VOTO DE PESAR
Pelo falecimento de Fernando de Oliveira Queiroz

Fernando de Oliveira Queiroz, socialista convicto e homem de grande solidariedade e senso de justiça
social, faleceu no dia 12 de fevereiro de 2022, aos 78 anos de idade.
Fernando Queiroz, nasceu a 15 de dezembro de 1943, na cidade do Porto, revelando desde muito cedo
as suas fortes convicções na defesa dos valores da Liberdade e Justiça social, merecendo destaque as
suas lutas enquanto Dirigente Sindical e membro das Comissões de trabalhadores, quer na Força
Aérea, onde cumpriu o serviço militar, quer posteriormente na TAP, sempre na defesa dos direitos dos
trabalhadores.
Foi dirigente do Partido Socialista durante vários anos, tendo sido membro da Comissão Política
Nacional e Secretariado Nacional.
Em 1989, é eleito vereador da Câmara Municipal de Loures pelo Partido Socialista, cumprindo o
mandato de 1989 a 1993, em que lhe foram atribuídos os pelouros do Ambiente e do Turismo, que
com total disponibilidade e entrega dinamizou, dos quais se destacam na área do ambiente, o início
da laboração do aterro sanitário de Santa Iria de Azóia e o forte investimento na recolha seletiva de
resíduos. No Turismo foi também inovador, tendo levado a cabo o 1º Concurso Gastronómico do
Concelho de Loures, tendo sido também dele a iniciativa da 1ª prova de Cicloturismo do Concelho,
realizada em Bucelas, um enorme êxito à data.
Em 1997, é novamente eleito Vereador da Câmara Municipal de Loures pelo Partido Socialista,
cumprindo o mandato de 1997 a 2001, com a responsabilidade do pelouro do Turismo. Este mandato
fica marcado de forma indelével pela ideia inovadora de organizar o 1º Festival do Caracol Saloio, que
rapidamente se tornou o evento mais marcante do Concelho de Loures, do ponto de vista turístico e
gastronómico, constituindo-se como a grande imagem de marca do Concelho de Loures, reconhecido
a nível nacional e internacional.
Fernando Queiroz, foi também o grande impulsionador da Criação da Zona de Turismo de Loures em
1999, publicada no Dec-Lei nº 463/1999, de 5 de novembro, tendo sido inclusive, o primeiro Presidente
da Comissão de Turismo da Zona de Turismo de Loures.
Em 1999, foi nomeado Adjunto do Secretário de Estado Adjunto do Ministério do Trabalho e
Solidariedade, cargo que exerceu com total entrega e determinação.
Foi também Vogal do Conselho de Administração dos SMAS de Loures, com área dos Resíduos Sólidos
Urbanos, onde teve um papel fundamental na Reformulação dos Circuitos de Recolha de Resíduos
Sólidos Urbanos e recolha seletiva.
Foi ainda eleito na Assembleia Municipal de Loures em vários mandatos e na Assembleia de Freguesia
de Camarate, Freguesia onde residiu grande parte da sua vida.

Em 2006 foi nomeado Vogal do Conselho de Administração da Valorsul, cargo que exerceu até 2014,
tendo conseguido, no âmbito da repartição de dividendos pelos acionistas da Valorsul, concretizado
relevantes obras das quais se destacam a construção das piscinas de Santa Iria de Azóia, em Via Rara,
o Ecoparque de São João da Talha, a rotunda da Bobadela com fonte luminosa, junto à Quinta dos
Remédios, entre outras.
Fernando de Oliveira Queiroz partiu deixando muita obra feita enquanto autarca, mas o seu verdadeiro
legado foi sem dúvida a Solidariedade e procura de justiça Social que sempre defendeu.
Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Loures, propõem que:
1. Seja aprovado o presente Voto de Pesar pelo falecimento do camarada Fernando de Oliveira
Queiroz;
2. Guardado um minuto de silêncio em sua memória;
3. Remeter o presente voto de pesar à sua família e ao Partido Socialista.

Loures, 18 fevereiro de 2022
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