
Condecorações Municipais 1993 

 

 

 

Medalha de Honra 

• Filinto Elísio de Sousa Ramalho 

• Marcos Romão dos Reis 

• Severiano Pedro Falcão 

• Sociedade Recreativa e Musical 1º de Agosto Santa Iriense 

Medalha Municipal de Mérito e Dedicação 

• Álvaro Manuel Roxo 

• Associação de Comerciantes do Concelho de Loures 

• José Augusto Gouveia 

Medalha Municipal de Paz e Solidariedade, Cooperação e 

Defesa do Meio Ambiente 

• HOVIONE – Sociedade Química, SA 

• Manuel Silvestre Pedro Nunes 

Medalha Municipal de Mérito Desportivo 

• Alda Carvalho 

• Carla Gil 

• Catarina Leite 

• Equipa de Andebol de Juvenis Masculina do Ginásio Clube 

de Odivelas 

• Equipa de Andebol Sénior Masculina Grupo Sportivo de 

Loures 

• Equipa de Atletismo Juvenis Masculinos do Odivelas Futebol 

Clube 



• Equipa de Ciclismo Juniores do Grupo Sportivo de Loures 

• Equipa de Futebol Sénior do Odivelas Futebol Clube 

• Equipa de Patinagem Artística Sénior Feminina do Ginásio 

Clube de Odivelas 

• George Mathias Danzer 

• Hugo Azevedo 

• Luís Francisco 

• Manuel dos Santos 

• Maria Carlos Simão Martins dos Santos 

• Paulo Alexandre Almeida Coelho 

• Paulo Lima 

• Pedro Lopes 

Medalha Municipal de Serviços Distintos 

• Carlos da Silva Florindo (a título póstumo) 

 

 

 

Medalha de Honra 

 

Padre Filinto Elísio de Sousa Ramalho 

Ao longo de 50 anos, o Revmo. Padre Filinto Elísio de Sousa 

Ramalho, como presbítero e prior de Sacavém, notabilizou-se no 

domínio das suas funções pelas obras e acções desenvolvidas nos 

campos social, cultural e humanista. 

 

Maestro Marcos Romão dos Reis 



Tendo em conta o mérito publicamente registado e reconhecido 

no desempenho das suas funções, como instrumentista, maestro, 

professor e compositor, não só no Concelho, como no País. 

Tendo em conta a sua contribuição para o desenvolvimento 

cultural e artístico do Concelho e, em particular, das Bandas de 

Música, estando, desta forma, o seu nome ligado à vida e à história 

do Concelho de Loures. 

 

Severiano Pedro Falcão 

Severiano Pedro Falcão exerceu as funções de Presidente da 

Câmara Municipal de Loures durante onze anos, tendo no 

desempenho das mesmas contribuído decisivamente para a 

resolução das carências básicas da população, para o prestígio e 

desenvolvimento do Concelho e para a consolidação do Poder 

Local democrático. 

Prestou serviços altamente relevantes no Município de Loures e o 

empenho e dedicação como desenvolveu a sua actividade deixou 

um traço indelével nesta parte do todo nacional e, por isso, ficará 

ligado à vida e à história do Concelho de Loures. 

 

Sociedade Recreativa e Musical 1º de Agosto Santa Iriense  

Tendo em conta a relevante actividade nos domínios cultural e 

social destacando a vertente musical desenvolvida pela sociedade 

Recreativa e Musical 1º de Agosto Santa Iriense, e tendo em conta 

a celebração do seu centésimo aniversário. 

  

 

Medalha Municipal de Mérito e Dedicação 



 

Álvaro Manuel Roxo 

Tendo em conta a sua contribuição relevante para a consolidação 

do poder local democrático, designadamente como Presidente da 

Junta de Freguesia de São João da Talha, após 25 de Abril de 1974 

e brutalmente interrompida por um trágico acidente de viação que 

o vitimou. 

 

Associação de Comerciantes do Concelho de Loures 

Tendo em conta o papel relevante do sector terciário no 

desenvolvimento económico do Concelho de Loures, e 

designadamente o comércio. 

Tendo igualmente em conta o importante papel que a Associação 

de Comerciantes do Concelho de Loures vem desempenhando, na 

representação desse sector e no apoio à sua modernização e 

adequação às crescentes exigências da sua actividade. 

José Augusto Gouveia  

Tendo em conta a sua contribuição relevante para a consolidação 

do poder local democrático, designadamente enquanto presidente 

da Comissão Administrativa desta Câmara Municipal após 25 de 

Abril de 1974. 

 

 

Medalha Municipal de Paz e Solidariedade, Cooperação e 

Defesa do Meio Ambiente 

 

HOVIONE – Sociedade Química, SA 



Tendo em conta o esforço de investimento prosseguido pela 

Hovione no domínio da preservação do meio ambiente, de que é 

exemplo recente e significativo a construção da unidade de 

reciclagem, inaugurada em Julho de 1992. 

Tendo igualmente em conta o reconhecimento público desse 

esforço, traduzido na atribuição por parte da Comissão Europeia 

do Prémio Europeu para um Melhor Ambiente na Indústria. 

Tendo ainda em conta que a Hovione, em 1991, foi distinguida 

com o Galardão de Mérito Empresarial atribuído por este 

Município. 

 

Manuel Silvestre Pedro Nunes  

Tendo em conta o acto de grande abnegação e coragem 

(intervenção numa tentativa de suicídio) praticado pelo Bombeiros 

de 2ª Classe, Sr. Manuel Silvestre Pedro Nunes pertencente ao 

quadro activo do Corpo de Bombeiros Voluntários de Loures. 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Desportivo 

 

Alda Carvalho 

Tendo em conta o relevante desempenho na participação no 

Campeonato Nacional de Xadrez de Jovens 1993 no escalão 

Feminino Sub-18, na qual alcançou o primeiro lugar, sagrando-se 

assim Campeã Nacional da Modalidade (União Desportiva e 

Cultural de Camarate/Xadrez). 

 

Carla Gil 



Tendo em conta o relevante desempenho na participação no 

Campeonato Nacional de Xadrez de Jovens 1993 no escalão 

Feminino Sub-16, na qual alcançou o primeiro lugar, sagrando-se 

assim Campeã Nacional da modalidade (Centro Desportivo Popular 

de Odivelas/Xadrez). 

 

Catarina Leite 

Tendo em conta o relevante desempenho na participação no 

Campeonato Nacional de Xadrez de Jovens 1993 no escalão 

Feminino Sub-10, na qual alcançou o primeiro lugar, sagrando-se 

assim Campeã Nacional da modalidade (Núcleo Escolar de Xadrez 

de Odivelas/Xadrez). 

 

 

 

Equipa de Andebol de Juvenis Masculina do Ginásio Clube de 

Odivelas 

Tendo em conta o relevante desempenho na participação no 

Campeonato Nacional da I Divisão de Andebol Masculino na época 

de 1992-93, no qual se sagrou Campeã Nacional de andebol. 

 

Equipa de Andebol Sénior Masculina Grupo Sportivo de Loures 

Tendo em conta o relevante desempenho na participação no 

Campeonato Nacional da II Divisão de Andebol Masculino na 

época de 1992-93, no qual alcançou o 2º lugar e a correspondente 

subida à I Divisão Nacional.  

 



Equipa de Atletismo Juvenis Masculinos do Odivelas Futebol 

Clube 

Tendo em conta o êxito desportivo alcançado pela equipa de 

Juvenis Masculinos do Odivelas Futebol Clube, na sua participação 

nos Campeonatos Nacionais de Corta-Mato onde alcançaram o 1º 

lugar, sagrando-se desta forma campeões nacionais. 

 

Equipa de Ciclismo Juniores do Grupo Sportivo de Loures 

Tendo em conta o relevante desempenho na participação no 

Campeonato Nacional de Ciclismo por Equipas, no escalão de 

Juniores no ano de 1993, no qual alcançou o primeiro lugar por 

equipas, sagrando-se assim Campeã Nacional da modalidade. 

 

Equipa de Futebol Sénior do Odivelas Futebol Clube 

Tendo em conta o relevante desempenho na participação no 

Campeonato Nacional da III Divisão de Futebol na ápoca 1992-93, 

no qual alcançou o 1º lugar e correspondente subida à II Divisão 

Nacional. 

 

Equipa de Patinagem Artística Sénior Feminina do Ginásio 

Clube de Odivelas 

Tendo em conta o relevo desempenhado na participação no 

Campeonato Nacional de Patinagem Artística na época 1992-93, 

na qual alcançou o primeiro lugar por equipas, sagrando-se assim 

Campeã Nacional da modalidade. 

 

George Mathias Danzer 



Tendo em conta o relevante desempenho na participação no 

Campeonato Nacional de Xadrez de Jovens 1993 no escalão de 

Sub-10, no qual se sagrou Campeão Nacional (Centro Cultural e 

Social de Santo António dos Cavaleiros/Xadrez). 

 

Hugo Azevedo 

Tendo em conta o relevante desempenho na prova de 800 metros 

em Atletismo realizada na Maia em 19 de Junho de 1993, onde 

alcançou o primeiro lugar, sagrando-se Campeão Nacional de 

Juvenis dos 800 metros em Atletismo (Odivelas Futebol 

Clube/Atletismo). 

 

 

 

 

Luís Francisco 

Tendo em conta o relevante desempenho na participação no 

Campeonato Nacional de Xadrez de Jovens 1993 no escalão de 

Sub-14, no qual alcançou o primeiro lugar, sagrando-se assim 

Campeão Nacional da modalidade (Clube Atlético e Cultural da 

Pontinha/Xadrez). 

 

Manuel dos Santos 

Tendo em conta o relevante desempenho na participação no 

Campeonato Nacional de Pesca Desportiva no ano de 1992, no 

qual alcançou o primeiro lugar, sagrando-se assim campeão 

nacional da modalidade (Grupo Desportivo de Lousa/Pesca 

Desportiva). 



 

Maria Carlos Simão Martins dos Santos 

Tendo em conta o relevante desempenho da nadadora no ano 

desportivo de 1993, com particular destaque para o recorde 

nacional de Juniores alcançado nos 100 metros costa, o que 

conduziu à sua indicação para participar nos Campeonatos da 

Europa de Natação, em representação de Portugal, e ainda na 

selecção portuguesa nos 4x100 metros livres, alcaçando o 1º lugar 

na referida prova (GesLoures/Natação). 

 

Paulo Alexandre Almeida Coelho 

Tendo em conta os resultados alcançados pelo atleta invisual Paulo 

Alexandre Almeida Coelho, aquando da sua participação nas Para-

Olimpíadas para deficientes Barcelona-92, nas quais alcançou um 

conjunto de medalhas de Ouro, Prata e Bronze. 

 

Paulo Lima 

Tendo em conta o relevante desempenho na participação no 

Campeonato Nacional de Xadrez de Jovens 1993 no escalão de 

Sub-20, no qual alcançou o primeiro lugar, sagrando-se assim 

Campeão Nacional da modalidade (União Desportiva e Cultural de 

Camarate/Xadrez). 

 

Pedro Lopes 

Tendo em conta o relevante desempenho na participação no 

Campeonato Nacional de Xadrez de Jovens 1993 no escalão de 

Sub-12, no qual alcançou o primeiro lugar, sagrando-se assim 



Campeão Nacional da modalidade (Núcleo Escolar de Xadrez de 

Odivelas/Xadrez). 

 

 

 

Medalha Municipal de Serviços Distintos 

 

Carlos da Silva Florindo  

(a título póstumo)  

Tendo em conta que, no desempenho das suas funções como 

Ecarregado Geral de Obras, na Divisão de Infraestruturas desta 

Câmara Municipal, demonstrou excepcional dedicação, acção 

cívica, competência e abnegação. 

 


