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João Lopes Guerreiro Marmota completa 81 anos a 29 de novembro próximo. Nascido e criado 

na cidade de Faro, aos 20 anos, entrou, como operário auxiliar, nas Oficinas da CP, e veio morar 

para o Bairro Neves, em Alhos Vedros, para a casa que ainda hoje habita.  

Pertenceu ao Corpo Nacional de Escutas, entre os 15 e os 20 anos, facto que assinala como 

distintivo na sua formação. Foi bombeiro, na Cruz Lusa, em Faro, e depois nos Bombeiros 

Voluntários do Sul e Sueste, no Barreiro, onde trabalhou 20 anos como voluntário. Passou por 

uma série de ofícios: ajudante de mecânico, ajudante de merceeiro e aprendiz de fotógrafo, mas 

foi na CP que fez carreira, reformando-se em 1991, como operário qualificado de serralheiro. 

Aos 27 anos, trouxe Otília de Faro, para casarem, na Igreja de Santa Cruz, no Barreiro. Tem um 

filho, de 50 anos, e duas netas.  

Do seu percurso, João Marmota destaca também os anos como radioamador, da Banda do 

Cidadão, e dirigente associativo, na Federação do Sul e Ilhas da Banda do Cidadão, no Clube CB 

do Barreiro, e no Grupo Desportivo dos Ferroviários. Atualmente, trabalha voluntariamente na 

CACAV, em Alhos Vedros, e faz parte da Direção da Associação de Reformados de Alhos Vedros. 

Na sua terra, é conhecido como “o bombeiro” e destacado pelo seu voluntarismo e pela sua boa 

disposição. Em tempos, foi presença assídua no Corso de Carnaval de Alhos Vedros, sempre 

como palhaço, mascarado a rigor. Foi ainda aluno da Universidade Sénior da Moita. 

João Marmota nunca quis tirar a carta de condução. Comprou a sua primeira bicicleta quando 

trabalhava na CP, e, desde que se reformou, este é o seu meio de transporte principal. Anda de 

bicicleta há 40 anos e todos os dias faz uma média de 7 a 10 km, sempre devagar. E aconselha a 

todos: faz bem à saúde e ao ambiente.  

 

O Município da Moita entrega a “Distinção a Pedal” ao munícipe João Lopes Guerreiro 

Marmota, pelo uso preferencial da bicicleta como meio de transporte há 40 anos, um veículo 

com menor impacto no meio ambiente, pela ausência de emissão de gases com efeito de 

estufa. 


