Condecorações Municipais 2000

Medalha de Honra do Concelho
• Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Camarate
• Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Fanhões
• Cooperativa de Consumo “A Sacavenense”
• Corpo Voluntário de Salvação Pública de Moscavide
• Mário Rodrigues Caetano (a título póstumo)
Medalha Municipal de Mérito e Dedicação
• Academia Recreativa e Musical de Sacavém
• Adozinda Maria Bandeira Guedes Ferreira da Silva
• António Bilhas de Almeida (a título póstumo)
• Domingos de Jesus Cartaxo
• João Carlos Duarte Viana
• João Luís Malato Correia (a título póstumo)
• Joaquim Máximo Primavera
• José Manuel Piza Barradas
• Maria Lúcia Reis Gonçalves Marques
• Maria Natividade Pais de Almeida
Medalha Municipal de Paz e Solidariedade
• Pomba da Paz
• Victor Manuel Ferreira Vicente (a título póstumo)

Medalha Municipal de Cooperação
• Associação de Moradores e Proprietários do Bairro do
Zambujal
• Divisão de Loures da Polícia de Segurança Pública
• Recrijovem

Medalha Municipal de Serviços Distintos
• Maria Laura da Conceição Pereira
Medalha Municipal de Mérito Desportivo
• Alberto da Costa Azenha (a título póstumo)
• Ana Carvalho
• André Oliveira
• Atlético Clube do Tojal
• Bruno Freitas
• Bruno Marques
• Carlos Manuel de Oliveira Marques
• Cátia Guerreiro
• Clube Desportivo Olivais e Moscavide
• David Duarte Oliveira
• David Grachat
• Duarte Mourão
• Grupo Cultural e Recreativo Murteirense
• Grupo Sportivo de Loures (1999)
• Joana Porfírio Coelho
• João Pedro Lemos Paiva
• José Carlos da Costa Bagoim
• Leila Marques

• Márcio Galrão
• Maria Carlos Santos
• Maria João Morgado
• Marta Ferreira
• Miguel Rebelo
• Nuno Baltazar
• Raquel Teodoro
• Rui Mealha
• Susana Barroso

Medalha de Honra do Concelho
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Camarate
Associação foi fundada a 25 de Abril de 1937, contudo a existência
do seu Corpo de Bombeiros remota a 18 de Junho de 1925. A 27
de Novembro de 1938 é adquirido o primeiro carro motorizado
destinado a pronto-socorro.
Nos últimos catorze anos importa referir o início das obras do novo
Quartel-Sede (1981) e o abandono das antigas instalações, em
1991, com a consequente ocupação das novas. Actualmente a
Associação desenvolve diversas actividades, destacando-se a área
desportiva a ginástica é a modalidade eleita, com várias classes de
competição, manutenção e dança rítmica. Existe ainda nesta
Associação um grupo de dadores de sangue.
A Condecoração é atribuída pelas suas actividades altamente
relevantes, com expressão evidente no Município de Loures, cujo
mérito é publicamente registado e reconhecido.
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Fanhões
Fundado em 31 de Maio de 1928. Em 1934, depois de um período
de adaptação e algumas dificuldades na criação de estruturas, foi
finalmente feita a constituição do Comando, Corpo Activo e Corpo
Auxiliar. Entre 1937 e 1938 a Corporação recebeu a primeira viatura
motorizada – um pronto-socorro, oferecido pelo município de
Loures. Decisiva, a década de 40 marcou a vida desta Associação
com a compra em 1940 de um terreno para a construção daquele

que é hoje o Quartel-Sede da Corporação. O edifício Sede e
Quartel viria a ser construído entre 1944 e 1949. A Condecoração
é atribuída pelas suas actividades altamente relevantes, com
expressão evidente no Município de Loures, cujo mérito é
publicamente registado e reconhecido.
Cooperativa de Consumo “A Sacavenense”
Fundada a 31 de Janeiro de 1900, completa este ano o seu primeiro
centenário.

Na

sua

génese,

a

maioria

dos

sócios

eram

trabalhadores da Fábrica de Loiça de Sacavém, uma unidade
industrial de grande importância concelhia e mesmo nacional “A
Sacavenense” foi fundada com o objectivo de protecçãodos seus
associados nas áreas do consumo de bens essenciais, mas assumiu
igualmente a vertente mutualista, funcionando largos anos como
fundo de auxílio mútuo, auxiliando os seus sócios e familiares em
inúmeras situações de infortúnio, designadamente em momentos
de acidente ou doença profissional. Ao longo dos cem anos de
existência, “A Sacavenense” prestou relevantes serviços aos seus
associados, sendo depositárias de um acervo histórico, cultural e
associativo que honra os seus associados e toda a Cidade de
Sacavém. A cooperativa desenvolve actualmente actividades nos
domínios da Cultura, Recreio, Desporto, Lazer e Tempos Livres e
mesmo formação profissional, quer para os seus associados quer
para a população de Sacavém em geral.
Corpo Voluntário de Salvação Pública de Moscavide
(Bombeiros Voluntários de Moscavide)

Fundado em 15 de Março de 1927, filiado na Liga dos Bombeiros
Portugueses, foi distinguido com o Grau de Cavaleiro da Ordem
de Benemerência (1936) e com a Medalha de Ouro Municipal
(1964). Desde 1977 é Instituição de Utilidade Pública. Em 1984 foi
distinguido com o título honorífico de Membro do Parlamento da
Província de Ontário (Canadá). A Condecoração é atribuída pelas
suas actividades altamente relevantes, com expressão evidente no
Município de Loures, cujo mérito é publicamente registado e
reconhecido.
Mário Rodrigues Caetano
(a título póstumo)
Lutador antifascista, foi Deputado Municipal em Loures durante
quase 20 anos, onde desenvolveu uma intensa actividade em
defesa dos interesses do Concelho de Loures. Foi membro da
Comissão de Trabalhadores da FIMA e da Comissão Coordenadora
da FIMA/LEVER/IGLO. Faleceu inesperadamente aos 53 anos de
idade em 3 de Dezembro de 1999.

Medalha Municipal de Mérito e Dedicação
Academia Recreativa e Musical de Sacavém
Fundada a 1 de Julho de 1927, pela dedicação e entusiasmo dos
Srs. Fernando Alves Figueiredo, Inácio Marques Vieira e Inácios dos
Santos, grandes impulsionadores da Colectividade. É, desde 7 de
Novembro de 1977, reconhecida como Instituição de Utilidade
Pública. Herdeira dos instrumentos, repertório e acessórios que

pertenceram à Banda de Música da Fábrica de Loiça de Sacavém,
extinta em 1918, a Academia Recreativa e Musical de Sacavém
iniciou a sua actividade como uma Banda Filarmónica de cerca de
duas dezenas de músicos. Desde 8 de Abril de 1928 até aos nossos
dias de hoje tem desenvolvido uma actividade permanente na
divulgação e valorização da arte musical, com múltiplas e
diversificadas actuações em todo o País. Formou músicos de
grande capacidade, e possui uma escola de música de ensino
totalmente gratuito, onde são actualmente preparados cerca de 20
futuros músicos. A banda é dirigida pelo Maestro José Manuel
Ribeiro, igualmente Director da Escola de Música.
Adozinda Maria Bandeira Guedes Ferreira da Silva
Professora na Escola Básica 2 3 Luís Stau Monteiro (Loures1).
Responsável pelo Clube de Artesanato daquela Escola, com
dinâmica e dedicação, integrando alunos deficientes e com
dificuldades de aprendizagem.
Colabora com a Câmara Municipal de Loures no âmbito dos
Projectos Escolares e na Mostra de Projectos desde 1995/1996.
Trabalha com o Centro de Dia de Loures num Projecto de
Integração.
António Bilhas de Almeida
(a título póstumo)
Foi Secretário da Junta de Freguesia de Moscavide entre 1976 e
1979 e Presidente da mesma Junta de Freguesia entre 1979 e 1982.
Foi igualmente Director do Clube Desportivo Olivais e Moscavide,

onde dedicou especial atenção à prática desportiva ligada aos mais
jovens. Faleceu em 26 de Fevereiro do ano 2000.
Domingos de Jesus Cartaxo
Natural de São João da Talha. Fundador do Grupo Dramático e
Recreativo Coração de Vale Figueira, do qual é o Sócio nº3 desde
1 de Setembro de 1947, data da fundação do Grupo. Cedo destacase como encenador, autor e actor, constituindo hoje um símbolo e
um ponto de referência da Colectividade e da população em geral.
Retirado da actividade do grupo há alguns anos por razões de
saúde e de idade, a ele se deve o facto do Grupo de Teatro ter
percorrido todo o território concelhio e mesmo extra concelhio,
deliciando milhares de espectadores com os espectáculos de teatro
amadores encenados.
João Carlos Duarte Viana
É dirigente do Grupo União Lebrense há cerca de 20 anos. É
actualmente o principal dinamizador da actividade daquela
colectividade, especialmente nas áreas da cultura e do lazer.
Grande impulsionador do associativismo, é um incansável lutador
junto das entidades oficiais, autarquia locais e organismos
governamentais

pela

melhoria

das

condições

para

o

desenvolvimento da sua colectividade.
João Luís Malato Correia
(a título póstumo)
Exerceu Medicina na Póvoa de Santo Adrião entre 1962 e 1964, e
em Loures entre 1964 e 1971. Prestou vários serviços na área da

saúde às instituições culturais, recreativas e desportivas desta zona.
Prestou apoio, como Médico, aos funcionários do Município entre
1964 e 1971. Foi Vereador na Câmara Municipal de Loures em
1993.
Joaquim Máximo Primavera
Foi membro da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de
Loures após o 25 de Abril de 1974, e posteriormente membro da
Assembleia Municipal de Loures e candidato à Junta de Freguesia
de Loures. É sócio nº1 do Grupo Sportivo de Loures, tendo sido
Presidente da Direcção do Clube durante vários anos. Integrou
várias Direcções da Associação Luís Pereira da Mota, Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures. Foi bombeiro,
músico e atleta.
José Manuel Piza Barradas
Nomeado Delegado Escolar de Loures em 1978, tem participado
em todas as actividades culturais, sociais e recreativas realizadas na
área da Delegação Escolar a q preside, actividades estas ligadas ao
ensino e à autarquia, quer como convidado, participante e
colaborador, tendo preferido inúmeras intervenções neste domínio.
Maria Lúcia Reis Gonçalves Marques
Directora da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Sacavém, que
serve fundamentalmente a população residente na Quinta do
Mocho (80% dos alunos). Tem desempenhado uma função
meritória e de grande dinâmica à população servida. Ao longo dos
últimos três anos desenvolveu diversos projectos de integração no

âmbito das suas funções escolares. Desenvolve um projecto em
conjunto com a Escola Básica 2 3 Bartolomeu Dias no sentido de
facilitar a integração dos alunos que terminam o 4º Ano do 2º
Ciclo, designadamente através da frequência de aulas de inglês e
música na escola que os acolherá.
Maria Natividade Pais de Almeida
Poeta Popular, com 76 anos de idade, tem um livro de poesia
editado pela Junta de Freguesia de Santo antão do Tojal. É
correctamente solicitada a participar em iniciativas de âmbito
cultural promovidas por Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais
em todo o país, particularmente em iniciativas de homenagem a
artistas e outros escritores. É analfabeta, mas a sua imensa e
diversidade experiência de vida permite-lhe expressar-se por
intermédio da poesia de forma rica e invulgar.

Medalha Municipal de Paz e Solidariedade

Pomba da Paz
Instituição Particular de Solidariedade Social, constituída em 1982,
cujo objectivo de intervenção centra-se no apoio à infância, aos
jovens e à população idosa, cooperando com as famílias na
educação e ocupação dos tempos livres. Funciona com as valências
de Creche e Jardim de Infância, Creche Familiar, Centros de Dia
para Idosos, Formação de Jovens, Projectos Ocupacionais e
Carenciados e Apoio Domiciliário.

Até ao início do corrente ano lectivo era o único Jardim de Infância
na Freguesia de Unhos.
Victor Manuel Ferreira Vicente
(a título póstumo)
Nascido em 9 de Junho de 1951, desde muito jovem se interessou
pelo associativismo, tendo começado a sua actividade como
dirigente com apenas 18 anos no Zambujalense Futebol Clube,
onde pertenceu a várias direcções.
A partir de 1976 a sua actividade como dirigente foi desenvolvida
na Cooperativa de Consumo a Zambujalense, onde também esteve
alguns anos.
Em 1984 liderou a direcção da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Zambujal durante dois mandatos (1984
a 1988). Voltaria a esta Associação passados alguns meses,
novamente liderando uma nova equipa directiva onde permaneceu
até 1995. Durante estes anos foi também presidente da Assembleia
Geral do Zambujalense Futebol Clube.
A sua actividade como dirigente teve um interregno até 1999, ano
em que a Associação passou por um breve período de crise
directiva, pelo que desde logo se disponibilizou para afzer parte
de uma comissão administrativa.
Como elemento dessa comissão envidou vários esforços para
conseguir uma direcção, a qual tomou posse em Fevereiro do
corrente ano, sendo novamente Presidente da Direcção. Faleceu
em 12 de Maio de 2000.

Medalha Municipal de Cooperação

Associação de Moradores e Proprietários do Bairro do
Zambujal
Fundada em 26 de Setembro de 1986, a Associação de Moradores
e Proprietários do Bairro do Zambujal desenvolve uma intensa
actividade de cooperação com todas as entidades públicas, em
particular com a Câmara Municipal de Loures, no âmbito da
valorização social, cultural, recreativa e desportiva do núcleo
residencial do Bairro do Zambujal. Concursos de canto, torneios
desportivos, campanhas de limpeza do bairro, encontros de
moradores para discussão e debate de problemas específicos do
bairro ou de âmbito mais geral, e participação nas Festas do
Concelho, são apenas algumas das actividades desenvolvidas pela
Associação em estreita colaboração com a Câmara Municipal de
Loures.
Divisão de Loures da Polícia de Segurança Pública
A Secção de Loures e a Esquadra de Loures foram criadas em 31
de Dezembro de 1970, tendo passado a Divisão em 18 de Abril de
1995.
Entidade máxima responsável pela segurança dos munícipes da
cidade, actua, sempre que é solicitada, de forma conjunta com o
Município, permitindo desta forma o normal desenrolar das
diversas actividades e iniciativas organizadas no Concelho, sem
esquecer o respeito e seguridade dos intervenientes.
Recrijovem

Fundada a 20 de Março de 1993. Possui uma Creche destinada a
crianças em idade pré-escolar filhas de pais trabalhadores.
Desenvolve actividades no domínio da cultura – dança, teatro,
poesia, canto coral e artes do palco, desporto – prática de
modalidades desportivas não profissionais e educação física para
todas as idades, recreio – excursões à praia, ao campo, a locais
históricos e a outros Concelhos do País (no Verão) e promoção de
jogos de salão como damas, xadrez, ténis de mesa e visitas a
museus (no Inverno), espaço social jovem – apoio a jovens em
termos de integração social, designadamente no apoio à saúde e
à educação – e idosos – apoio à actividade e integração de idosos.

Medalha Municipal de Serviços Distintos
Maria Laura da Conceição Pereira
Trabalhadora da Câmara Municipal de Loures, desempenhou
funções de “Tradutora Correspondente Intérprete” nos serviços da
presidência da Câmara Municipal de Loures desde 20 de Fevereiro
de 1980 e até 1991. Entre Dezembro de 1987 e Novembro de 1990
exerceu funções de secretária do Presidente da Câmara Municipal
de Loures em regime de comissão de serviço. A partir de 1991
passou a exercer as funções de coordenadora do Gabinete de
Protocolo e Relações Institucionais. Em Outubro de 1996 foi
monitora de um curso promovido pela Câmara Municipal de Loures
de “Protocolo e Relações Institucionais” para pessoal administrativo
e técnico-profissional da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia.
Teve sempre uma classificação de serviço de Muito Bom, tendo
assegurado

nas

suas

diferentes

funções

um

desempenho

profissional reconhecido por todos quantos com ela trabalharam
durante quase duas décadas na Câmara Municipal de Loures.

Medalha Municipal de Mérito Desportivo

Alberto da Costa Azenha
(a título póstumo)
Desde muito jovem, demonstrou interesse pelo estudo da
medicina, que não pôde concretizar como carreira profissional por
razões de natureza económica. Não desistiu, no entanto,
totalmente desta inclinação, tornando-se massagista do Sport
Grupo Sacavenense, actividade que o levaria a estudar, como
autodidacta, diversas questões relacionadas com a medicina
desportiva.
Foi um dos profissionais mais destacados neste domínio, tendo
recebido

diversos

convites

de

outros

clubes

desportivos

interessados na sua capacidade e conhecimento profissionais.
Recusou sempre abandonar o seu clube e a sua terra, para os quais
sempre trabalhou de forma graciosa. O seu empenhamento e
interesse levaram-no a concluir o curso de enfermagem, tendo
prestado cuidados de saúde a este nível a muitas centenas de
cidadãos de Sacavém e localidades vizinhas, a quem nunca
regateou os seus serviços e conhecimentos, tantas vezes de forma
absolutamente graciosa. Foi igualmente um lutador antifascista,
tendo participado activamente em inúmeras iniciativas culturais e
de contestação e combate ao fascismo, não obstante a repressão
policial que se abatia sobre quem se opunha à ditadura.

Ana Carvalho
Nadadora, Campeã Nacional de 200 metros costas.
André Oliveira
Nadador, Campeão Nacional de 1500 metros livres, 4 x 100 metros
livres, 4 x 200 metros livres e 4 x 100 metros estilos.
Atlético Clube do Tojal
Colectividade fundada em 17 de Novembro de 1953, desenvolve
actualmente actividades nas modalidades de futebol de onze e
futebol de cinco, escalões de iniciados e seniores. A equipa de
futebol de onze seniores garantiu este ano o acesso à Divisão de
Honra da Associação de Futebol de Lisboa, vencendo a respectiva
série do Campeonato Distrital da 1ª Divisão daquela Associação de
Futebol.

Bruno Freitas
Nadador, Campeão Nacional de 50 e 100 metros livres, 100 metros
costas, 100 metros bruços e 200 metros estilos (natação adaptada).
Bruno Marques
Nadador, Campeão Nacional de 100 e 200 metros livres, 4 x 100
metros livres e 4 x 200 metros livres.
Carlos Manuel de Oliveira Marques

Morador em Santo António dos Cavaleiros, jogador de futebol no
Sporting Clube de Portugal, na presente época pertence à
categoria de juvenis tendo como registo digno de menção o título
de Campeão Nacional Europeu de Sub-16, no campeonato
realizado em Israel.
Cátia Guerreiro
Campeã nacional no ano de 2000, 3ª categoria, pares femininos
juniores de Ginástica Acrobática – Grupo Desportivo de Lousa.
Clube Desportivo Olivais e Moscavide
Fundado em 1 de Setembro de 1912, esta prestigiada colectividade
dedica-se à prática de diferentes modalidades desportivas,
prestando um valioso contributo ao desenvolvimento desportivo
no Concelho de Loures. A equipa sénior de Andebol do Clube
Desportivo Olivais e Moscavide é Campeã Nacional da 3ª Divisão
na época 1999/2000.
David Duarte Oliveira
Vencedor da 1ª Taça de Portugal de Equitação de Trabalho na
categoria de sub 16 anos, em Novembro de 1999. Vencedor em
diversas provas nacionais de Equitação. É o mais antigo
concorrente em provas de Equitação de Trabalho do seu escalão.
David Grachat
Nadador, Campeão Nacional de 100 metros bruços e 200 metros
estilos (natação adaptada).

Duarte Mourão
Nadador, Campeão Nacional de 400 metros estilos.
Grupo Cultural e Recreativo Murteirense
Colectividade fundada em 11 de Novembro de 1976, desenvolve
actualmente actividades na modalidade de futebol de onze, nos
escalões de iniciados, juniores e seniores. A equipa de futebol de
onze seniores garantiu este ano o acesso à 1ª Divisão Distrital da
Associação de Futebol de Lisboa, vencendo a respectiva série do
Campeonato Distrital da 2ª Divisão daquela Associação de Futebol.

Grupo Sportivo de Loures
(relativo ao ano 1999)
Pela honrosa prestação na modalidade de Andebol, no âmbito do
qual as suas equipas, nos vários escalões etários, obtiveram os
seguintes resultados:
• Equipa de Iniciados - Campeã Regional na 3ª Divisão;
• Equipa de Juvenis - Campeã Regional na 2ª Divisão;
• Equipa de Juniores- Campeã Regional na 2ª Divisão;
• Equipa de Seniores – Obteve o 2º lugar na 3ª Divisão
Nacional, o que lhe conferiu a possibilidade de transitar para
a 2ª Divisão Nacional.
Joana Porfírio Coelho
Nadadora, Campeã Nacional de 100 e 200 metros costas.

João Pedro Lemos Paiva
Morador no Portela, jogador de futebol no Sporting Clube de
Portugal, na presente época pertence à categoria de juvenis, tendo
como registos digno de menção o título de Campeão Europeu de
Sub-16, no campeonato realizado em Israel, bem como o título de
melhor marcador no Campeonato Nacional de Juvenis, com 31
golos marcados.
José Carlos da Costa Bagoim
Dirigente associativo do Clube Recreativo Bairro das Sousas,
Camarate, tem trabalhado com centenas de jovens, maioria dos
quais oriundos das classes mais desfavorecidas ao longo de
décadas. De forma desinteressada, demonstrando exclusivamente
uma grande vontade de servir a comunidade em que se insere,
tem promovido a integração dos jovens através da prática
desportiva e do são convívio social. Colabora activamente na
organização de iniciativas integradas nos Jogos da Paz, entre outras
promovidas por Juntas de Freguesia e Colectividades, destacandose particularmente a sua colaboração em todas as iniciativas
promovidas pela Câmara Municipal de Loures. Tem ainda uma
participação destacada em actividades de natureza cultural,
designadamente ranchos folclóricos, conjuntos musicais de música
tradicional portuguesa, entre outras, atitude que lhe granjeia uma
profunda admiração por parte da população com quem trabalha.
Leila Marques
Nadadora, Vice-Campeã da Europa de 100 metros bruços (natação
adaptada).

Márcio Galrão
Nadador, Campeão Nacional de 4 x 200 metros livres e 4 x 100
metros estilos.
Maria Carlos Santos
Nadadora, Campeã Nacional de 200 e 400 metros estilos, 50, 100
e 200 metros costas, 100 e 200 metros estilos e 50 e 100 metros
mariposa.
Maria João Morgado
Nadadora, Campeã Nacional de 50, 100 e 200 metros livres, 50
metros costas e 200 metros estilos (natação adaptada).
Marta Ferreira
Nadadora, Campeã Nacional de 200 metros livres.
Miguel Rebelo
Nadador, Campeão Nacional de 4 x 200 metros livres e 4 x 100
metros estilos.
Nuno Baltazar
Nadador, Campeão Nacional de 4 x 200 metros livres e 4 x 100
metros estilos.
Raquel Teodoro
Campeã nacional no ano de 2000, 3ª categoria, pares femininos
juniores de Ginástica Acrobática – Grupo Desportivo de Lousa.

Rui Mealha
Nadador, Campeão Nacional de 50, 100 e 400 metros livres e 100
metros costas (natação adaptada).
Susana Barroso
Nadadora, Campeã da Europa de 50 metros costas (natação
adaptada).

