Joaquim António Moreira de Soares e Lourenço
Nasceu em Coimbra a 6 de Maio de 1972. Cumpriu a escolaridade
obrigatória no estabelecimento público da Lousã e frequentou o ensino
secundário na Escola Infanta D. Maria em Coimbra, no curso técnico
profissional de química. Realizou o seu estágio profissional na Fábrica
Triunfo, tendo sido convidado a permanecer mais um ano na mesma, no
departamento de controle de qualidade .
Em 1995, ingressou no ensino superior no Bacharelato de Engenharia
Eletrotécnica, no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC).
Em 2001, começou a trabalhar para a empresa Carlos Gil Lda, ingressando
no departamento de gestão de obras e orçamentos. Nesse mesmo ano
fundou a empresa Olímpia e Filhos Lda, mantendo-se sócio até à
atualidade.
Entre 2002 e 2005, foi formador da Escola Superior de Educação de Leiria
(ESEL) no âmbito do projeto Pr@net (Programa de Acompanhamento do
Uso Educativo da Internet nas Escolas do Ensino Básico e Jardins de
Infância).
Em 2005, foi docente responsável pelo curso profissional de eletrotecnia no
Agrupamento de Escolas da Pampilhosa.
Em 2011, concluiu o MBA de Gestão de Empresas no IDEP na cidade do
Porto.
Em 2012, criou o projeto “Talasnal Montanhas de Amor” que consiste em
casas de alojamento local e um pequena loja de artesanato, dando deste
modo seguimento a um investimento realizado 22 anos antes.
Desde muito cedo esteve ligado a várias associações, realçando as
seguintes: ART (Presidente da Associação e Recuperação do Talasnal),
Clube Académico das Gândaras, Associação Recreativa Cultural e Social
das Gândaras, entre outras. Mas foi como Presidente do Conselho Diretivo
dos Baldios da Lousã durante 10 anos (2005-2015) que a sua dedicação
teve mais visibilidade.
Também a vida política esteve sempre presente ao longo do seu
crescimento como pessoa e cidadão, tendo sido durante vários anos
presidente da Juventude Social Democrata da Lousã, Vogal da Comissão
Política da JSD Distrital, Vogal da Comissão Política Distrital do PSD, Vogal
da Comissão Política da Concelhia do PSD da Lousã, Presidente da
Concelhia do PSD da Lousã, membro da Assembleia de Freguesia das
Gândaras, membro da Assembleia Municipal da Lousã e atualmente,
Vereador sem tempo e sem pelouros na Câmara Municipal da Lousã.

