Medalha Municipal de Mérito, GRAU BRONZE, atribuída à Professora
Luísa Maria Dias Caetano de Azevedo

Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de Estudos
Franceses e Ingleses, pela Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa e especializada em Supervisão e Orientação Pedagógica.
É Docente do Quadro da Escola Secundaria de Caneças.
Em 2007, assumiu o cargo de Diretora do Curso Profissional de Técnico
de Turismo que, este ano, cumpre a 1ª década de existência e que já
formou mais de uma centena de profissionais, com uma taxa de
empregabilidade na ordem dos 90%.
É, também, Cocoordenadora do Projeto de Geminação com o Lycee
Gerville Reache, no arquipélago de Guadalupe, nas Antilhas Francesas,
primeiro projeto desse arquipélago com uma escola europeia.

Medalha Municipal de Mérito, GRAU BRONZE, atribuída à Carolina
Augusta de Pinho

Produtora da famosa e saborosa Marmelada Branca de Odivelas,
tem dedicado os seus dias a criar momentos doces na vida de
todos nós.
Levou a nossa “iguaria” aos Concursos Nacionais de Produtos
Tradicionais Portugueses – Os Melhores de Portugal, nos anos de
2014,2015 e 2016, arrecadando, sempre, a Medalha de Ouro.
É com a avaliação de duas estrelas (produto excecional) no
Concurso Internacional Great Taste – O Melhor Sabor.

Medalha Municipal de Mérito, GRAU BRONZE, atribuída a Pedro
Miguel Simões Duarte Martins

Nasceu a 28 de dezembro de 1973.
Licenciado em Engenharia Agronómica, Mestre em Agricultura e
Horticultura Sustentáveis.
Frequentou Cursos no Corpo Nacional de Escutas.
Assistente Universitário no Instituto Superior de Psicologia
Aplicada, na área de Estatística e Matemática.
Desde 2012 que ocupa o cargo de Diretor Executivo do Centro
Comunitário Paroquial de Famões, sendo o responsável por toda
a atividade da instituição, com particular ênfase nas áreas de
Gestão – Estratégia, Financeira e de Recursos Humanos, Relações
Institucionais, Inovação e Imagem Institucional.
A principal missão é dar continuidade e inovar com novos
projetos e iniciativas que continuem a sustentar o trabalho da
instituição junto dos parceiros.

Medalha Municipal de Mérito, GRAU PRATA, atribuída a Joana Maria
Augusto Lopes
Tem apenas 19 anos. Começou a esquiar com 3 anos de idade e a
competir aos 4. É natural de Famões e é a melhor esquiadora
nacional de sempre. Desde que começou a competir, já obteve 43
pódios, entre os quais, 26 de primeiro lugar, 10 de segundo e 7 de
terceiro, com competições realizadas em dois continentes
(Europa e América do Sul).

Na época 2014/2015 passou a

profissional (juvenil), com 16 anos. Representa o Clube Nacional
de Montanhismo. Do palmarés desta jovem atleta, destacamos os
títulos de Vice-campeã de Madrid 2007/2008 e 2013/2014;
Campeã da· Andaluzia 2011/2012 e 2012/2013; Campeã Nacional
de Portugal 2012/2013 e 2013/2014; e o 4º lugar na FIS Race, em
El Colorado, Chile, em 2014, que lhe valeu mais do que a
pontuação exigível para a presença nos Jogos Olímpicos). Foi a
primeira vez que uma esquiadora de nacionalidade portuguesa
alcançou esta pontuação.

Medalha Municipal de Mérito, GRAU PRATA, atribuída a Armando
Rodrigues Aldegalega
Nasceu em Setúbal a 23 de Novembro de 1937.
Reside em Odivelas. As suas especialidades eram o crosse, o
fundo e a maratona. Foi descoberto pelo Sporting Clube de
Portugal em 1956, iniciando aí uma longa carreira de 50 anos,
sempre a correr com a camisola verde e branca, até terminar nas
provas de veteranos, nas quais foi um dos atletas portugueses
com mais títulos. Conquistou inúmeros títulos nacionais e
regionais, foi inclusive Campeão de Portugal nos 10.000 metros,
por cinco vezes. Foi na Maratona que mais se distinguiu,
acabando por se especializar nessa dura prova, depois de, em
1962, ter ganho a Medalha de Ouro nos Jogos Ibero-Americanos,
disputados em Madrid. Chegou a ganhar 10 vezes a Maratona
Nacional, com 16 anos de intervalo entre a primeira em 1964 e a
última em 1980, quando era já um veterano. Depois de se retirar
das corridas de alta competição, manteve-se ligado ao Atletismo
do Sporting como treinador-adjunto de Bernardo Manuel. Foi
galardoado pelo Governo com a Medalha de Mérito Desportivo.
Foi também distinguido pelo Comité Olímpico Português e pela
Associação de Atletismo de Lisboa.
Medalha Municipal de Mérito, GRAU PRATA, atribuída a SargentoAjudante António Filipe Ferreira Santos
Nasceu em Lisboa, no ano de 1972;
Foi criado nas ruas da Ramada, onde ainda hoje reside.
Ingressou na Força Aérea Portuguesa em 1992. Participou em
inúmeras missões de paz internacionais, com um currículo
invejável, com destacamentos no Afeganistão, Gabão e Mali.
Também a bordo de um Hércules C-130 realizou Missões de
transporte aéreo em vários países como Bósnia, Roménia,
Turquia, Rússia, Azerbaijão, Islândia, Seychelles, Argélia, Egipto,
Iraque ou Arábia Saudita. É um dos sobreviventes do acidente
com o Hércules C-130 que vitimou outros 3 militares, o ano
passado, na Base do Montijo. A tripulação encontrava-se em
qualificação para participar na missão de manutenção de paz das
Nações Unidas no Máli quando se deu o acidente.

Medalha Municipal de Mérito, GRAU PRATA, atribuída à UMAR – União
de Mulheres Alternativa e Resposta.
É uma associação de mulheres, sem fins lucrativos, constituída a 12
de setembro de 1976. Apresenta-se com um longo e reconhecido
trabalho em diversas temáticas relacionadas com a igualdade de
Género. Como Organização Não Governamental está representada
no Conselho Consultivo da atual Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género. De um percurso de 41 anos, conseguiu unir
varias gerações de mulheres, abrir espaços de intervenção para as
mais jovens e atualizar a sua intervenção com uma Agenda
Feminista de novas e "velhas" causas, como seja o direito à
contraceção e ao aborto, a luta contra a violência doméstica, a
paridade nos órgãos de decisão política ou o envolvimento
internacional em iniciativas como a da Marcha Mundial de
Mulheres. Tem trabalhado em parceria com a Câmara de Odivelas
desde 2012, sendo que a última intervenção no concelho ocorreu
em 2016, com a implementação do Projeto "Encontros em
Igualdade de Género" em cinco escolas do Concelho, do Ensino Préescolar até ao 12º Ano.
Receberam a medalha a Vice-Presidente da Associação, Carla
Kristensen e Joana Sales, da Direção.

Medalha Municipal de Mérito, GRAU PRATA, atribuída ao Centro de
Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Município de Odivelas.
Criado a 11 de Dezembro de 2006.
Proporciona, aos seus associados, momentos culturais, lúdicos- e
desportivos, através de diversas atividades como: o coro "Vozes em
Si", a formação musical, o atletismo, o futsal masculino e feminino,
Zumba e Ioga.
Trabalhar com e para os trabalhadores da Câmara Municipal, com
dinâmica, entusiasmo e inovação é o que move esta equipa, todos
os dias, em perfeita sintonia e em parceria com a máxima: “A União
faz a Força!”
Recebeu a medalha a Presidente da Direção Ana Cristina Oliveira e
o Sócio Nº. 1, Paulo Rainha.

Medalha Municipal de Mérito, GRAU PRATA, a título póstumo, atribuída
a Manuel João Borges Cardoso
Nasceu a 30 de Março de 1930 na freguesia de Carva, Concelho de
Murça e faleceu no dia 2 de Maio de 2017 em Odivelas. Militante do
PPD/PSD desde 1975. Entre 1976 e 1979, desenvolveu o seu
trabalho político e autárquico em Mirandela, tendo sido membro da
Comissão Política Concelhia e candidato à Assembleia Municipal de
Mirandela. Nos mesmos anos, foi delegado sindical do Sindicado dos
Bancários do Norte em Mirandela, Coordenador Presidente dos
socioprofissionais do Distrito de Bragança e Presidente da Secção
Regional do Sindicado dos Bancários do Norte em Mirandela. O seu
trabalho em prol da Democracia e do Poder Local não mais será
esquecido. Das inúmeras funções que assumiu em Loures e Odivelas
destacam-se: Candidato à Câmara Municipal de Loures em 1979;
Membro da Assembleia de Freguesia de Odivelas entre 1979/83;
Vereador da Camara Municipal de Loures em 1982/85 (em
substituição); Candidato à Assembleia da República e Deputado no
ano de 1984 (em substituição) e Membro da Assembleia Municipal
de Loures entre 1987/93.
Receberam a medalha a viúva Maria Júlia Catalão e o neto Pedro
Cardoso Reis.
Medalha Municipal de Mérito, GRAU PRATA, a título póstumo,
atribuída a Jorge António Coelho do Amaral Pereira
Nasceu em Lisboa a 21 de agosto de 1970. Com 15 anos,
ingressou na Associação dos Bombeiros Voluntários de Odivelas,
com o Posto de Cadete. Ao longo dos seus 31 anos de serviço,
percorreu todos os postos do quadro ativo. Em 2002, foi
promovido a Chefe. Operacional íntegro, leal, rigoroso e
disciplinado, soube sempre com elevado sentido de dever,
identificar, avaliar, decidir ou recomendar em tempo oportuno, as
soluções mais adequadas perante complexas situações. Homem
com uma insaciável vontade de saber participou em inúmeras
formações e cursos técnicos nas mais diversas áreas. Dos imensos
e inestimáveis serviços que prestou à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Odivelas e ao Pais, destaca-se a sua
presença nos grandes incêndios do Chiado em agosto de 1988 e
na Serra de Carenque, também em 1988, o salvamento de uma
idosa num incendio em 1992, o salvamento de vítima num
desabamento na Ramada e a intervenção nos incêndios florestais
de 2003, 2005 e 2013.
Receberam a medalha
Pereira.

as

suas

filhas,

Carina e Mafalda

Medalha Municipal de Mérito, GRAU OURO, atribuída à Autozitânia –
SGPS, S.A

Com sede na Arroja, em Odivelas, a empresa dedica-se à
importação e distribuição de peças para veículos automóveis em
todo o território nacional.
Trabalha com os melhores fabricantes de componentes auto que
garantem uma oferta de excelente qualidade.
Conta com um grupo de colaboradores que alia a sua experiência
à formação técnica e comportamental, para poder tratar o cliente
como um parceiro, como uma natural extensão do seu negócio.
Mais do que a simples venda de peças para veículos automóveis,
a pretende prestar um serviço de excelência, rigor e confiança.
Receberam a medalha os representantes, Samuel Henriques e
Rita Palma.

Medalha Municipal de Mérito, GRAU OURO, à Vidrofornense –
Comércio e Indústria de Vidros e Espelhos, Lda.
Empresa criada em 1988, na localidade de Vale do Forno em
Odivelas, daí a origem do seu nome. Desde então, que se dedica à
transformação e comercialização de vários tipos de vidro,
destacando-se no mercado do setor pelo seu profissionalismo.
Em 2003, apostando na modernização tecnológica da empresa,
ampliou as instalações para a Zona Industrial de Famões.
Comercializa todos os tipos de vidro provenientes das mais
conceituadas fábricas da indústria vidreira. Fazem parte da rede
CASA que centraliza os sinistros que envolvam vidro das principais
seguradoras que operam no nosso país. Recebeu a distinção de
PME Excelência 2016. Tem duas unidades fabris, uma em Famões,
no Concelho de Odivelas, e outra em SINTRA num pavilhão com
mais de 1000m2. Em ambas, operam mais de 70 colaboradores.
Receberam a medalha, os Sócios José Castro Ramos e António
Jorge Castro Ramos.

Medalha Municipal de Mérito, GRAU OURO, atribuída à Equipa Técnica
Especializada de Tratamento de Loures
Procura desenvolver as suas intervenções de acordo com uma
compreensão sistémica da adição. Deste modo, numa perspetiva de
tratamento,

uma

equipa

multidisciplinar

assegura

o

acompanhamento de centenas de toxicodependentes na extensão
da Póvoa de Santo Adrião e em estreita colaboração com vários
Serviços de Saúde, nomeadamente, Hospital Beatriz Ângelo e ACES,
bem como, com outras estruturas (por exemplo, Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens, Segurança Social e tribunais).
São igualmente desenvolvidas atividades de Prevenção em
articulação com a Autarquia e com a Comunidade Escolar,
colaborando com a Consulta Jovem nos Cuidados de Saúde Primários
abrangendo jovens com comportamentos de risco e orientando um
grupo de pais, procurando melhorar as suas competências parentais.
Em conclusão, tem desenvolvido uma rede de parcerias com
inúmeras estruturas da comunidade das áreas da saúde, social,
laboral e judicial rio sentido de encontrar respostas para os múltiplos
problemas que caracterizam as Comportamentos Aditivos.
Recebeu a medalha o Coordenador Técnico da Equipa Técnica
Especializada de Tratamento de Loures, Dr. Pedro Catita

Medalha Municipal de Mérito, GRAU OURO, Álvaro da Silva Marçal
Nasceu a 6 de dezembro de 1959, na Freguesia da Cumeada,
Concelho da Sertã. Licenciado em Política Social, especialização
em Política de Proteção à Família e Política de Habitação; pós
graduação e Mestrado em Política Social. Em 1983, concluiu o
Curso de Agentes da PSP, e dois anos depois, o Curso de Ordem
Pública no Corpo de Intervenção da PSP. É, de resto, de farda que
o reconhecemos e assistimos ao seu progresso na carreira
profissional, tendo chegado a comandar diversas esquadras.
Frequentou vários cursos, participou em inúmeros projetos e
iniciativas; chegou a representar a esquadra de Odivelas na
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odivelas.
Ao longo da sua vida, tem recebido diversos louvores, distinções e
condecorações.

Medalha Municipal de Mérito, GRAU OURO, atribuída à Associação das
Antigas Alunas do Instituto de Odivelas
Associação criada em 1919, por iniciativa do Diretor do Instituto de
Odivelas, Coronel Ferreira de Simas.
É uma instituição humanitária, considerada IPSS a partir de 1989,
tendo como objetivos "criar e manter um Lar de idosos, centro de
convívio, atividades de tempos livres, outros serviços de apoio no
âmbito da prestação de serviços sociais."
Ao longo destes 98 anos de existência, destaca -se a dinâmica social
com a colaboração em iniciativas com outras associações, realização
de inúmeras atividades lúdicas e culturais, passeios e convívios.
Nos últimos anos, têm sido editados vários livros, escritos pelas
antigas

alunas,

revertendo

o

produto

da

venda,

quase

exclusivamente para a Associação. Em 2017, publicaram "O instituto
de Odivelas - 115 anos a Formar e a Educar", obra de investigação
que compila os factos e a memória do Instituto de Odivelas.
Esta Associação tem por lema: “Ser amiga é ser irmã". Em cada
gesto, em cada ação, vive-se o espírito de família e de equipa. As
amizades são duradoiras, sentem-se no coração e confortam a alma.
Recebeu a medalha a Presidente da Direção, Joaquina Cadete.
Medalha de Honra do Município, GRAU OURO, atribuído a José David
Justino
Nasceu em Oeiras, a 29 de janeiro de 1953. É sociólogo e político
português. Licenciou-se em Economia e doutorou-se em Sociologia.
Iniciou a sua carreira como assistente do Instituto Superior de
Economia e Gestão, sendo professor associado com agregação da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Foi investigador na
Universidade de Évora, consultor da Bolsa de Valores de Lisboa, da
Fundação Luso-Americana e do Taguspark. Foi militante do
Movimento de Esquerda Socialista e aderiu, em 1992, ao Partido
Social Democrata, pela mão de Isaltino Morais. Desempenhou os
cargos de vereador da Habitação Social na Camara Municipal de
Oeiras e deputado à Assembleia da República. Em 2002 ingressou no
governo de Durão Barroso, como Ministro da Educação. Foi
consultor do Presidente da República Aníbal Cavaco Silva para os
Assuntos Sociais. Foi presidente do Conselho Nacional de Educação
entre Julho de 2013 e novembro de 2017. Em Janeiro de 2016, foi
agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

Medalha de Honra do Município, GRAU OURO, atribuída a José Aires
Matos Pereira Silva
Nasceu a 17 de janeiro de 1952. Falar de José Aires Matos Pereira
Silva é falar da história da Escola Profissional Agrícola D. Dinis, na
Paiã, onde é diretor, já foi professor e também aluno. Engenheiro
agrónomo, tem a componente curricular do Mestrado em
Administração

Educacional

e

o

Diploma

Universitário

de

Especialização em Ciências da Educação em Administração
Educacional, finalizado com distinção. Ambos na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Lisboa.
Com uma vasta formação complementar, junta ao seu currículo
dezenas de protocolos e parcerias celebrados com as mais diversas
instituições públicas, entre as quais, e a título de exemplo: a Câmara
Municipal de Odivelas, a PSP da Pontinha e a QUERCUS. Muitas
pessoas devem as grandezas das suas vidas aos problemas e
obstáculos que tiveram que vencer. É o caso de José Aires,
merecedor de várias menções honrosas.

Medalha de Honra do Município, GRAU OURO, atribuída a MOC –
Movimento Odivelas a Concelho
Constituído, notarialmente, a 14 de março de 1997, apresentou-se,
nos seus estatutos, como tendo o objetivo de “pugnar pela criação
do Município de Odivelas.”
Mas, o Movimento Odivelas a Concelho nasceu antes, em janeiro de
1996. Na sua primeira reunião, juntaram-se à volta da mesma mesa,
além dos organizadores – Jorge Mendes e Carlos Lérias, os
convidados: Rosa Mendes, Edgar Valles, António Gonçalves, José
Silvestre Amâncio, Horácio Barraleiro, João Mário Figueira, Armando
Ramalho, Celestino, Luís Rodrigues e Vítor Peixoto.
Com espírito de boa vontade, muita persistência e longas reuniões, o
MOC acabaria por concretizar o seu maior objetivo a 19 de
novembro de 1998, com a Assembleia da República a aprovar a
criação do Concelho de Odivelas.
Porque a História é a aventura da Liberdade, estava dada a voz ao
território e aos mais notáveis vencedores que nunca baixaram os
braços. É a conquista que o tempo jamais poderá apagar e que hoje
celebramos.
Recebeu a medalha, Jorge Mendes

