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Francisco Manuel Adão Inocêncio

O Padre Francisco Manuel Adão Inocêncio cumpriu, no
passado dia 4 de julho, 25 anos de sacerdócio.
É reconhecido o exercício de atividades de interesse excecional e altamente relevante para o Município de Loures.
Assim que foi ordenado, ficou ao serviço das paróquias
de Fanhões, Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal
e, nos últimos 16 anos, prestou serviço na Paróquia de
Loures. Também a freguesia de Lousa contou com o seu
serviço, enquanto responsável paroquial, durante alguns anos. De facto, a sua presença está marcadamente
ligada à vida e à história do concelho de Loures.
O dinamismo que este sacerdote imprimiu à Paróquia
de Loures, nomeadamente através da criação e acompanhamento de grupos de apoio social é igualmente de
destacar: a freguesia de Loures conta atualmente com
um grupo paroquial que, em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome, promove a distribuição de bens
a famílias mais carenciadas; os doentes e idosos são
visitados regularmente, quer nas habitações familiares
em que residem quer nos lares onde se encontram acolhidos, pelo grupo paroquial “Dar-a-mão” composto por
voluntários paroquiais que minimiza a solidão e a tristeza desta faixa da população. Anualmente convida todos os doentes e idosos da freguesia a celebração da unção dos doentes, por ocasião do dia mundial do doente.
A atividade deste sacerdote, não se limita ao cumprimento dos serviços normais que as Paróquias devem
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AECSCLO – Associação Empresarial de
Comércio e Serviços dos Concelhos de
Loures e Odivelas
As origens da Associação Empresarial de Comércio e
Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas (AECSCLO),
remontam ao ano de 1943, com a fundação do “Grémio
do Comércio do Concelho de Loures”, por parte de um
pequeno grupo de comerciantes de Loures e arredores.
Em 1975, este movimento associativo deu origem à ‘Associação de Comerciantes do Concelho de Loures’, denominação esta alterada em 1999 para Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures
e Odivelas (AECSCLO), por um lado devido à divisão
do concelho de Loures e da criação do concelho de
Odivelas, mas também pelo alargamento a outros
setores de atividade.
A Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos
Concelhos de Loures e Odivelas é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, tendo como principal
objetivo defender e representar os interesses dos seus
associados e contribuir para o desenvolvimento harmonioso do comércio e serviços dos concelhos.
Para tal, assegura assistência jurídica, técnica e de direito fiscal, para assuntos referentes à sua atividade
comercial ou que com ela se relacionem, bem como promove a criação de serviços de interesse comum para os
sócios. De entre os serviços, destacam-se:
• Consultoria jurídica (apoio jurídico em qualquer área
ligada à atividade empresarial, especificamente nas
áreas laboral, fiscal e comercial, ou outras, através dos
protocolos com advogados);
• Formação profissional (realização de seminários de
interesse empresarial e de Cursos de Formação Profissional, tendo a Escola de Comércio de Lisboa e o Centro
de Formação Profissional para o Setor Alimentar como
entidades formadoras).
É de enaltecer a estreita ligação com o Município de
Loures, no que respeita a todas as atividades e iniciativas ligadas ao desenvolvimento económico.
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exercer. Em 2010, criou um agrupamento de escuteiros
em Loures, o qual tem crescido em elementos, contando
com mais de uma centena de crianças e jovens, que assim encontram uma nova expressão no seu crescimento,
através de uma educação integral, em que se integram
as dimensões físicas, intelectuais e espirituais.
Em termos culturais destaca—se ainda o incentivo à recuperação da Igreja Matriz de Loures, feita essencialmente pelos paroquianos, monumento nacional, propriedade do Estado. Faz-se notar que a Igreja Matriz
de Loures é utilizada atualmente, não só para as celebrações de caráter religioso, mas mantém as portas
abertas para outras iniciativas de âmbito cultural de
outras instituições, de que são exemplo os concertos de
música clássica, como o festival de clarinete.
Por este testemunho vivo de cidadania, mérito, excelência e talento referido nos pontos elencados, considerados os mais relevantes na atuação do Padre Francisco,
considera o Município de Loures ser de toda a pertinência agraciá-lo com a Medalha de Honra do Concelho de
Loures, por ocasião do seu aniversário de 25 anos de
sacerdócio.
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José Maria Roque Lino
(a título póstumo)

Nasceu em São Vicente da Beira, concelho de Castelo
Branco, em 23 de outubro de 1938. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa em 1970, exerceu advocacia até 2015, ano em
que se reformou.
Aderiu à Associação Socialista Portuguesa em 1971, sendo um dos participantes na reunião fundadora do Partido Socialista em 1973, em Bad Münstereifel, na Alemanha.
Acérrimo defensor da liberdade, foi delegado no 3º
Congresso da Oposição Democrática de Aveiro, em 1973,
onde apresentou a tese “Liberdade Religiosa”, fórum que
abriu caminho para a conquista da liberdade e democracia no nosso país. Colaborou em diversas publicações,
de salientar o “Jornal República”, “Luta”, “Portugal Hoje”,
“A Capital”, “Diário de Notícias”, entre outras.
Com a queda da ditadura em Portugal, foi membro da
Comissão Nacional de Eleições, em 1976 e, mais tarde,
nomeado Secretário de Estado da Comunicação Social
no 1º Governo Constitucional e Deputado da Assembleia
da República.
Com profundas ligações ao Município de Loures, é eleito vereador da Câmara Municipal de Loures, na década
de 1990, onde também exerce funções de Presidente do
Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, sendo, no mandato seguinte, eleito deputado da
Assembleia Municipal de Loures.
Reputado militante socialista, é eleito diversas vezes
para membro da Comissão Nacional de Jurisdição do
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Partido Socialista e uma vez para a Comissão Nacional.
É um exemplo de perseverança na luta pela liberdade
e democracia em Portugal e um exemplo para todos os
homens e mulheres deste país.
Faleceu em novembro de 2017.
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Centro Social Paroquial de São Pedro
de Lousa

Criado a 13 janeiro de 1985, o Centro Social Paroquial de
São Pedro de Lousa (CSPL) é uma Instituição Particular
de Solidariedade Social, pertencente à Paróquia de São
Pedro de Lousa.
O Centro é ainda “um serviço da Paróquia, com o fim de
cultivar nos paroquianos a noção das suas responsabilidades sociais, motivando-os para as exigências cristãs
da partilha e comunicação de bens e, muito em particular, ajudando-os a dar resposta adequada às carências
que eventualmente se verifiquem entre os habitantes da
paróquia, mediante ações de assistência, promoção ou
desenvolvimento, segundo as circunstâncias.”
O antigo espaço do CSP de São Pedro de Lousa, onde
também funcionava a valência de centro de dia, encontrava-se muito degradado, não oferecendo quaisquer condições a quem nele trabalhava, bem como aos
utentes idosos que o frequentavam diariamente. Neste
sentido, tornou-se urgente a construção de novas instalações capazes de oferecer, a utentes e trabalhadores,
condições físicas adequadas, mas também, de melhorar
e ampliar os serviços, com o objetivo último de responder às necessidades da comunidade. Assim, em finais
de 2011, tiveram início as obras de construção do novo
centro. Sem quaisquer apoios por parte do estado central, foi determinante o apoio incansável da população,
empresas e entidades locais e da Câmara Municipal
de Loures, para a concretização do novo equipamento,
inaugurado em setembro de 2017.
O CSPL assegura a resposta social de Centro de Atividades de Tempos Livres, destinada a crianças e jovens,
de Serviço de Apoio Domiciliário e de Centro de Dia,
dirigidos à população sénior. Possui também, licença de
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funcionamento para prestar o serviço de apoio domiciliário a 30 utentes idosos. Em parceria com o Banco
Alimentar de Lisboa assegura, ainda, o apoio a cerca
de 25 famílias (50 pessoas) carenciadas da freguesia,
através da distribuição de alimentos e, duas vezes por
ano, com a entrega de produtos de higiene e limpeza,
disponibilizados pelo Banco de Bens Doados.
A sua atividade é geradora de diversos benefícios para
a comunidade de Lousa e tem contribuído, de forma decisiva, para melhorar a qualidade de vida da população
daquela freguesia.
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Grupo Recreativo de Cabeço
de Montachique

O Grupo Recreativo de Cabeço de Montachique (GRCM)
comemora este ano o seu centésimo aniversário. Nestes
cem anos foram, certamente, inúmeras as histórias que
viveu, os momentos bons que passou e alguns menos
bons que ultrapassou.
Dessa história fazem parte atividades tão díspares e, ao
mesmo tempo, tão marcantes como os ralis de burros,
os torneios de sueca, de chinquilho ou de matraquilhos,
bem como o futebol, o ciclismo e os, tão sempre esperados, bailes.
Mais recentemente, e a juntar a esta história já tão rica,
o GRCM desenvolveu atividades tão meritórias como
a ginástica para os mais pequenos e mais crescidos, o
hip-hop, o coro infantil e as aulas de guitarra. Para além
disso, e apostando em mais atividades de índole cultural e recreativo, foram também realizadas várias caminhadas, passeios de carros antigos e sessões de cinema
para crianças.
Um dos mais recentes projetos, do qual este grupo tanto
se orgulha, é o desenvolvimento de uma Escola de Música e de uma Banda Filarmónica da Freguesia de Lousa.
Este projeto musical surgiu na sequência de um Projeto Educativo, que envolveu uma turma da escola do 1º
ciclo de Lousa e uma Banda Filarmónica, desenvolvido
no âmbito de uma Tese de Mestrado. O impacto do projeto, aliado à vontade do Executivo da Junta de Freguesia
de Lousa e da Direção do Grupo Recreativo do Cabeço
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de Montachique e com o apoio da Câmara Municipal de
Loures, originaram o aparecimento da escola de música
e a criação da Banda Filarmónica, em março de 2015.
Foram, certamente, cem anos muito ricos, que orgulham
todos os que contribuíram para esta história e que apostam no continuar destes caminhos, em prol dos seus associados e de todos aqueles que usufruem do trabalho e
dos benefícios que esta Associação vem trazendo à sua
localidade, à freguesia de Lousa e ao concelho de Loures.
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Manuel João Marreiros

Nasceu em Aljezur a 13 março de 1947. Ainda muito
jovem deixou a sua terra natal e rumou a Lisboa, em
busca de uma vida melhor.
Começou a trabalhar no ramo dos materiais elétricos,
como fiel de armazém, mas as singelas funções nunca o
limitaram tendo rapidamente, e por mérito próprio, progredido para a área comercial.
Em 1978 abriu a Elpor - Comércio e Indústrias Elétricas
SA, consagração da inquietude de querer fazer cada vez
mais e melhor, acabando por se tornar numa referência
no mercado onde opera.
A Elpor, com 40 anos de história, tem cerca de 100 trabalhadores, continuando Manuel Marreiros a ser o
primeiro a abrir a porta e o último a sair. Lidera pelo
exemplo, testando-se diariamente, mostrando que o
querer é uma parte muito importante na equação do
sucesso.
Gere a empresa, numa simbiose perfeita, com a passagem de testemunho à 2º geração, dedicando-se de
corpo e alma a este projeto de vida que orgulhosamente
continua a ser uma empresa Portuguesa.
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Maria da Conceição Jesus Pereira

Maria da Conceição Jesus Pereira nasceu em Moscavide,
a 24 de dezembro de 1961.
Inicia a sua carreira desportiva, com 13 anos, no Olivais
Sul, tendo representado diversos clubes ao longo dos
anos em que practicou atletismo.
Com o nascimento da sua filha faz uma pausa na prática desportiva. Contudo, e após 19 anos sem concorrer em provas desportivas, regressa à modalidade de
Atletismo, no Clube de Atletismo de Vale de Figueira,
tendo obtido os seguintes resultados:
30/12/2016 - Campeã Regional de Estrada Vet. F55
(Olivais);
14/01/2017- Vice-Campeã Nacional de Estrada 10km.
Vet. F55 (Oeiras);
11/02/2017 - Campeã Regional Corta Mato Vet. F55
(Jamor);
01/04/2017 - Campeã Nacional e Regional de 10km. Pista Vet. F55 (Est. Nacional);
30/07/2017 - Campeã Europa de Corta Mato F55 (Aarhus — Dinamarca);
02/08/2017 - 3° Lugar nos 5000m Pista F55 (Aarhus —
Dinamarca);
05/08/2017 - Vice-Campeã Nacional de Corta Mato Vet.
F55 (Mira);
10/02/2018 — Campeã Regional de Corta Mato curto F55
(São Marcos);
25/02/2018 - Campeã Nacional Corta Mato Curto F55
(Albufeira);
03/03/2018 - Campeã Regional Corta Mato Longo Vet.
F55 (Santa Iria de Azóia);
18/03/2018 — Campeã Nacional Corta Mato Longo Vet.
F55 (Monforte).
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Paulo Jorge Nogueira Torcato

Paulo Jorge Nogueira Torcato nasceu a 12 de dezembro
de 1962 em Caracas, Venezuela, onde viveu até 1976.
Vem para Portugal e torna-se filho deste concelho, residindo na atual União das Freguesias de Sacavém e
Prior Velho.
Em 1980, entra para o Instituto Superior Técnico e faz
a sua primeira licenciatura em Engenharia Eletrónica e
Telecomunicações. Pela sua excelência académica é desafiado, em 1992, pelo Prof. Faria da Silva, Phd no IST,
a iniciar uma nova licenciatura em Matemática Aplicada, Ramo Informática, a qual realiza na Universidade
Autónoma de Lisboa. Frequenta o mestrado em Educação, nas Áreas de TIC e Educação no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
Inicia a sua carreira docente, em 1989, como professor
de Matemática, Físico-química e Informática no grupo
dos Externatos Séneca. Em setembro de 1998 torna-se
professor do quadro de nomeação definitiva, na Escola
Secundária da Portela (Arco-íris) onde leciona as disciplinas de TIC, Introdução à Robótica e coordena o grupo
disciplinar de Informática.
Entre 1999 e 2004 foi docente no Instituto Português de
Estudos Superiores, como assistente, lecionando com a
regência das disciplinas de Informática e Matemática.
Desde 2016 integra a lista da Microsoft Innovative
Educater Expert, sendo considerado como um dos professores mais inovadores do mundo.
O seu espírito de abertura a outras abordagens leva-o
até ao Serviço de Pediatria do Hospital de Santa Maria,
ajudando os jovens aí internados a terem o seu primeiro contacto com a Robótica. Em 2017, recebe o prémio
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“Ensino, Formação e Apoio à Educação”, na gala do Jornal de Loures.
Torna-se, em 2018, embaixador do projeto Scientix no
nosso país, pela European Schoolnet, devido ao trabalho
desenvolvido na área das STEAM (Science, Technology
Engeneering Arts and Mathematic). Neste mesmo ano
é homenageado “Profissional do Ano 2017/2018”, pelo
Rotary Clube da Portela.
Da formação e lecionação académica e pela presença
e adesão às novas tecnologias, por parte da sociedade,
percecionou o potencial existente na Robótica Educativa como ponto de atracão e motivação acrescida, para
poder implementar e desenvolver novos ambientes e
estratégias transversais de lecionação e aprendizagens.
Dada a qualidade no âmbito da inovação pedagógica,
foi convidado a participar no TEDxLisboa 2015. Em 2016,
foi nomeado para os World Summit on the Information
Society (WSIS) Prizes da ONU, na categoria de “Capacity
Building”. No mesmo ano foi também um dos projetos finalistas do Prémio “Portugal, País de Excelência em Engenharia”, recebendo uma menção honrosa. Chegados a
2018, recebe o prémio “Champion” nos World Summit on
the Information Society (WSIS) Prizes, da ONU, na categoria “E-Science”.
Todo este reconhecimento decorre da entrega, empenho, envolvimento, acreditar que é possível através
de abordagens multidisciplinares, vencer obstáculos,
partilhar experiências, ter senso crítico, desenvolver
capacidade de análise, fazendo nascer novas alternativas de resposta para além do sentido de responsabilidade, persistência e perseverança envolvidos.
É esta diferenciação pedagógica, em ambiente de
aprendizagens inovadoras, que permite uma maior
abrangência inclusiva de alunos e professores promovendo o desenvolvimento de per si, mas também a disseminação do conhecimento, tornando-se assim um
agente de mudança.
Assume todo este projeto com um grande protagonismo na promoção do sucesso escolar e, certamente, pelo
muito que ainda os tempos futuros virão a revelar, fruto
do trabalho em prol de uma escola mais inclusiva, como
um agente catalisador e modelador de capacitação a
novas abordagens numa sociedade em permanente
mudança.
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Pedro Miguel dos Santos Pereira
(a título póstumo)

Pedro Miguel dos Santos Pereira nasceu a 31 de dezembro de 1974, em Lisboa. Cidadão comprometido com a
comunidade que o viu crescer, Pedro entregou-se aos
projetos que criou e fez crescer com a capacidade que só
os melhores conseguem dar.
Entre setembro de 1997 e julho de 2001 frequentou a Licenciatura de Psicologia, na Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, mas foi nas letras e no jornalismo que encontrou a sua paixão.
Jornalista de profissão assumiu, por vezes em simultâneo, as funções de chefe de redação do jornal “Notícias
da Portela”, editor de desporto do jornal do Parque das
Nações “Notícias do Parque”, diretor do sítio www.vantagemnumerica.pt e da revista Vantagem Numérica
Magazine e diretor editorial do jornal “Notícias de Moscavide e Portela”. Mas foi através do “Noticias de Loures”,
do qual foi seu fundador e director editorial, que a maioria dos lourenses teve a oportunidade de o conhecer.
Para além do jornalismo, assumiu como paixão o futebol
e o futsal, que praticava e ensinava como treinador credenciado, na Associação de Moradores da Portela e nos
Maristas, em Lisboa.
O seu sentido de missão associado ao seu sentido de
justiça social estavam presentes em todos os seus gestos
e passos.
Partiu aos 43 anos, no passado mês de março. De forma
súbita nos deixa, demasiado cedo, num projeto de vida
interrompido, para quem tinha tudo para viver, tudo
para concretizar, tudo para realizar.
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Carlos António Farinha

Carlos Farinha, trabalhador da Câmara Municipal de
Loures desde 1988, ingressou no quadro da Autarquia
em julho de 1989.
Durante mais de dez anos desempenhou funções de
operador de máquinas, tendo-se destacado pela capacidade de trabalho e relevantes conhecimentos relativamente às várias tipologias de equipamentos e à respetiva exploração nos diferentes contextos operacionais.
Em reconhecimento dessa experiência e capacidade,
há cerca de 18 anos foi chamado às funções de encarregado do Parque de Máquinas e Viaturas Pesadas da
Câmara, onde assegurou a gestão operacional de cerca
de 30 colaboradores em permanência e quase uma centena de equipamentos.
Foram anos de intenso contacto e articulação com todos
os serviços operacionais do Município, juntas de freguesia e muitas outras instituições, com resultados, traduzidos em trabalho e obra, que marcaram a evolução
do nosso concelho.
Em todos quantos tiveram o prazer e o privilégio de trabalhar com o Carlos Farinha, ficou um apreço comum
pela capacidade, conhecimentos demonstrados e, não
menos importante, disponibilidade para colaborar, partilhar, aconselhar e ensinar.
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