
Condecorações Municipais 1996 

 

 

 

Medalha de Honra 

• Ana Maria Botelho 

• António Alves Redol (a título Póstumo) 

• António Maria Mourinho (a título Póstumo) 

• Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Loures 

• Irene Cruz 

• Maria dos Remédios Moreira Feyo de Moreira Feyo 

• Maria Keil 

 

Medalha Municipal de Mérito e Dedicação 

• Alberto Pereira Gonçalves (a título Póstumo) 

• Artur Lopes 

• Associação Luis Pereira da Mota 

• Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal 

• Cristóvão Barata de Lima (a título Póstumo) 

• Eduardo Gageiro 

• Fernando Luís Simões 

• Fundação Obra de Nossa Senhora da Purificação 

• Gepeto – Oficina de Brinquedos 

• José Benildo Serra Oliveira (a título Póstumo) 

• Leopoldo de Almeida (a título Póstumo) 

• Luís Augusto Carretas Barata 

• Luís Santos 



• Manuel Gonçalves Peixoto 

• Maria Felicidade dos Santos Montoito 

• Sara Duarte Sacavém 

 

Medalha Municipal de Paz e Solidariedade, Cooperação e 

Defesa do Meio Ambiente 

• Arlindo da Conceição Carvalho 

• Joaquim Nunes 

 

Medalha Municipal de Mérito Desportivo 

• Alda Carvalho 

• Ana Costa 

• Ana Rodrigues 

• Bruno Casquilho 

• Bruno Freitas 

• Bruno Ribeiro 

• Carina Gonçalves 

• Catarina Leite 

• Cátia Carril 

• César Martins 

• Cláudia Domingos 

• Cláudia Matos 

• Daniel Pires 

• Diana Carvalheira 

• Equipa Andebol Iniciados Masculinos do Ginásio Clube de 

Odivelas 

• Equipa do Centro de Karaté Shotokan de Odivelas 

• Equipa do Grupo Desportivo de Lousa 



• Equipa Orientação Juvenil Masculino da Associação 

Desportiva Leões Apelaçonenses 

• Equipa Orientação Sénior Masculino da Associação 

Desportiva Leões Apelaçonenses 

• Equipa Patinagem Artística Sénior do Ginásio Clube de 

Odivelas 

• Equipa Xadrez da Sociedade Musical Desportiva de Caneças 

• Francisco Maximiano 

• Francisco Silva Araújo 

• Hugo Costa 

• João Pedro Santos Flores 

• Joaquim Sousa 

• Jorge Robalo 

• José Guilherme Ferreira do Couto 

• José Vinagre 

• Leila Marques 

• Leonardo Andrade 

• Luís Fróis 

• Maria Carlos Santos 

• Maria João Morgado 

• Mauro Esteves 

• Mónica Martins 

• Paulo Sérgio Cardoso da Costa 

• Raquel Teodoro 

• Ricardo Valbotim 

• Rui Roque 

• Samuel Martins 

• Susana Barroso 



• Tiago Silva 

• Vânia Silva 

Medalha de Honra 

 

Ana Maria Botelho 

Pela sua contribuição para o desenvolvimento cultural e artístico 

do Concelho e em particular, pela sua obra notável, reconhecida 

não só no nosso país, como internacionalmente. 

Nascida em Lisboa em 1936, teve como primeiros Mestres Eduardo 

Malta e João Reis. Cursou a “Formation Générale en Philosophie 

des Arts Et Ciences”, Institute de Mortefontaine, Paris. Licenciou-se 

em Artes Plásticas na Escola Superior do Louvre (Paris) e 

frequentou a Escola superior de Belas Artes de Roma. 

Depois de colectivas em Paris e Roma fez a sua primeira exposição 

individual em Lisboa, no então SNI, em 1963. 

Seguem-se desde então mais de 106 exposições individuais em 

Portugal e no estrangeiro e participou em centenas de exposições 

colectivas por toda a Europa, américa, Japão, Austrália, Brasil, etc. 

Foi-lhe atribuído, em 1963, o prémio Revelação de Pintura 

Portuguesa, e em Paris a medalha de ouro com um retrato. Está 

representada em colecções particulares no Mundo inteiro e em 

vários museus portugueses e estrangeiros. 

A par da sua actividade de pintora desenvolve também a de 

Galerista, graciosamente ao serviço dos pintores. Tem escrito 

centenas de análises sobre pintores. Publicou vários livros de 

poesia. 



Em Março de 1992 inaugurou a sua própria Galeria, fazendo obras 

de adaptação na sua casa na Lagariça (Freguesia de Loures), 

ficando a chamar-se “Casa de Arte Ana Maria Botelho”. 

 

António Alves Redol  

(a título Póstumo) 

Escritor neo-realista, com uma vasta obra publicada, deixou o seu 

nome ligado à história do Concelho de Loures, contribuindo para 

a divulgação dos seus potenciais endógenos, gentes e culturas. 

Tendo fixado residência no Freixial, retratou as suas gentes no livro 

“Constantino, Guardador de Vacas e de Sonhos”. 

A sua obra deixou um traço indelével nesta parte do todo nacional. 

 

António Maria Mourinho  

(a título Póstumo) 

Mirandês que escolheu Loures para viver, destaca-se pelo valor da 

sua obra no âmbito da Histótia, da Etnografia, da Literatura e da 

Linguística mirandesa, publicada em Portugal e no estrangeiro.  

 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Loures 

Desde a sua fundação, em 03 de Janeiro de 1927, tem vindo a 

prestar serviços altamente relevantes para o desenvolvimento 

económico do Concelho, aliado ao importante papel que vem 

desempenhando junto dos agricultores concelhios. É notória a sua 

crescente adequação às exigências da sua actividade, como 

demonstra a abertura de novas agências nas freguesias de Caneças, 

Bucelas e Lousa. 

 



Irene Cruz 

Iniciou a sua carreira em 1959 no Teatro Nacional D. Maria II, tendo 

concluído bastante nova o curso da Escola Superior de Teatro. 

Desde aí, participou em inúmeras peças de teatro, não só em 

Portugal como no Brasil, trabalhou igualmente na rádio, televisão, 

teatro musicado e opereta. 

No cinema foi a protagonista dos filmes “Retalhos da vida de um 

Médico” e “O Velho e a Moça”, entre outros. Foi a primeira actriz 

portuguesa a ser convidada a participar na televisão brasileira. 

Em 1974 contrói, com o Grupo 4, de que tinha sido uma das 

fundadoras, um novo teatro em Lisboa, o Teatro Aberto, sendo o 

primeiro teatro inteiramente construído de raiz para esse fim e por 

profissionais de teatro com escassos auxílios estatais. 

O seu mérito é publicamente registado e reconhecido pelas 

distinções que recebeu ao longo dos 37 anos da sua carreira, e 

assim, tem contribuído para o enriquecimento cultural do Concelho 

onde nasceu, como natural de Sacavém. 

 

Maria dos Remédios Moreira Feyo de Moreira Feyo 

Pela sua total entrega e disponibilidade para contribuir para a 

dignificação da data de 4 de Outubro e de todos os elementos da 

Junta Revolucionária de Loures e, em particular, de seu pai – 

Augusto Herculano Moreira Feyo, chefe da Junta Revolucionária de 

Loures – pelo seu valioso e determinante contributo para o estudo 

e aprofundamento da história da República em Loures: porque o 

seu nome está ligado à própria evocação da data da implantação 

da República no Concelho de Loures. 

 



Maria Keil 

 Pintora, ilustradora e ceramista pertence à 2ª geração do 

modernismo português, sendo a sua arte publicamente 

reconhecida, não só no País, estando representada no Museu de 

Arte Contemporânea, como no estrangeiro. 

Escolheu o Concelho de Loures para viver, tendo fixado a sua 

residência na freguesia da apelação, na Quinta das Aromas, motivo 

porque a sua obra está também ligada à vida do Concelho. 

 

 

 

Medalha Municipal de Mérito e Dedicação 

 

Alberto Pereira Gonçalves  

(a título Póstumo) 

Nascido em 1892, aos 19 anos terminou o curso na escola Normal 

Primária de Lisboa com a avaliação final de 17 valores. Durante 45 

anos dedicou-se ao ensino das crianças como professor primário, 

26 dos quais a ensinar gerações na Freguesia de Odivelas. 

Voluntária e graciosamente, preparava os alunos para a admissão 

aos liceus e, com a ajuda da sua mulher, criou naquela freguesia 

cursos nocturnos para adultos. 

Escreveu um livro de ensinar a ler para o ensino primário, sob o 

título de “Iniciação de leitura”, que não chegou a ver publicado por 

dificuldades económicas. Prestou serviços altamente relevantes no 

exercício da sua actividade sempre pautada por exemplares 

competência e dedicação, a que aliou excelentes qualidades de 

relacionamento e comunicação. Participou activamente na vida 



associativa da freguesia onde viva, nomeadamente a sociedade 

Musical Odivelense, os Bombeiros Voluntários de Odivelas e o 

Odivelas Futebol Clube. 

O Seu mérito é publicamente registado e reconhecido e o seu 

nome está pois ligado à vida e à história da Freguesia de Odivelas 

e do Concelho de Loures. 

 

Artur Lopes 

Nascido em Lousa, onde vive, toda a sua vida tem sido dedicada à 

divulgação e desenvolvimento do Ciclismo, no concelho e no País, 

nomeadamente como dirigente do Grupo Desportivo de Lousa e, 

actualmente, Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo e 

membro da U.C.I. 

Como notável cirurgião que é, tem prestado serviços relevantes à 

comunidade com grande dedicação e abnegação. 

Homem enraizado à sua terra é um acérrimo defensor das tradições 

e da cultura saloia, tendo sido membro da Assembleia de Freguesia 

de Lousa e da Assembleia Municipal. 

 

Associação Luis Pereira da Mota 

Pelo exercício de solidariedade ao longo de 8 décadas, intervindo 

permanentemente no apoio social a crianças e idosos, pautando a 

sua acção em prol da resolução dos problemas sociais e humanos. 

Criada em 1915, ela surge como continuação da Ordem Terceira 

de São Francisco, Ordem Religiosa que ao longo de muitos séculos 

desenvolveu a sua acção no campo da saúde, ensino e acção social, 

Ordem Religiosa que foi extinta em 1910. 



Luís Pereira da Mota, Benemérito da Ordem Religiosa, foi o nome 

que o povo de Loures escolheu para designar a “Associação de 

Assistência e Beneficência de Loures, Luís Pereira da Mota”. 

Ao longo de cerca de 60 anos a sua acção foi orientada para a 

Assistência e Beneficência, acção que em muito contribuiu para 

minorar as dificuldades daqueles que em vida não possuíam meios 

de subsistência ou abrigo, ou não tinham acesso aos 

medicamentos, proporcionando-lhes um enterro digno, em caso 

de morte, na falta de familiares ou meios. 

Face ao novo contexto sócio-político desencadeado pela revolução 

de 25 de abril de 1974, a até então Associação de Assistência e 

Beneficência adaptou-se à nova realidade, adptou os estatutos: a 

Solidariedade social foi o objectivo definido através do apoio à 

Infância, Juventude e Terceira Idade. 

Ao longo dos 80 anos em que desenvolveu a sua acção, muitas 

foram as famílias apoiadas através da atribuição de alimentos e 

medicamentos, muitos foram aqueles que nas suas instalações 

tiveram guarida, muitos foram aqueles que sem posses tiveram um 

enterro digno. 

Nas últimas duas décadas a acção da Associação caracterizou-se 

pelo apoio às famílias mais carenciadas através do funcionamento 

de equipamentos de apoio às crianças e idosos, equipamentos 

abertos a todas as classes sociais, mas onde nunca foram 

esquecidos os mais carenciados. 

No Campo de Infância, ao longo dos últimos 20 anos passaram 

pela Creche Familiar, Creche, Jardim de Infância e Centro de 

Actividades de Tempos Livres, alguns milhares de crianças, onde 



trabalhadores qualificados lhes proporcionaram um 

desenvolvimento harmonioso e integral. 

Em todos os grupos de crianças houve a preocupação de integrar 

crianças portadoras de deficiência: experiência de grande riqueza 

humana e pedagógica. 

Os idosos não foram esquecidos pela Associação Luís Pereira da 

Mota, tendo esta procurado criar condições para melhorar a vida 

daqueles que, esquecidos pelos poderes Públicos e muitas vezes 

pelas famílias, têm ainda direito a uma vida com dignidade. 

A sua obra altamente meritória é publicamente reconhecida, 

notabilizando-se pelos serviços relevantes prestados à 

comunidade, com grande dedicação e abnegação dos seus 

responsáveis. 

 

Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal 

Encontrando-se instalada no concelho de Loures, Freguesia de 

Camarate, a sua obra altamente meritória é publicamente 

reconhecida, notabilizando-se pelos serviços relevantes prestados 

à comunidade, em particular aos idosos, com grande dedicação e 

abnegação dos seus responsáveis. 

 

Cristóvão Barata de Lima  

(a título Póstumo) 

Distinguiu-se pela sua excepcional dedicação, acção cívica e 

abnegação ao serviço da comunidade, como Bombeiros no corpo 

Voluntário de Salvação Pública de Moscavide, notabilizando-se 

pelo exemplo da sua conduta e espírito de sacrifício. Foi distinguido 



com as mais altas condecorações da Liga dos Bombeiros 

Portugueses. 

 

Eduardo Gageiro 

Nasceu e vive na freguesia de Sacavém, tendo trabalhado na 

Fábrica de Loiça de Sacavém. Iniciou a sua carreira como fotógrafo 

de imprensa em 1957, exercendo a sua arte com grande saber e 

sensibilidade únicos, sendo actualmente os seus méritos artísticos 

publicamente reconhecidos, tanto no País como no estrangeiro. 

Distinguido com mais de 300 prémios, a sua última obra, intitulada 

“Revelações”, retrata as personagens mais marcantes das últimas 

décadas. É notória a sua contribuição para a valorização do 

Concelho onde nasceu. 

 

Fernando Luís Simões 

É por demais conhecido o natural crescimento e desenvolvimento 

da Empresa “Transportes Luís Simões”, sediada no Concelho, 

distinguida não só com o Galardão de Mérito Empresarial, atribuído 

por este Município, como também com o Certificado de Qualidade 

(ISQ 9002), atribuído pelo IPQ. 

Isto é possível porque, na década de 30, Fernando Luís Simões 

iniciava o transporte em carroça de hortaliças e frutas da região 

saloia para os mercados de Lisboa, tendo comprado em 1948 o 

seu primeiro camião e em 1968, com sua mulher Delfina Rosa 

Soares Simões, constituído a Empresa que hoje continua a 

contribuir para o crescimento e desenvolvimento económico do 

Concelho de Loures. 

 



 

 

Fundação Obra de Nossa Senhora da Purificação 

Encontrando-se instalada no Concelho de Loures, na Freguesia da 

Portela, a sua obra altamente meritória é publicamente 

reconhecida, notabilizando-se pelos serviços relevantes prestados 

à comunidade, em particular às crianças desfavorecidas, com 

grande dedicação e abnegação dos seus responsáveis. 

 

Gepeto – Oficina de Brinquedos 

Pelo desempenho das suas actividades, cujo mérito é publicamente 

registado e reconhecido com reflexo efectivo no Concelho. 

Criada no ano lectivo de 1990/91, é um clube de ocupação dos 

tempos livres, integrado num conjunto de acções que a Escola do 

Ensino Básico 2/3 de Loures nº1 tem vindo a desenvolver, no intuito 

de proporcionar a prática de actividades lúdicas que, contribuindo 

para o desenvolvimento da criatividade de todos os alunos, 

fomentam a integração social dos alunos portadores de pequenas 

deficiências. 

Embora a Gepeto funcione como uma pequena carpintaria, procura 

utilizar a madeira como pretexto para desenvolver o adestramento 

manual, proporcionar uma iniciação à utilização de ferramentas 

eléctricas, criar hábitos de cumprimento de normas de segurança, 

incentivar a entre ajuda e o trabalho em equipa. 

 

José Benildo Serra Oliveira  

(a título Póstumo) 



Prematuramente desaparecido, desempenhou as suas funções 

como autarca com zelo e dedicação, foi membro da Junta de 

Freguesia e Assembleia de Freguesia de Sacavém e da Assembleia 

Municipal de Loures. 

 

Leopoldo de Almeida  

(a título Póstumo) 

Porque no desempenho das suas funções e na prossecução dos 

serviços prestados à Autarquia, contribuiu de forma notória para a 

valorização e desenvolvimento do Concelho de Loures, enquanto 

trabalhador e membro da Administração da empresa H.P. – 

Hidrotécnica Portuguesa, S.A, sediada no Prior Velho. 

 

Padre Luís Augusto Carretas Barata 

Pela sua excepcional dedicação, acção cívica e abnegação ao 

serviço da Comunidade durante 28 anos, como Director da Casa 

do Gaiato em Santo Antão do Tojal. 

 

Mestre Luís Santos 

Pelo seu empenhamento e dedicação na implementação do 

primeiro projecto de massificação da prática do Xadrez em 

Portugal, que teve lugar no Concelho de Loures e que tem tido 

expressão evidente nos diferentes resultados dos xadrezistas do 

concelho a nível distrital, nacional e internacional. 

 

Padre Manuel Gonçalves Peixoto 

Pelos serviços altamente relevantes prestados ao Município de 

Loures, particularmente na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, 



onde se notabilizou pelas suas funções, obras e acções 

desenvolvidas nos campos social, cultural e humanista, desde que 

chegou há 26 anos. 

 

Maria Felicidade dos Santos Montoito 

Pelo seu contributo para o desenvolvimento do movimento 

associativo no Concelho, particularmente das Associações e 

Comissões de Reformados, Pensionistas e Idosos, enquanto 

membro da Direcção do MURPI desde 1978, demonstrou sempre 

total disponibilidade e excepcional dedicação. Residente no 

Concelho há 34 anos, foi membro da Assembleia Municipal e 

dirigente do movimento associativo em Caneças. 

 

Sara Duarte Sacavém 

Natural da Freguesia de Caneças, exerceu o Magistério Primário 

durante mais de 40 anos, a maior parte dos quais no Concelho 

de Loures, sempre pautada com exemplar competência e 

dedicação, a que aliou excelentes qualidades de relacionamento 

e comunicação nos contactos que manteve com os seus alunos. 

Mulher solidária, foi o apoio necessário a seu irmão na luta 

contra a ditadura. A sua verticalidade sempre deixou que se 

assumisse como contrária ao regime político anterior ao 25 de 

abril. 

Professora com talento, preparou gerações de alunos, a quem 

transmitiu instrução e formação moral e social que a tornaram 

inesquecível e até hoje amada por todos que a tiveram por 

professora. 

 



 

Medalha Municipal de Paz e Solidariedade, Cooperação e 

Defesa do Meio Ambiente 

 

Arlindo da Conceição Carvalho 

Tem-se distinguido pela sua excepcional dedicação, acção cívica e 

abnegação ao serviço da comunidade como Bombeiro Voluntário 

no Corpo de Bombeiros Voluntários de Odivelas desde 1954, 

notabilizando-se pelo exemplo da sua conduta e coragem. Foi 

distinguido com a Medalha de Ouro por Serviços Distintos da Liga 

dos Bombeiros Portugueses. 

 

Joaquim Nunes 

Pela sua excepcional dedicação, acção cívica e abnegação ao 

serviço da comunidade como Bombeiro Voluntário durante 50 

anos, 16 dos quais Comandante do corpo de Bombeiros 

Voluntários do Zambujal. 

Filho de um dos fundadores da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários do Zambujal e motorista do Corpo de 

Bombeiros, cedo começou a participar na vida associativa como 

aprendiz de música e posteriormente como executante desde 25 

de Dezembro de 1941 até 1960 (18 anos). 

Foi admitido como Aspirante do Corpo e Bombeiros em 18 de Abril 

de 1946 e em 31 de Dezembro de 1975 assume o Comando, tendo 

passado ao quadro Honorário em 31 de Maio de 1991. 

Foi distinguido com as mais altas condecorações da Liga dos 

Bombeiros Portugueses.  



Pela sua conduta e nobreza de sentimentos é exemplo digno do 

que é ser bombeiro. 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Desportivo 

 

Alda Carvalho 

Campeã Nacional Feminina de Xadrez no escalão sub-20 (União 

Desportiva Cultural de Camarate/Xadrez). 

 

Ana Costa 

Campeã Nacional nos 400 metros Barreiras / Época 94/95 no 

escalão júnior (Clube Desportivo dos Olivais e 

Moscavide/Atletismo). 

 

Ana Rodrigues 

Campeã Nacional de Patinagem Artística de Dança no escalão 

sénior (Ginásio Clube de Odivelas/Patinagem Artística). 

 

Bruno Casquilho 

Campeão Nacional de Ciclismo de Critério Pista na categoria juvenil 

(Grupo Desportivo de Lousa/Ciclismo). 

 

Bruno Freitas 

Campeão Nacional de Natação Especial, 1º Lugar nas Provas: 200 

metros Estilos, 100 metros Bruços, 100 metros Costas, 50, 100 e 

200 metros Livres, 2º Lugar nas Provas: 50 e 100 metros Livres 

(GesLoures/Natação Especial). 



 

Bruno Ribeiro 

Campeão Nacional Absoluto de Xadrez no escalão sub-20 

(Sociedade Musical Desportiva de Caneças/Xadez). 

 

Carina Gonçalves 

Campeã Nacional de Orientação em Distância Clássica (Associação 

Desportiva Leões Apelaçonenses/Orientação). 

 

Catarina Leite 

Campeã Nacional Absoluto de Xadrez no escalão sub-14 (Ginásio 

Clube de Odivelas/Xadez). 

 

 

Cátia Carril 

Campeã Nacional nas provas de Patinagem Livre, Figuras 

Obrigatórias e Combinado no escalão júnior (Ginásio Clube de 

Odivelas/Patinagem Artística). 

 

César Martins 

Campeão Nacional de Ciclismo de Velocidade Pista na categoria 

juvenil (Grupo Desportivo de Lousa/Ciclismo). 

 

Cláudia Domingos 

Campeã Nacional/1996 de Light-Contact com Low-Kicks no escalão 

iniciados femininos na categoria -40 kg (Casa do Povo de 

Bucelas/Kick-Boxing). 

 



Cláudia Matos 

Campeã Nacional de Figuras Obrigatórias em Patinagem Artística 

no escalão infantil (Ginásio Clube de Odivelas/Patinagem Artística). 

 

Daniel Pires 

Campeão Nacional de Orientação em Distância Curta (Associação 

Desportiva Leões Apelaçonenses/Orientação). 

 

Diana Carvalheira 

Campeã Nacional de 100 metros Bruços no escalão infantil 

(GesLoures/Natação). 

 

Equipa Andebol Iniciados Masculinos do Ginásio Clube de 

Odivelas 

(Bruno Albuquerque, Bruno Condez, Bruno Figueiredo, Bruno 

Martins, Bruno Pereira, Cláudio Henriques, David Camona, Diogo 

Barata, Gonçalo Antunes, Hugo Lopes, João Soares, Luís Cadete, 

Luís Serina. Paulo Franco, Pedro Costa, Rui Souto e Tiago 

Gameiro) 

 

Campeã Nacional / Época 1996 (Ginásio Clube de 

Odivelas/Andebol). 

 

 

Equipa do Centro de Karaté Shotokan de Odivelas 

(António Paiva, Nuno Valverde e Pedro Bogas) 

 



Campeã Nacional de Kata no escalão iniciados (Centro de Karaté 

Shotokan de Odivelas/Karaté). 

 

 

Equipa de Ciclismo Júnior do Grupo Desportivo de Lousa 

(Hugo Lúcio, João Gomes, Rui Mendes, Rui Roque e Samuel 

Martins) 

 

Campeã Nacional Júnior em Equipas em Contra-Relógio (Grupo 

Desportivo de Lousa/Ciclismo). 

 

Equipa Orientação Juvenil Masculino da Associação Desportiva 

Leões Apelaçonenses 

(Rui Fialho, Rui Pina e Rui Tavares) 

 

Campeã Nacional em Estafeta (Associação Desportiva Leões 

Apelaçonenses/Orientação). 

 

 

Equipa Orientação Sénior Masculino da Associação Desportiva 

Leões Apelaçonenses 

(Daniel Pires, Fernando Esteves, Francisco Cordeiro e Mário 

Duarte) 

 

Campeã Nacional em Distância Curta (Associação Desportiva Leões 

Apelaçonenses/Orientação). 

 

 



Equipa Patinagem Artística Sénior do Ginásio Clube de 

Odivelas 

(Ana Cândido, Ana Rodrigues, Anabela, Luís Fróis e Margarida 

Jorge) 

 

Campeã Nacional (Ginásio Clube de Odivelas/ Patinagem Artística). 

 

 

Equipa Xadrez da Sociedade Musical Desportiva de Caneças 

(Alexandre Quadrio, Artur Gaspar, Bruno Ribeiro, José Prata, Paulo 

Pinho e Victor Guerra) 

 

Campeã Nacional da 2ª Divisão de Honra / Época 1996 (Sociedade 

Musical Desportiva de Caneças/Xadrez). 

 

 

Francisco Maximiano 

Campeão Europeu de Profissionais de Full-Contact na categoria 70 

kg (Odivelas Kick Boxing Club/Full-Contact). 

 

Francisco Silva Araújo 

Nascido em Sacavém, tem prestado ao Desporto, nomeadamente 

ao ciclismo, uma notável dedicação desde 1957, tanto a nível 

concelhio, como nacional e internacional. 

Iniciou a sua profissão aos 13 anos de idade e em 1968 passou a 

trabalhar a tempo inteiro na modalidade e no Sporting Clube de 

Portugal serviu todas as equipas de ciclismo do citado clube, tendo 



também trabalhado ao serviço de outras equipas portuguesas, em 

particular no Sporting Clube Pinheiro de Loures. 

Esteve presente nas maiores provas velocipédicas disputadas em 

todo o mundo, nomeadamente 19 Campeonatos do Mundo, 18 

Voltas a França, 33 Voltas a Portugal, para além de ter estado ao 

serviço das selecções nacionais da Irlanda e dos E.U.A. 

Foi mecânico e amigo pessoal de Joaquim Agostinho, tendo 

também trabalhado para alguns dos maiores nomes da 

modalidade. Há 26 anos que é mecânico oficial da selecção 

Nacional Portuguesa de Ciclismo (Ciclismo). 

Hugo Costa 

Campeão Nacional de Taekwondo no escalão júnior na categoria 

58 kg (Associação de Moradores do Casal Novo/ Taekwondo). 

 

João Pedro Santos Flores 

Campeão Europeu de Futebol sub-16. 

 

Joaquim Sousa 

Medalha de Prata nos Campeonatos do Mundo de Veteranos 1995 

(Buffalo – E.U.A.) nas disciplinas de: Corta Mato 5 000 e 10 000 

metros (Grupo de Atletismo Super Estrelas/Atletismo). 

 

Jorge Robalo 

Campeão Nacional de Corta Mato no escalão juvenil (Clube de 

Atletismo Vale Figueira/Atletismo). 

 

José Guilherme Ferreira do Couto 



Nasceu em Lisboa em 1978, residente na Portela, notabiliza-se na 

prática da modalidade de natação no sporting Clube de Portugal. 

Desde 1988 que tem participado em diversos campeonatos 

regionais e nacionais, tendo representado Portugal nas Olimpíadas 

da Juventude na Holanda, como juvenil, e em vários Campeonatos 

da Europa e em Meetings Internacionais, como júnior. 

Em 1996, como sénior, participou no Meeting de Seattle nos E.U.A., 

tendo-se classificado em 6º lugar na final A 200B. No Campeonato 

Nacional de Categorias estabelece recorde nacional dos 200B e no 

Multinations (Espoo, Finlândia) classificou-se em 1º lugar nos 100B 

e 200B. 

De forma notória contribui para o desenvolvimento do Desporto, 

em geral, e da modalidade, em particular (Sporting Clube de 

Portugal/Natação). 

 

José Vinagre 

Campeão Nacional de Taekwondo no escalão juvenil na categoria 

58 kg (Associação de Moradores do Casal Novo/ Taekwondo). 

 

Leila Marques 

Campeã Nacional de Natação Especial, 1º Lugar nas Provas: 200 

metros Estilos, 100 metros Bruços, 100 metros Costas, 50, 100 e 

200 metros Livres (GesLoures/Natação Especial). 

 

Leonardo Andrade 

Campeão Nacional Absoluto de Xadrez no escalão sub-16 (Clube 

Atlético Cultural da Pontinha/Xadrez). 

 



Luís Fróis 

Campeã Nacional de Patinagem Artística de Dança no escalão 

júnior (Ginásio Clube de Odivelas/Patinagem Artística) 

 

Maria Carlos Santos 

Campeã Nacional membro da equipa portuguesa que estará 

presente nos Jogos Olímpicos de Atlanta. 

Escalão Sénior, 1º Lugar: 50 e 100 metros Costas e 100 e 200 

metros Estilo (GesLoures/Natação). 

 

Maria João Morgado 

Campeã Nacional de Natação Especial, 1º Lugar nas Provas: 50 

metros Estilos, 50 metros Bruços e 2º Lugar nas Provas: 50 metros 

Costas (GesLoures/Natação Especial). 

 

Mauro Esteves 

Campeão Nacional/1996 de Light-Contact com Low-Kicks no 

escalão iniciados masculinos na categoria +40 kg (Casa do Povo 

de Bucelas/Kick-Boxing).  

 

Mónica Martins 

Campeã Nacional/1996 de Light-Contact com Low-Kicks no escalão 

iniciados femininos na categoria +40 kg (Casa do Povo de 

Bucelas/Kick-Boxing). 

 

Paulo Sérgio Cardoso da Costa 

Campeão Europeu de Futebol sub-16. 

 



Raquel Teodoro 

Campeã Nacional de Acrobática em 3ª Categoria escalão júnior 

(Grupo Desportivo de Lousa/Ginástica). 

 

Ricardo Valbotim 

Campeão Nacional de Tumbling em 1ª Categoria escalão sénior 

(CCD da CMLoures e SMAS/Ginástica). 

 

Rui Roque 

Campeão Nacional de Ciclismo de Critério Pista e Rampa na 

categoria júnior (Grupo Desportivo de Lousa/Ciclismo). 

 

Samuel Martins 

Campeão Nacional de Ciclismo de Estrada Individual na categoria 

júnior (Grupo Desportivo de Lousa/Ciclismo). 

 

Susana Barroso 

Campeã Nacional de Natação Especial, 1º Lugar nas Provas: 50 e 

100 metros Livres e 50 metros Costas (GesLoures/Natação Especial). 

 

 

Tiago Silva 

Campeão Nacional/1995 de Light-Contact com Low-Kicks no 

escalão iniciados masculinos na categoria +40 kg (Casa do Povo 

de Bucelas/Kick-Boxing). 

 

Vânia Silva 



Campeã Nacional de Acrobática em 3ª Categoria escalão júnior 

(Grupo Desportivo de Lousa/Ginástica). 

 


