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João Pereira Simões dos Santos e 
Joaquim José Pereira da Silva Nunes 

 
 

João Pereira Simões dos Santos nasceu em Lisboa a 20 de Junho de 1943 e era casado com Teresa 
Santos.  
 
Foi serralheiro mecânico, tendo trabalhado inicialmente na fábrica de material de guerra no Braço de Prata, 
e mais tarde, na Petroquímica em Cabo Ruivo. 
 
Em Janeiro de 1987 co-fundou o Núcleo Cicloturista de Alvalade e, em Setembro desse mesmo ano fundou, 
com outros grupos de utilizadores de bicicleta, a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de 
Bicicleta do qual era o sócio 1107. 
 
Assim, quer o Núcleo Cicloturista de Alvalade, quer a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores 
de Bicicleta, completaram 30 anos em 2017. 
 
O NCA iniciou-se informalmente numa primeira fase na casa do major Álvaro Santos onde reuniam 
passando mais tarde, com a adesão de mais amigos para o uso da bicicleta, a reunir na Pastelaria Nova 
Lisboa, na Avenida da Igreja, em Lisboa. 
 
Foi ainda fundador da Escolinha da Bicicleta, a primeira escola de bicicleta da Cidade de Lisboa, onde foi 
instrutor e ensinou mais de 750 pessoas a andar de bicicleta. 
 
João Pereira Simões dos Santos contribuiu decisivamente para a difusão da prática do cicloturismo na 
Cidade de Lisboa e no País.  
 
Faleceu em Lisboa, 22 de Novembro de 2017, amado pela sua família e respeitado por todos com quem 
se cruzou em vida, e, em especial, pelos seus muitos alunos e amigos. 
 
 
Joaquim José Pereira da Silva Nunes nasceu em Lagos, a 30 de Setembro de 1947, e era casado com 
Maria Nunes.  
 
Médico oftalmologista no Hospital  Egas Moniz, foi responsável pelos serviços de oftalmologia durante 
muitos anos. Exerceu ainda a sua profissão em Tavira e em Peniche. 
 
Como médico, era conhecido pela sua alegria, esprito e grande generosidade para com os outros, tendo 
ao longo da sua vida tratado gratuitamente muitas pessoas. 
 
Em Janeiro de 1987 co-fundou o Núcleo Cicloturista de Alvalade e, em Setembro desse mesmo ano, 
fundou, com outros grupos de utilizadores de bicicleta, a Federação Portuguesa de CUB, do qual era o 
sócio 1108. 
 
Usou a bicicleta com grande intensidade e foi um grande promotor da mobilidade suave. 
 



Faleceu em Lisboa, a 13 de Maio de 2017, amado e respeitado pela família, amigos, colegas e doentes 
com quem se cruzou em vida. 
 
A Assembleia de Freguesia de Alvalade, reunida em 4 de Dezembro de 2017, reconhece a dedicação 

de João Pereira Simões dos Santos e de Joaquim José Pereira da Silva Nunes a Alvalade, freguesia 

onde desenvolveram grande parte das suas vidas e onde se singularizaram pelo serviço ao 

cicloturismo, guarda um minuto de silêncio e endereça às suas famílias as mais sentidas 

condolências. 

 
Lisboa, 04 de Dezembro de 2017 
 
 

Pelo Grupo da Assembleia de Freguesia do CDS-PP 
 
 

Francisco Camacho 


