Condecorações Municipais 2001

Medalha de Honra do Concelho
• Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do
Zambujal
• José Saramago
Medalha Municipal de Mérito e Dedicação
• António Fernando Morais (a título póstumo)
• António Ferreira Cleto
• Clarinda Virtuoso
• Irisalva Moita
• João Sequeira
• Jorge Cruz Valente
• José Alves
• José Antunes Alves
• José Maria Silva Lourenço
• Lucília Oliveira Marques
• Luís Serra
• Manuel João dos Santos (a título póstumo)
• Maria José Carrilho
• Mário Rui dos Reis Laureano
• Pedro Alfredo da Silva Baptista
• Sofia Maria
Medalha Municipal de Paz e Solidariedade
• Albertino Carlos Realista Ferrão
• ARISCO (Associação para a Promoção Social e da Saúde)

• Comissão de Base de Saúde de Sacavém
• Escola Básica 2,3 Luís Sttau Monteiro
• Padre José João Dos Santos Marcos
• Padre Manuel Pereira Cristóvão
• Padre Valentim Oliveira Gonçalves
• Pedro Jorge Bernardino Carvalho
Medalha Municipal de Cooperação
• Joaquim Sousa Lima
• Leonel Eurico Pires
• Ordem do Carmo

Medalha Municipal de Defesa do Meio Ambiente
• Escola Secundária de Sacavém
Medalha Municipal de Serviços Distintos
• António Ferreira
• João Tavares (a título póstumo)
Medalha Municipal de Mérito Desportivo
• Ana Rita Carvalho
• André Oliveira
• Artur Simões Borges
• Bruno Freitas
• Bruno Marques
• Carla Sofia Nunes Vitorino
• Cátia Cascão

• César Gonçalves
• Cláudia Alexandra Nunes Vitorino
• David Duarte Oliveira
• Duarte Mourão
• Equipa de Futebol de 11, Juvenis do Grupo Sportivo de
Loures
• Equipa de Futebol de 11, Seniores do Grupo Sportivo de
Loures
• Filipe Oliveira
• Joana Coelho
• Joana Oliveira
• João Portela
• José Miguel
• Leila Marques
• Márcio Galrão
• Maria Carlos Santos
• Maria João Morgado
• Mário Jorge Santos
• Mário Santos
• Mário Sérgio Jorge
• Miguel Rebelo
• Nuno Maria Labão Antunes Alpiarça
• Paulo Coelho
• Rui Germano
• Susana Barroso

Medalha de Honra do Concelho
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do
Zambujal
Associação foi fundada a 7 de Agosto de 1931, Federada na Liga
dos Bombeiros Portugueses e na Federação Portuguesa das
Colectividades de Cultura e Recreio. A sua Banda de Música foi já
agraciada com a Medalha de Ouro com Palma e a Medalha de
Honra do Concelho de Loures. O Corpo de Bombeiros foi
distinguido com a Medalha Dourada de 2 Estrelas da Liga dos
Bombeiros Portugueses em 1967, e a Medalha de Ouro da Câmara
Municipal de Loures.
Possui Corpo de Bombeiros, Banda de Música, Escola de Música e
Actividades

Desportivas,

particularmente

Taekwon-Do.

Esta

Associação tem desenvolvido trabalho de grande mérito para o
Concelho e para a sua população em particular, que aqui se
reconhece pela atribuição desta condecoração municipal.
José Saramago
Nascido em 1922 no Ribatejo, aldeia de Azinhaga, muda-se para
Lisboa em 1924 com apenas dois anos de idade. Frequenta o Liceu
Gil Vicente e a Escola Industrial Afonso Domingues, onde termina
o curso de serralharia mecânica em 1935.
Trabalha como serralheiro mecânico durante algum tempo, e
depois sucessivamente nos Hospitais Civis de Lisboa, Caixa de
Abono de Família do Pessoal da Indústria de Cerâmica, Companhia
de Seguros Previdente, chegando mais tarde a director literário da
Editorial Estúdios Cor.

Exerce o ofício de jornalista entre 1972 e 1975, primeiro no Diário
de Lisboa como editorialista e coordenador do suplemento literário
daquele jornal, depois no Diário de Notícias, onde chega a exercer
funções de direcção entre Abril e Novembro daquele ano.
A partir de 1975 dedica-se exclusivamente à escrita literária. Em
1993 fixa residência na Ilha de Lanzarote (Canárias, Espanha). Em
1992 vence o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação
Portuguesa de Escritores pela sua obra O Evangelho Segundo Jesus
Cristo (1991).
Vence novo Prémio Literário em 1995, desta feita o mais
importante de todos os prémios de língua portuguesa, o Prémio
Camões. A 8 de Outubro de 1998, a Real Academia Sueca confere
ao Escritor o Prémio Nobel da Literatura, o mais alto galardão
literário atribuído até hoje a um escritor de língua portuguesa.
A

sua

obra

integra

alguns

dos

mais

notáveis

textos

contemporâneos universais, destacando-se, ao nível da ficção, o
Evangelho já citado, Manual de Pintura e Caligrafia (1977), Objecto
quase (1978), Levantado do Chão (1980), Memorial do Convento
(1982), obra muito ligada ao Concelho de Loures, O Ano da Morte
de Ricardo Reis (1984), A Jangada de Pedra (1986), A História do
Cerco de Lisboa (1989), Ensaio sobre a Cegueira (1995), Todos os
Nomes (1997) e A Caverna (2000), entre muitas outras.
José Saramago é ainda autor de teatro, poesia e crónica, onde se
destaca igualmente como um dos maiores escritores vivos.

Medalha Municipal de Mérito e Dedicação

António Fernando Morais
(a título póstumo)
Natural de Vilar de Peregrinos, Vinhais, viveu 30 anos na Freguesia
de Santo António dos Cavaleiros. Controlador de tráfego na Carris.
Dirigente sindical do STUL desde 1975 e membro do conselho
nacional da FESTRU desde 1977. Dedicou a sua vida à luta dos
direitos dos trabalhadores e das populações.
Integrou o grupo pela criação da Freguesia de Santo António dos
Cavaleiros. Eleito na Assembleia de Freguesia desde 1993. Foi
presidente da Associação de Moradores de Santo António dos
Cavaleiros. Faleceu em Março de 2001.
António Ferreira Cleto
Natural de Fanhões. Tem 72 anos de idade. Participou activamente
na construção do Poder Local na Freguesia de Fanhões. Foi
membro e Presidente da Assembleia de Freguesia de Fanhões.
Clarinda Virtuoso
Natural de Casaínhos, freguesia de Fanhões em 1922. Amiga do
Museu Municipal de Loures, poeta popular, tem colaborado
intensamente

na

preservação

da

memória

colectiva

local,

designadamente ao nível da literatura oral tradicional e medicina
popular, contribuindo para a defesa e valorização do património
cultural do Concelho de Loures. Doou e cedeu inúmeras peças do
património cultural do nosso Concelho ao Museu Municipal, as
quais têm vindo a ser patentes ao público em diversas exposições
e outras iniciativas municipais.

Irisalva Moita
Destacada museóloga e investigadora nacional, conhecida pelo
rigor, precisão e inovação do seu trabalho. Viúva de um grande
arquitecto, Huertas Lobo, que justamente aqui merece ser
mencionado e relembrado. Irisalva Moita e Huertas Lobo,
decidiram entregar à Câmara Municipal Loures a sua valiosa
biblioteca, enriquecendo desta forma o espólio da Biblioteca
Municipal José Saramago.
João Sequeira
Natural de São Quintino, Sobral de Monte Agraço, onde nasceu
em 1949.
Em Janeiro de 1967 fixa-se no Concelho de Loures e assume a
presidência do Romeira Social Clube, até 1990, ano em que a fusão
entre aquela colectividade e o Grupo Desportivo da Ponte de
Frielas dá origem à União Desportiva da Ponte de Frielas, da qual
é Presidente desde essa altura. É o dirigente desportivo que ocupa
há mais tempo o cargo de presidente no Distrito de Lisboa. Tem
prosseguido sempre a preocupação do fomento desportivo,
particularmente ao nível do futebol, mantendo equipas em todos
os escalões incluindo o futebol feminino.

Jorge Cruz Valente
Amigo do Museu Municipal de Loures, natural de Lisboa onde
nasceu em 1922, desenvolve contactos intensos com o Concelho

desde 1964. Mais tarde fixa-se definitivamente em Loures (São
Sebastião de Guerreiros) e vem doando diversas peças para o
Museu, não só peças de cariz etnográfico como diversas
fotografias,

contribuindo

de

forma

assinalável

para

o

enriquecimento do espólio museológico municipal e para a defesa
do património cultural do Município.
José Alves
Residente na Freguesia de Moscavide, onde foi um dos principais
comerciantes. Foi Presidente do Clube Desportivo Olivais e
Moscavide, desenvolvendo actividades de dignificação do clube.
José Antunes Alves
Nasceu na freguesia de S. Domingos de Abrantes. Ingressou numa
empresa industrial do Concelho de Loures em 1959, tendo-se
radicado desde essa altura na freguesia da Apelação. Foi fundador
da Associação “Leões Apelaçonenses”. Foi eleito Presidente da
Junta de Freguesia da Apelação, nas primeiras eleições livres e
democráticas de 1976. É Deputado Municipal de Loures.
José Maria Silva Lourenço
Natural de Maxial, Ansião e residente em Loures (São Sebastião de
Guerreiros) desde 1975. Desenhador de profissão, é Presidente da
Associação Luís Pereira da Mota, Instituição Particular de
Solidariedade Social, onde tem exercido funções em prol da
infância, juventude e terceira idade, possuindo nos onze mandatos
como Presidente da Direcção e um como Vice-Presidente um
"curriculum" muito importante de concretizações que em muito

vêm beneficiando o Concelho de Loures e as suas populações. Em
parceria com a Câmara Municipal de Loures têm vindo a
desenvolver-se inúmeros projectos de carácter social, envolvendo
um apoio efectivo a milhares de crianças, jovens e idosos do
Concelho.
Lucília Oliveira Marques
Professora na Freguesia de São João da Talha, participou na
docência, na Direcção da Escola, na dinamização pedagógica e na
gestão de diversos projectos educativos, onde sempre demonstrou
elevado sentido profissional e dinâmica de grupo. No campo da
cultura e nas áreas da música e dança, desenvolveu um valioso e
ímpar trabalho com os jovens da freguesia, prestando um
contributo de extrema valia e significado para a formação dos
jovens.
Luís Serra
Natural da Bemposta. Amante da cultura saloia, investigador
autodidacta.
Faz parte do Rancho de Etnografia “Os Ceifeiros da Bemposta”,
promotor activo da criação do núcleo museológico local, tem
contribuído de forma intensa para a promoção e valorização dos
valores culturais locais, em cooperação permanente e intensa com
a Câmara Municipal de Loures.

Manuel João dos Santos

(a título póstumo)
Nascido em 1947, viveu em Camarate, Freguesia onde colaborou
intensamente com o movimento associativo, tendo pertencido aos
órgãos directivos do Grupo Desportivo Águias de Camarate e Casa
de Repouso dos Motoristas de Portugal. Colaborou na Comissão
de Festas da Paróquia de Santiago e na Associação de Reformados
de Camarate. Foi eleito vogal da Junta de Freguesia de Camarate.
Faleceu inesperadamente a 12 de Março de 2001.
Maria José Carrilho
Nasceu em Caneças em 1942. Licenciada em Histórico-Filosóficas,
foi no âmbito da sua actividade profissional que revelou aptidões
para desempenhar funções de enquadramento pedagógico, o que
a levou a exercer o cargo de Presidente do Conselho Directivo da
Escola Preparatória de Caneças.
Exerceu ainda o cargo de Presidente da Assembleia Geral da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caneças. No
âmbito da sua actividade autárquica, ligada ao Município de Loures
desempenhou as seguintes funções:
• Presidente e Membro da Assembleia de Freguesia de
Caneças;
• Membro da Assembleia Municipal de Loures;
• Vereadora da Câmara Municipal de Loures;
• Presidente da Assembleia Municipal de Loures;
• Recentemente aceitou o cargo de Adida para a Educação da
Missão Portuguesa em Timor.
Mário Rui dos Reis Laureano

Professor na Escola Básica 2.3 Luís Sttau Monteiro desde 1995.
Empenhado em optimizar as potencialidades dos alunos com quem
trabalha. Impulsionador de novos projectos vocacionados para a
formação integral dos alunos, bem como se tem manifestado
incondicionalmente disponível para apoiar particularmente os seus
alunos, numa perspectiva articulada com as famílias. Director de
turma e coordenador da turma de currículos alternativos, tem vindo
a desenvolver um trabalho meritório na procura de soluções para
uma eficaz integração dos jovens na comunidade, promovendo a
sua futura ligação ao mundo do trabalho e o seu sucesso na
sociedade.
Pedro Alfredo da Silva Baptista
(a título póstumo)
Natural de Lisboa, onde nasceu em 1919, fixou-se na Chamboeira
a partir de 1977. Formou o Grupo Desportivo e Escolar da
Chamboeira, onde iniciou muitos jovens na prática do desporto.
Em 1 de Agosto de 1981, após a fusão com a Comissão das Festas
local, fundou a União Cultural e Recreativa da Chamboeira a 1 de
Agosto de 1981, colectividade da qual foi presidente. Foi também
o mentor da construção da sede da colectividade. Faleceu a 25 de
Abril de 1989.

Sofia Maria
Natural da Murteira, onde nasceu em 1916 e onde sempre viveu.
Lavadeira de profissão, esteve sempre muito ligada à cultura

tradicional. É detentora de conhecimentos profundos sobre o
património cultural local, que vão desde as questões relacionadas
com a sua actividade de lavadeira até ao trabalho no campo,
passando por diversas "mezinhas" ligadas às medicinas tradicionais,
romances tradicionais cantados e histórias da vida da localidade.
Tem desenvolvido um importante trabalho de colaboração com o
Museu Municipal, disponibilizando peças antigas de vestuário e
utensílios domésticos em seu poder, e colaborando na investigação
e estudo do património cultural desenvolvido pelo Museu.

Medalha Municipal de Paz e Solidariedade

Albertino Carlos Realista Ferrão
Bombeiro Voluntário de 3ª classe da Associação dos Bombeiros
Voluntários de Bucelas. Foi voluntário na missão Humanitária de
Apoio à Reconstrução de Timor Lorosae, na sequência dos
acontecimentos de Setembro de 1999 naquele país, tendo
colaborado activamente nos trabalhos de assistência humanitária
às populações e de reconstrução do território de Timor Lorosae.
ARISCO (Associação para a Promoção Social e da Saúde)
Instituição não-governamental sem fins lucrativos, cujo objectivo
prioritário é a investigação, planificação, formação, coordenação,
execução e supervisão de acções no âmbito da prevenção,
tratamento e reinserção de toxicodependentes e da promoção
social e da saúde, com ampla repercussão no Concelho de Loures.

Assume

ainda

como

objectivos

secundários

a

formação

profissional, actividades de aventura e risco.
Comissão de Base de Saúde de Sacavém
Comissão constituída em 1998, cujo objectivo de intervenção se
centra na realização de debates, fóruns, reuniões, acções de
protesto, inquéritos, contactos de rua com a população sobre a
problemática da saúde na freguesia e no concelho de Loures, tendo
em vista a defesa do direito à saúde igual para todos.
Escola Básica 2,3 Luís Sttau Monteiro
Escola situada na Freguesia de Loures, serve uma população escolar
muito heterogénea tanto a nível sócio-económico, como cultural e
étnico.
Conhecida como "escola verde", a escola tem assumido o
importante papel que lhe cabe na promoção da igualdade de
oportunidades no acesso ao conhecimento e à cultura. Esta escola
pauta a sua intervenção por uma filosofia de inclusão e de
formação cívica, privilegiando a interacção com a comunidade e a
participação dos diferentes agentes educativos, incluindo de forma
destacada a autarquia.
Destacam-se as intervenções nos domínios da prevenção da
toxicodependência e combate ao tabagismo, em acções articuladas
com o Centro de Saúde e com o Programa Escola Segura. A escola
participa ainda activamente no Projecto Espiral, integrado no
Programa Nacional de Luta contra a Pobreza, bem como no
Projecto Saúde e Juventude em Loures.

Padre José João Dos Santos Marcos
Nascido em 1949, é formado em Belas Artes e Teologia.
Actualmente é Pároco das Freguesias de Camarate e Apelação, e
Presidente do Centro Social Nuno Álvares Pereira de São Tiago de
Camarate e Director Espiritual do Seminário dos Olivais. É
igualmente

um

artista

plástico

desenvolvendo

actividade

particularmente no domínio da Arte Sacra, sendo muitas vezes
consultado como especialista neste ramo da arte.
Padre Manuel Pereira Cristóvão
Natural de Alvaiázere, onde nasceu em 1945. Formado em
Teologia, viveu intensamente os acontecimentos de Maio de 1968
em França e a Revolução do 25 de Abril de 1974 em Portugal.
Ordenado Padre no ano da Revolução dos Cravos, assume a
direcção da Casa do Gaiato em Santo Antão do Tojal em 1990. Na
Casa do Gaiato tem tentado pôr em prática o seu objectivo de
vida, mantendo com a Câmara Municipal de Loures um
relacionamento de grande fraternidade e amizade, expresso em
múltiplas iniciativas de apoio às crianças necessitadas que acorrem
àquele equipamento. No entanto, tem um sonho para a Casa:
"gostava que acabasse, era sinal de que não havia crianças a sofrer
e que nós não éramos necessários.
Padre Valentim Oliveira Gonçalves
Nascido em 1945 em Serafão, Fafe (Distrito de Braga). Formado em
Direito Civil e Teologia, foi Reitor do Seminário de Fátima, e em
1999 foi nomeado Pároco da Freguesia do Prior Velho. Tem
acompanhado o trabalho social na Quinta da Serra e na Quinta do

Mocho, particularmente junto das comunidades emigrantes. É o
coordenador de Justiça e Paz a nível dos Missionários do Verbo
Divino e dos Religiosos em Portugal, e tem desenvolvido intensa
actividade de acompanhamento social dos mais carenciados.
Pedro Jorge Bernardino Carvalho
Bombeiro Voluntário de 3ª classe da Associação dos Bombeiros
Voluntários de Bucelas. Foi voluntário na missão Humanitária de
Apoio à Reconstrução de Timor Lorosae, na sequência dos
acontecimentos de Setembro de 1999 naquele país, tendo
colaborado activamente nos trabalhos de assistência humanitária
às populações e de reconstrução do território de Timor Lorosae.

Medalha Municipal de Cooperação

Joaquim Sousa Lima
Empresário com importantes investimentos no Concelho de Loures
em vários sectores de actividade, tem-se destacado pelo trabalho
notável desenvolvido como principal accionista e Presidente do
Grupo Sousa Lima SGPS.
Tem contribuído de forma notória para a valorização económica e
social do Concelho de Loures.

Leonel Eurico Pires
Nasceu na freguesia de Santa Maria em Bragança. Profissional de
Enfermagem, desde cedo se valorizou na área desportiva
alcançando elevado conceito junto dos profissionais da medicina
desportiva. Chamado várias vezes ao serviço dos atletas das
Selecções Nacionais de Futebol onde sempre prestou serviços, com
muito mérito, foi contudo no Sporting Clube de Portugal que
durante mais de 20 anos se realizou como profissional de grande
dignidade tendo atingido a função de enfermeiro Coordenador.
Desde sempre este cidadão tem-se mostrado disponível para as
causas cívicas, vivendo intensamente os problemas da sua
freguesia de adopção – a Freguesia de Bucelas.

Ordem do Carmo
No início dos anos setenta, coincidindo com a construção do bairro
de Santo António dos Cavaleiros e com o facto de Frielas não ter
Pároco, a Diocese de Lisboa pediu aos Carmelitas que assumissem
a responsabilidade Pastoral destas duas terras. Frielas já era
Paróquia e tinha a sua Igreja Paroquial. Santo António dos
Cavaleiros era simplesmente um bairro em construção, que nem
sequer tinha um local para celebrar a Eucaristia.
Os Carmelitas assumiram aquele trabalho nas duas Paróquias, de
um modo particular em Santo António dos Cavaleiros, onde foram
arranjando diversos locais para celebrar o culto, desde o espaço
onde hoje estão instalados os Correios, até a barracões cedidos
para o efeito. Mas o sonho sempre foi construir uma Igreja, onde

pudesse celebrar a sua Fé bem como desenvolver as diversas
actividades de âmbito social, cultural e desportivo.
Tal sonho tornou-se realidade com a inauguração da Igreja em 10
de Outubro de 1982.
As instalações começaram a ser pequenas para tantas necessidades
e para as actividades desenvolvidas pelo Centro Cultural e Social,
entretanto criado. Por isso depois de um grande esforço de toda a
comunidade foram construídas as novas instalações do Centro hoje
existentes.
Ao longo destes trinta anos muitos frades e padres passaram por
estas duas terras e nelas tentaram realizar o que já cerca de
oitocentos anos, em Israel no Monte Carmelo e há cerca de
setecentos anos, em Portugal, motivou os Carmelitas: “serviço no
meio do povo.

Medalha Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Escola Secundária de Sacavém
Considerado o empenhamento deste estabelecimento de ensino
do Concelho de Loures no projecto municipal de recolha selectiva
de materiais, e o seu contributo objectivo para a melhoria das
condições ambientais do Concelho em termos gerais, e para a
sensibilização e educação ambientais dos jovens estudantes, que
assegurarão no futuro uma gestão mais eficaz e equilibrada da
vida colectiva.

Medalha Municipal de Serviços Distintos
António Ferreira
Ingressou na Câmara Municipal de Loures como Encarregado, em
Maio de 1969. Passou a Chefe de Serviço de Limpeza em
Outubro de 1991, tendo tido papel destacado aquando da
municipalização da Divisão de Resíduos Sólidos na implantação
do Plano Municipal de Modernização do Sistema de Recolha de
Resíduos Sólidos.
Uma pessoa com uma capacidade especial de conjugar o esforço
contínuo para a melhoria da qualidade do serviço com uma
particular atenção aos problemas e expectativas do pessoal.
Trinta e um anos ao serviço do município contribuindo para o
desenvolvimento e bem-estar da população de Loures.
João Tavares
(a título póstumo)
Nasceu na Freguesia de Cardigos – Mação, no dia 20/11/1930.
Funcionário da Câmara Municipal de Loures desde 1978, como
cantoneiro de limpeza.
Por motivos de saúde foi colocado na portaria da Câmara
Municipal, executando as funções de porteiro com dedicação e
zelo até ao dia do seu falecimento. Faleceu a 8/11/2000.

Medalha Municipal de Mérito Desportivo

Ana Rita Carvalho

Medalha de prata nos 100 metros Costas do Youth Multination
Junior (Chipre-2000). Participou igualmente nos Campeonatos da
Europa de Juniores, na Modalidade de Natação.
André Oliveira
Campeão Nacional na Estafeta de 4X200 metros livres em 2000,
na Modalidade de Natação.

Artur Simões Borges
Natural de Lousa, com 55 anos de idade, é Sócio e Dirigente do
Grupo Desportivo de Lousa.
Responsável pela actividade de Ciclismo no Grupo Desportivo de
Lousa, que possui todas as categorias excepto profissionais com
actividade continuada há mais de dez anos. Homem profundo
conhecedor da modalidade do ciclismo, reconhecido por dirigentes
associativos e federativos, e pelos próprios dirigentes de equipas
adversárias.
Possui inúmeros êxitos resultantes da sua capacidade e dedicação
à promoção do desporto amador no Concelho de Loures.
Bruno Freitas
Nadador da GesLoures, Campeão Nacional 200 metros estilos, 100
metros livres, 100 metros Bruços e 50 metros livres em 2000,
Modalidade Natação Adaptada.
Bruno Marques

Nadador da GesLoures, Campeão Nacional na Estafeta de 4X200
metros livres em 2000, Modalidade Natação.
Carla Sofia Nunes Vitorino
Vencedora da Taça Nacional de BTT - Cross Country em 2000, na
categoria de Juvenis Femininos, na Modalidade de Ciclismo.
Cátia Cascão
Nadadora da GesLoures, medalha de prata nos 200 metros Estilos
do Troféu Castilha Léon em 2000, na Modalidade de Natação.
César Gonçalves
Campeão Nacional em 2000, praticante de Taekwon-Do no Grupo
Recreativo Apelaçonense.
Cláudia Alexandra Nunes Vitorino
Campeã Nacional de BTT em 2000, Centro de Ciclismo de
Camarate.
David Duarte Oliveira
Atleta de Equitação de Trabalho, Campeão Nacional em 2000, na
Modalidade Equitação de Trabalho.
Duarte Mourão
Nadador da GesLoures, Campeão Nacional 200 metros estilos e
400 metros Estilos em 2000, na Modalidade de Natação.

Equipa de Futebol de 11, Juvenis do Grupo Sportivo de
Loures
Equipa 1ª Classificada na II Divisão Distrital, com direito a aceso à
I Divisão Distrital de Futebol na categoria na época 2001/2002, na
modalidade de Futebol de 11.
Equipa de Futebol de 11, Seniores do Grupo Sportivo de
Loures
Equipa Campeã da Divisão de Honra da Associação de Futebol de
Lisboa em 2000/2001, com direito a aceso à III Divisão Nacional de
Futebol na época 2001/2002, na Modalidade de Futebol de 11.
Filipe Oliveira
Atleta do Grupo Desportivo de Lousa, Campeão Nacional de
Juniores de Contra Relógio em Pista no ano 2000, na modalidade
de Ciclismo.
Joana Coelho
Nadadora da GesLoures, Campeã Nacional dos 200 metros costas
no ano 2000, na modalidade de Natação.
Joana Oliveira
Nadadora da GesLoures, Campeã Nacional dos 800 metros livres
no ano 2000, na modalidade de Natação.
João Portela
Atleta do Grupo Desportivo de Lousa, Campeão Nacional de
Juniores de Contra Relógio em Pista por equipas e Campeão
Nacional Júnior Individual Critério Pista, no ano 2000, na
modalidade de Ciclismo.

José Miguel
Residente em Loures, Guarda Redes da Selecção Portuguesa de
Futebol de Praia, Campeão do Mundo daquela Modalidade
Desportiva em 2000, Campeão da Europa por diversas vezes.
Leila Marques
Nadadora da GesLoures, Campeã Nacional dos 100 metros livres,
50 metros costas, 50 metros livres, 6ª classificada nos Jogos
Paralímpicos nos 100 metros bruços em 2000, na Modalidade de
Natação Adaptada.
Márcio Galrão
Nadador da GesLoures, Campeão Nacional na Estafeta de 4X200
metros livres em 2000, na Modalidade de Natação.
Maria Carlos Santos
Nadadora da GesLoures, Campeã Nacional dos 200 metros
Costas, 100 metros Costas, 50 metros Costas, 200 metros Estilos e
50 metros Livres em 2000, na Modalidade de Natação

Maria João Morgado
Nadadora da GesLoures, Campeã Nacional dos 100 metros livres,
50 metros livres e 200 metros livres, 5ª classificada nos Jogos
Paralímpicos nos 200 metros livres 6ª nos 200 metros livres, 7ª

nos 50 metros costas em 2000, na Modalidade de Natação
Adaptada.
Mário Jorge Santos
Campeão Nacional de Juniores de Contra Relógio em Pista por
equipas no ano 2000 (Grupo Desportivo de Lousa), na
Modalidade de Ciclismo.
Mário Santos
Campeão Nacional de Juniores de Contra Relógio em Pista por
equipas (Ciclismo) no ano 2000 (Grupo Desportivo de Lousa), na
Modalidade de Ciclismo.
Mário Sérgio Jorge
Campeão Distrital de Lisboa de Mini-Trampolins, categoria de
Infantis Masculinos (8 a 11 anos de idade), na Modalidade de
Mini-Trampolins (Ginástica).
Miguel Rebelo
Nadador da GesLoures, Campeão Nacional na Estafeta de 4X200
metros livres em 2000, na Modalidade de Natação.
Nuno Maria Labão Antunes Alpiarça
Professor, Treinador e Guia de atleta Invisual vencedor da
Medalha de Ouro em Jogos Paralímpicos, na Modalidade de
Maratona.
Paulo Coelho

Atleta Paralímpico, vencedor de Medalha de Prata na modalidade
de 10.000 metros, na Modalidade de Atletismo.
Rui Germano
Nadador da GesLoures, Campeão Nacional 50 metros costas em
2000, na Modalidade de Natação Adaptada.
Susana Barroso
Nadadora da GesLoures, Campeã Nacional dos 100 metros livres,
50 metros livres e 50 metros costas. Medalha de prata nos Jogos
Paralímpicos 50 metros costas, 4ª nos 50 metros livres e 4ª nos
100 metros livres em 2000, na Modalidade de Natação Adaptada.

