992. 
Na sua carreira artística contam-se assinaláveis êxitos, que muito têm contribuído para o 
desenvolvimento, valorização cultural e artística do concelho, pelo que o seu mérito, dedicação e 

competência são publicamente reconhecidos. 
 

Grupo de Danças e Cantares “Os Cachoeiros” 

Fundado a 20 de Junho de 1987, tem contribuído de forma notória e perene para a divulgação da 
cultura saloia e valorização do Concelho, sendo amplamente reconhecido o prestígio do deu 
Festival de Folclore, que conta já com 11 edições. 

 

João David Felisberto 

(a título póstumo) 

Figura emblemática de democrata na freguesia de Camarate, teve acção cívica relevante na 
consolidação dos valores democráticos. 
Autarca na Assembleia de Freguesia de Camarate, membro da Comissão de Trabalhadores da 
Caixa Geral de Depósitos e dirigente do Clube Desportivo da Charneca, deu do seu melhor na 
defesa do povo a que pertencia. 
Activista político, foi membro da Acção Socialista Portuguesa antes do 25 de Abril. 

 

João Manuel Varandas Fernandes 
Residente em Pinheiro de Loures, licenciado em medicina em 1984 pela Faculdade de Ciências 
Médicas de Lisboa, exerce a sua actividade como Cirurgião Ortopédico dos Hospitais Civis da 

Capital. 

É autor de vários trabalhos científicos e membro da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa, 
destacando-se pelo seu envolvimento, empenho e dedicação na prossecução dos serviços que 
tem vindo a prestar, desde há vários anos, na área médica assistencial e de beneficência a 
associações recreativas e desportivas do Concelho. 

 

 

 



José Domingos da Clara 

Oriundo de Fanhões, terra dos calceteiros, dedicou parte da sua vida de 61 anos à calcetaria, 
tendo-se iniciado neste trabalho aos 12 anos, onde começou a ter as primeiras noções de trabalho 
artístico. 

Podemos observar e pisar a tradicional calçada portuguesa feita por este artista, nas ruas e 
praças mais tradicionais de Lisboa. 
Arte antiga, aprendida com os Romanos e em vias de extinção, à qual tem dedicado muita 
dedicação, concentração e vontade. 

 

Luís Filipe Carricheiro dos Santos 

Natural de Loures, iniciou os seus estudos musicais com o seu avô e, mais tarde, com o seu pai 
na Banda da Associação dos Bombeiros Voluntários de Loures, onde hoje é o actual maestro. 

Tem contribuído de forma notória e perene para o desenvolvimento e valorização cultural e 
artística do Concelho, sendo publicamente reconhecido o seu mérito, dedicação e vontade. 

 

Maria Celina Concha Marques do Adro 
Presidente da Comissão Executiva Instaladora da Escola EB 2 3 João Villaret (Loures 2), dirige a 
Escola há mais de 15 anos, tem pautado o exercício da sua profissão com exemplar competência 

e dedicação. 
A Escola a que preside está envolvida em diversos projectos a nível Europeu / Internacional, em 
áreas tão distintas como o Património Cultural, Desporto e Teatro, bem como tem demonstrado 
grande dinamismo no desenvolvimento do projecto de integração dos alunos do Zambujal, na 
óptica da Escola Intercultural. 
Toda a dinâmica da escola assenta no trabalho que desenvolve com a equipa de professores que 

lidera. 

 

Pedro Manuel Caeiro Simão 
Tem contribuído para o desenvolvido e valorização cultural e artístico do Concelho e, em 

particular, da Banda e da Escola de Música da Associação Humanitárias dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal, onde é o responsável desde Julho de 1990, sendo publicamente 
reconhecido o seu mérito, dedicação e competência. 

 

Venceslau Manuel Raso dos Santos 

(a título póstumo) 

Activista da causa Republicana, foi durante muitos e muitos anos imagem viva dos corajosos 

Homens que a 4 de Outubro, em Loures, proclamaram a República. 
O lançamento dos foguetes a comemorar o 4 de Outubro em Loures foi durante muito tempo 
efectivado pelo Vesceslau o que aumentava de simbolismo o acto. 
Aderente do Socialismo Democrático foi referência da Liberdade. 

 

 

 



Medalha Municipal de Paz e Solidariedade 

 

Américo Moreira Furtado Mateus 

Pela sua excepcional dedicação, acção cívica e abnegação ao serviço da comunidade durante 18 
anos, dos quais 16 como Comandante dos Bombeiros Voluntários de Loures, notabilizando-se pelo 
exemplo da sua conduta e coragem. 
Em acumulação com o referido cargo, desempenhou com igual dedicação e competência as 
funções de Comandante da zona Operacional de Loures e de Chefe do Centro de Coordenação 
Operacional. 
Os serviços por si prestados são considerados notórios e de muito mérito para a comunidade. 

 

José do Espírito Santo Silva 

(a título póstumo) 

Foi sócio fundador, presidente e um dos elementos mais responsáveis do Rotary Club de Loures, 
movimento que está sediado nesta cidade há 18 anos. 
Governador rotário 1996/1997, é notória e publicamente reconhecida a sua entrega total ao 
movimento e os serviços relevantes prestados à comunidade, como é exemplo a acção por si 
promovida da dádiva de sangue, através da criação de grupos de dadores, em empresas ou 
instituições onde os rotários desenvolvem actividades ou prestam serviços profissionais. 
“Dar de si antes de pensar em si” é o espelho fiel da sua conduta e o exemplo dos ideais e valores 

por si difundidos. 
 

 

Medalha Municipal de Cooperação 

 

Adegas Camillo Alves – Caves Velhas 
A empresa que hoje se denomina Adegas Camillo Alves / Caves Velhas foi fundada há mais de 100 
anos pelo produtor João Camillo Alves. 

A sua actividade tem-se pautado pela produção de vinhos de marca e de grande prestígio, obtidos 
a partir de vinhas próprias localizadas na região de Bucelas, contribuindo de forma notória para 
a consolidação e valorização do Concelho de Loures neste sector. 

 

Agrupamento Escuteiros nº 582 de Moscavide do Corpo Nacional de Escutas 

Fundados em Moscavide em 1979, desenvolve actividades nas áreas social e educativa, envolvendo 

jovens e crianças na realização de serviços à comunidade. 
Sendo um lema, a aceitação progressiva de responsabilidades, este agrupamento contribui para 
o desenvolvimento dos jovens em termos do seu carácter, fomentando a inter-ajuda e a 
envolvência com a comunidade onde estão inseridos e com a qual se identificam. 

 

 

 



Alcântara Agrícola 

Situada em Bucelas, na Quinta da Romeira, desde 1987, a empresa tem desenvolvido um projecto 
vitivinícola com um papel decisivo na recuperação do prestígio do vinho de Bucelas. 
Equipada com tecnologia avançada com salvaguarda do meio ambiente, onde a vertente qualidade 

é um factor principal, tem vindo a contribuir para a valorização e desenvolvimento do Concelho 
de Loures. 
Os últimos anos de actividade desta empresa, caracterizam-se pela consolidação dos 
investimentos ao nível do mercado e pela iniciativa de promover um recente sector económico – 
o Enoturismo. 
 

Centro Formação Profissional Indústria da Construção Civil e Obras Públicas – CENFIC 

Instalado no Prior Velho, foi criado em 1985 e é hoje um dos protagonistas do desenvolvimento 

do sector, tendo por objectivo a valorização dos recursos humanos e a sua integração 
profissional. 
Desde o início à actualidade vai uma história, cujos principais frutos são dezenas de milhares de 

profissionais qualificados, tanto jovens em início de carreira como colaboradores já no activo em 
muitas empresas, que têm contribuindo de forma notória para a valorização do Concelho de 
Loures. 

 

Luís Oliveira Rodrigues 

Pela sua excepcional dedicação e envolvimento na promoção dos vinhos da região demarcada de 
Bucelas, contribuiu para a criação da Comissão Vitivinícola Regional de Bucelas, Carcavelos e 
Colares, onde desempenha actualmente o cargo de Presidente, e para a implementação de uma 
Rota de Vinhos para a Região. 

Ao longo da sua carreira de Engenheiro Agrónoma, salienta-se o desempenho de cargos de 

Direcção em Institutos ligados ao Vinho (IVV e Estação Vitivinícola), tendo integrado por diversas 
vezes a delegação oficial portuguesa nos Congressos do OIV – Office International de la Vinhe et 
du Vin. 
O exemplo do seu empenho, valorizando de forma inequívoca a região de Bucelas, contribui para 
a valorização da nossa cultura e do Concelho de Loures. 

 

Manuel Fulgêncio Tarré Fernandes 

Natural e residente em Loures, a sua actividade profissional tem-se destacado pela dedicação e 
empenho no desenvolvimento da actividade empresarial, com especial evidência para o trabalho 
que tem vindo a protagonizar como Presidente do Conselho de Administração da Gelpeixe, onde 

é o responsável por toda a actividade comercial da empresa, cooperando e contribuindo de forma 
notória para a valorização do Concelho de Loures. 

 
 
 
 



Medalha Municipal de Serviços Distintos 

 

Maria Lúcia Conceição Abrantes Santos Carrilho 

Tendo em conta que no desempenho das suas funções como Chefe de Repartição de Contabilidade 
da Câmara Municipal de Loures, onde presta serviço há 34 anos, sempre demonstrou total 
disponibilidade, excepcional dedicação, acção cívica, competência e abnegação. 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Desportivo 

 

Alda Carvalho 
Campeã Nacional Absoluta Feminina (União Desportiva e Cultural de Camarate/Xadrez). 

 

Alexandre Ribeiro 

Campeão Europeu -75 kg (CCD de Loures/Full-Contact). 
 

André Oliveira 

Campeão Nacional G4 400 metros Livres (Gesloures/Natação). 

 

Bruno Freitas 
Campeão Nacional de 50 e 100 metros Livres, 100 metros Costas e 100 metros Bruços 

(Gesloures/Natação Adaptada). 

 

Bruno Marques 

Campeão Nacional G4 100 e 200 metros Livres (Gesloures/Natação). 
 

Clube de Santo António dos Cavaleiros  

Taekwon-Do Equipa Sincronizada 

(Débora Horta, Joana Correia e Sandra Santos) 

Campeã Nacional em Equipa Sincronizada. 
 

Débora Horta 

Campeã Nacional em Pooms (Clube de Santo António dos Cavaleiros/ Taekwon-Do). 

 

Dora Alves 

Campeã Nacional em Seniores A (Clube de Santo António dos Cavaleiros/ Taekwon-Do). 
 

Duarte Mourão 

Campeão Nacional G2 400 metros Estilos e 200 metros Bruços (Gesloures/Natação). 
 



Fernando Bento 

Campeão Nacional em Séniores A (Clube de Santo António dos Cavaleiros/ Taekwon-Do) 
 

GesLoures – Equipa Natação G4  

(André Oliveira, Bruno Marques, Miguel Rebelo e Nuno Baltazar) 

Campeões Nacionais G4 4 x 100 metros e 4 x 200 metros Livres e 4 x 100 metros Estilos. 
 

 

 

Gonçalo Arruda 

Residente em Santo António dos Cavaleiros. 
Campeão Nacional de Hexatlo 1997/1998. 

Campeão Nacional de Triatlo Técnico 1998/1999. 

Clube Escola Desporto e Artes. 
 

Grupo Desportivo Águias de Camarate 
Pela prestação na competição futebolística, o que deu imenso orgulho a Camarate, deve o Águias 

de Camarate merecer a distinção do Concelho. 
 

Inês Rodrigues Areia 

Campeã Nacional 3ª Categoria Ginástica Acrobática (Grupo Recreativo Apelaçonense). 
 

Joana Coelho 

Campeã Nacional G3 200 metros Estilos e 100 e 200 metros Costas (Gesloures/Natação). 

 

Jorge Carvalho 

Campeão Nacional 3ª Categoria Ginástica Acrobática (Grupo Recreativo Apelaçonense). 
 

Leila Marques 
Campeã Nacional de 50 e 100 metros Livres, 100 metros Costas e 100 metros Bruços. Atleta a 

representar Portugal nos Europeus 99 na Alemanha (Gesloures/Natação Adaptada). 
 

Maria Carlos Santos 

Campeã Nacional Absoluta 200 metros Estilos. 
Campeã Nacional Sénior 50 metros Mariposa, 100 e 200 metros Estilos e 50 e 100 metros Costas 

(Gesloures/Natação). 
 

Maria João Morgado 

Campeã Nacional de 50, 100 e 200 metros Livres e 50 metros Costas. Atleta a representar 
Portugal nos Europeus 99 na Alemanha (Gesloures/Natação Adaptada). 
 

 



Marta Ferreira 

Campeã Nacional G2 100 metros Costas e 200 metros Livres (Gesloures/Natação). 
 

Rita Sezifredo 

Campeã Nacional Juniores Femininos -55 kg (Casa do Povo de Bucelas/Light Contact  
Kickboxing/Full-Contact). 
 

Sandra Santos 

Campeã Nacional em Juniores – Meio Médio(Clube de Santo António dos Cavaleiros/ Taekwon-Do) 
 

Sónia Henriques 

Campeã Nacional +65 kg (CCD de Loures/ Full-Contact). 

 

Susana Barroso 

Campeã Nacional de 50, 100 e 400 metros Livres, 50 e 100 metros Costas. Atleta a representar 
Portugal nos Europeus 99 na Alemanha (Gesloures/Natação Adaptada). 

 

Tiago Silva 
Campeão Nacional Juniores Masculinos +75 kg (Casa do Povo de Bucelas/Light Contact  
Kickboxing/Full-Contact).). 

 

Vera Ferreira 
Campeã Nacional Seniores Femininos -65 kg (Casa do Povo de Bucelas/Light Contact  
Kickboxing/Full-Contact). 

 


