
Condecorações Municipais 1995 

 

 

Medalha Municipal de Mérito e Dedicação 

• António Augusto Alonso Campos (a título póstumo) 

• António Ferreira da Graça 

• António Saiote 

• Armando Aldegalega 

• Constantino Inácio 

• Fausto Barbosa Roxo 

• Fernando Elisio Rodrigues Fontinha 

• Grupo Musical e Recreativo da Bemposta 

• João Limpinho 

• Joaquim da Costa Varanda 

• Molina 

• Rancho folclórico e Etnográfico “Os Frieleiros” 

 

Medalha Municipal de Paz e Solidariedade, Cooperação e 

Defesa do Meio Ambiente 

• António Carlos da Silva Dias (a título póstumo) 

• António Monteiro 

• Associação de Solidariedade Social Templo de Shiva 

• Escola Profissional Agrícola da Paiã 

• Fernando Valentim Oliveira 

• Joaquim Frazão 

• Manuel Ferreira Martins 

• Obra da Imaculada Conceição e Santo António 

• Rotary Clube de Loures 



• Tayob Ibraim 

 

Medalha Municipal de Serviços Distintos 

• Augusto Machado Duarte 

• Rosa Marques Farinha 

• Pedro António Baltazar 

 

Medalha Municipal de Mérito Desportivo 

• Alberto Correia Mendes 

• Bruno Carrilho 

• Catarina Leite 

• Clube Atlético e Cultural da Pontinha 

• Francisco Gravito 

• Francisco Maximiano 

• Hildeberto Almeida 

• José Andrade 

• Leila Marques 

• Leonardo Andrade 

• Maria João Morgado 

• Mário Duro 

• Mário Duro 

• Nuno Dias 

• Equipa de Juvenis Masculinos Odivelas Futebol Clube 

• Sónia Dias 

• Susana Barroso 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medalha Municipal de Mérito e Dedicação 

 



António Augusto Alonso Campos (a título póstumo) 

Tendo em conta a sua contribuição relevante para a consolidação 

do poder local democrático, designadamente enquanto eleito na 

Freguesia de Moscavide. 

 

António Ferreira da Graça 

Tendo em conta a sua contribuição para o desenvolvimento 

cultural e artístico do Concelho e, em particular, da Academia 

Recreativa e Musical de Sacavém, em cuja Banda ingressou em 

1940 e onde passou por várias direcções, quase sempre como Vice-

Presidente e Tesoureiro, aproveitando para formar uma escola de 

música, a qual dirigiu de 1977 a 1984, formando aí alguns grupos 

musicais, nomeadamente ESPAÇO4 e ACADÉMICO, mais tarde 

ARTE NOVA e 5 LUSITANOS e em 1986 fundou o GRUPO DE 

CANTARES DA A.R.M.S. 

 

António Saiote 

Tendo em conta o seu mérito artístico como instrumentista de 

Clarinete publicamente registado e reconhecido tanto no País 

como no estrangeiro, onde actuou em grandes concertos 

sinfónicos à frente das melhores Orquestras do Mundo e como 

natural de Loures tem contribuído de forma notória e perene para 

a valorização do Concelho onde nasceu. 

 

Armando Aldegalega 

Tendo em conta a sua relevante contribuição para a dinamização 

da prática do atletismo no nosso Concelho, onde se encontra 

radicado de há longa data, depois de uma brilhante carreira 



nacional e internacional, atleta olímpico em Tóquio (1964) e 

Munique (1972), com 24 internacionalizações pela selecção 

nacional, várias vezes recordista e campeão nacional, bem como 

campeão europeu e mundial de veteranos, continuando em 

actividade aos 57 anos, participando regularmente em provas 

concelhias. 

 

Constantino Inácio 

Tendo em conta a sua contribuição relevante para a consolidação 

do poder local democrático, designadamente enquanto Presidente 

da Comissão Administrativa e posteriormente eleito Presidente da 

Junta de Freguesia de Bucelas após 25 de Abril de 1974. 

 

Dr. Fausto Barbosa Roxo 

Tendo-se notabilizado no exercício das suas funções como 

Delegado de Saúde de Loures, demonstrando excepcional 

dedicação, acção cívica, competência e abnegação. 

 

Fernando Elísio Rodrigues Fontinha 

Tendo em conta que ao longo de 22 anos prestou serviços 

altamente relevantes como Conservador dos Registos Predial e 

Comercial de Loures e que a sua actividade foi sempre pautada 

por exemplares competência e dedicação, bem como a sua 

contribuição relevante para a consolidação do poder local 

democrático, designadamente enquanto presidente da Assembleia 

Municipal de Loures. 

 

Grupo Musical e Recreativo da Bemposta 



Desde a sua fundação, em 21 de Janeiro de 1951, que tem 

contribuído de forma notória e perene para a divulgação da Cultura 

Saloia e valorização do Concelho, pelo enriquecimento, 

conhecimento e divulgação dos seus potenciais endógenos e 

culturais. 

 

João Limpinho 

Tendo contribuído de forma notória e perene para a transmissão 

de valores de identificação e de valorização do Concelho de Loures, 

mantendo ao longo da sua actividade de artista uma ligação 

carinhosa ao meio onde reside, associando o nome do Concelho à 

sua arte escultória.  

 

Joaquim da Costa Varanda 

Tendo em conta que ao longo de 37 anos prestou serviços 

altamente relevantes como Delegado Escolar no Concelho e que a 

sua actividade foi sempre pautada por exemplares competência e 

dedicação, a que sempre aliou excelentes qualidades de 

relacionamento e comunicação nos contactos que manteve, no 

âmbito da sua actividade, com todas as forças vivas da sua zona 

de influência. 

 

Molina 

Nascido em Espanha, radicou-se no Concelho de Loures há já 

quase duas décadas, mantendo ao longo da sua actividade como 

artista plástico uma ligação carinhosa ao meio onde vive, 

valorizando de forma inequívoca e perena a sua arte, contribuindo 



para a valorização do Concelho, para o enriquecimento e 

divulgação dos seus potenciais endógenos e culturais. 

 

Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Frieleiros” 

Tendo em conta a sua contribuição para a divulgação da Cultura 

Saloia e valorização do Concelho, não só a nível nacional como 

internacional e pelo enriquecimento, conhecimento e divulgação 

dos seus potenciais endógenos e culturais. 

 

 

Medalha Municipal de Paz e Solidariedade, Cooperação e 

Defesa do Meio Ambiente 

 

António Carlos da Silva Dias (a título póstumo) 

Tendo em conta que, devido ao desempenho das suas funções, 

como bombeiro ao serviço do Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Bucelas, faleceu tragicamente em Agosto de 1994, vítima da falta 

de condições de segurança das obras viárias em curso no Concelho 

e ao serviço da comunidade. 

 

Padre António Monteiro 

Tendo em conta que, no desempenho das suas funções pároco na 

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros, foi publicamente 

registado e reconhecido o valor das suas obras e acções 

desenvolvidas nos campos social, cultural e humanista, 

notabilizando-se na prossecução e divulgação dos ideais e valores 

da Paz e da Solidariedade. 



 

Associação de Solidariedade Social Templo de Shiva 

Encontrando-se sediada no Concelho de Loures, com 

características sócio-culturais de raiz Hindú, tem promovido uma 

intensa actividade intercultural em prole da integração da 

comunidade, notabilizando-se, assim, na prossecução e divulgação 

dos ideais e valores da Paz, da Solidariedade e da Cooperação. 

 

Escola Profissional Agrícola da Paiã 

Encontrando-se instalada no Concelho de Loures, os serviços 

prestados à comunidade são altamente meritórios e publicamente 

reconhecidos, notabilizando-se pelo empenho dos seus 

responsáveis na preservação e gestão da qualidade do ambiente e 

na colaboração prestada aos agricultores concelhios.  

 

Fernando Valentim Oliveira 

Tendo-se distinguido pela sua excepcional dedicação, acção cívica 

e abnegação ao serviço da comunidade como Bombeiro Voluntário 

durante 54 anos, vinte e dois dos quais como Comandante do 

Corpo de Bombeiros Voluntários de Camarate, notabilizando-se 

pelo exemplo da sua conduta e coragem. 

 

Padre Joaquim Frazão 

Tendo em conta que, no desempenho das suas funções enquanto 

pároco na Freguesia de Caneças, foi publicamente registado e 

reconhecido o valor das suas obras e acções desenvolvidas nos 

campos social, cultural e humanista, notabilizando-se na 



prossecução e divulgação dos ideais e valores da Paz e 

Solidariedade. 

 

Manuel Ferreira Martins 

Tendo-se distinguido pela sua excepcional dedicação cívica e 

abnegação ao serviço da comunidade como Bombeiro Voluntário 

durante 60 anos, trinta e quatro dos quais como Comandante do 

Corpo de Bombeiros Voluntários de Bucelas, notabilizando-se pelo 

exemplo da sua conduta, determinação e coragem. 

 

Obra da Imaculada Conceição e Santo António 

Encontrando-se instalada no Concelho de Loures, na freguesia de 

Caneças, a sua obra altamente meritória e publicamente 

reconhecida, notabilizando-se pelos serviços relevantes prestados 

à comunidade, em particular às crianças desfavorecidas, com 

grande dedicação e abnegação dos seus responsáveis. 

 

Rotary Clube de Loures 

Encontrando-se sediado na Cidade de Loures, há 8 anos, é notório 

e publicamente reconhecido os serviços relevantes prestados à 

comunidade, com grande dedicação e abnegação dos seus 

responsáveis. 

 

Tayob Ibraim 

Tendo em conta que, nas suas funções como representante da 

Comunidade Islâmica tem desenvolvido uma acção preponderante 

na sua integração, preservando ao mesmo tempo a sua identidade 

cultural e religiosa e que, pelo exemplo da sua conduta e actos, se 



tem notabilizado na prossecução e divulgação dos ideais e valores 

da Paz e da Solidariedade. 

 

 

Medalha Municipal de Serviços Distintos 

 

Augusto Machado Duarte 

Tendo em conta que, no desempenho das suas funções como 

Encarregado Geral das Oficinas da Câmara Municipal de Loures, 

onde trabalhou durante 37 anos, sempre demonstrou total 

disponibilidade, excepcional dedicação, acção cívica, competência 

e abnegação. 

 

Pedro António Baltazar 

Tendo em conta que, no desempenho das suas funções como 

Director-Delegado dos Serviços Municipalizados de Loures, onde 

presta serviço há 29 anos, sempre demonstrou total 

disponibilidade, excepcional dedicação cívica, competência e 

abnegação. 

 

Rosa Marques Farinha 

Tendo em conta que, no desempenho das suas funções como 

Tesoureira da Câmara Municipal de Loures, onde trabalhou durante 

38 anos, sempre demonstrou total disponibilidade, excepcional 

dedicação, acção cívica, competência e abnegação. 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Desportivo 



 

Alberto Correia Mendes 

Tendo em conta o seu relevante desempenho no Campeonato 

Nacional de Xadrez / Época 1994-95, no escalão de veteranos, no 

qual se sagrou campeão nacional da modalidade (Ginásio Clube de 

Odivelas/Xadrez). 

 

Bruno Carrilho 

Tendo em conta o relevante desempenho do nadador no ano 

desportivo de 1995, com particular destaque durante o 

Campeonato Nacional para Deficientes, vencedor dos títulos 

nacionais na Classe S10 nas provas de 50 metros livres, 100 metros 

costas, 100 metros bruços e 200 metros estilos (GesLoures/Natação 

Especial). 

 

Catarina Leite 

Tendo em conta o seu relevante desempenho no Campeonato 

Nacional de Xadrez / Época 1994-95, no escalão feminino sub-12, 

no qual se sagrou campeã nacional da modalidade (Centro Cultural 

de Santo António dos Cavaleiros/Xadrez). 

 

Clube Atlético e Cultural da Pontinha 

Tendo em conta o relevante papel social e desportivo que tem 

desempenhado na comunidade em que se insere; a especial 

vocação para as camadas jovens, nomeadamente na área do 

futebol “11” e “7”, ginástica, xadrez e karaté; a excelente capacidade 

organizativa, patenteada em todas as suas iniciativas com realce 

para os torneios internacionais de futebol infantil (já com quinze 



edições); a participação em vários torneios internacionais, levando 

assim o nosso Concelho além-fronteiras e o impar contributo na 

promoção de futebol juvenil. 

 

Equipa de Juvenis Masculinos Odivelas Futebol Clube 

(Bruno Bernardes, Carlos Madanços, Márcio Martins e Mário 

Duro) 

 

Tendo em conta o êxito desportivo alcançado pela equipa de 

Juvenis Masculinos do Odivelas Futebol Clube ao sagrar-se Campeã 

Nacional de Corta-Mato. 

 

Francisco Gravito 

Tendo em conta o êxito desportivo alcançado ao conquistar a 

Medalha de Prata nos IX Campeonatos da Europa de Veteranos 

(Escalão 40-44 anos), realizado em 1994 em Atenas, Grécia 

Cooperativa “A Sacavenense”/Atletismo). 

 

Francisco Maximiano 

Tendo em conta o seu relevante desempenho no Campeonato 

Nacional de Full-Contact / Época de 1994-95, no peso de 72 Kg, 

no qual se sagrou campeão nacional da modalidade (Odivelas Kick 

Boxing Clube/ Full-Contact). 

 

Hildeberto Almeida 

Tendo em conta o êxito desportivo alcançado ao sagrar-se 

Campeão Nacional de Juvenis em Triplo-Salto (Odivelas Futebol 

Clube/Triplo Salto). 



 

José Andrade 

Tendo em conta o seu relevante desempenho no Campeonato 

Nacional de Xadrez / Época 1994-95, no escalão sub-18, no qual 

se sagrou campeão nacional da modalidade (Clube Atlético e 

Cultural da Pontinha/Xadrez). 

 

 

Leila Marques 

Tendo em conta o relevante desempenho do nadador no ano 

desportivo de 1995, com particular destaque durante o 

Campeonato Nacional para Deficientes, vencedora dos títulos 

nacionais na Classe S9 nas provas de 50 metros livres, 100 metros 

costas, 100 metros bruços e 200 metros estilos (GesLoures/Natação 

Especial). 

 

Leonardo Andrade 

Tendo em conta o seu relevante desempenho no Campeonato 

Nacional de Xadrez / Época 1994-95, no escalão sub-16, no qual 

se sagrou campeão nacional da modalidade (Clube Atlético e 

Cultural da Pontinha/Xadrez). 

 

Maria João Morgado 

Tendo em conta o relevante desempenho do nadador no ano 

desportivo de 1995, com particular destaque durante o 

Campeonato Nacional para Deficientes, vencedora dos títulos 

nacionais na Classe S6 nas provas de 50 metros costas, 100 metros 

livres e 100 metros bruços (GesLoures/Natação Especial). 



 

Mário Duro 

Tendo em conta o êxito desportivo alcançado ao sagrar-se 

Campeão Nacional de Juvenis em 800 metros Odivelas Futebol 

Clube/Atletismo). 

 

Nuno Dias 

Tendo-se sagrado Campeão Nacional de Light com e sem Low-

Kicks, 67 Kg / Juvenis na Época 1994-95 (Odivelas Kick Boxing 

Clube/ Kick Boxing) 

 

 

Sónia Dias 

Tendo-se sagrado Campeã Nacional de Light com e sem Low-Kicks, 

51 Kg / Juvenis na Época 1994-95 (Odivelas Kick Boxing Clube/ Kick 

Boxing). 

 

Susana Barroso 

Tendo em conta o relevante desempenho da nadadora no ano 

desportivo de 1995, com particular destaque durante o 

Campeonato do Mundo para Deficientes realizado em Malta, 

estabelecendo novos recordes do Mundo, na Classe S3 e vencendo 

as provas de 50 e 100 metros livres e 50 metros costas 

(GesLoures/Natação Especial). 


