


Medalha Municipal de Dedicação Pública, Grau Bronze
Yuri Moisés Lopes Bumba

Nasceu em dezembro de 1981 e em outubro de 2015 assumiu a
presidência da Associação «Tira-me da Rua», um projeto social
com uma equipa inteiramente composta por voluntários.
Dirigida a crianças, adolescentes e adultos, e cuja missão é
potenciar o desenvolvimento humano, são utilizadas nesta
instituição diversas ferramentas de enriquecimento social e
pessoal. Apoio psicológico e educativo, atividades culturais como
a dança e o teatro são algumas das atividades promovidas pela
Associação «Tira-me da Rua».
Com a prática de Capoeira, enquanto professor desta expressão
cultural, promove o exercício físico.
Dedica grande parte do seu tempo a esta associação, e é inegável
o seu empenho incansável e a forma como tem tocado a vida dos
seus utentes. Resgatando-os da rua, afastando-os de caminhos
errantes, tem permitido o seu crescimento de forma segura,
ajudando a criar cidadãos plenos e responsáveis.

Medalha Municipal de Dedicação Pública, Grau Bronze
José Lourenço Rodrigues (a título póstumo)

Recebeu a medalha a sua filha Adélia dos Reis Rodrigues Dinis.

Nasceu no Alentejo, em Monte Costa, Concelho de Mértola, em
abril de 1934.
Com 20 anos, em busca de melhores oportunidades, fixou
residência na Pontinha.
Ao longo dos anos desenvolveu o gosto pelo desporto, com
especial interesse no atletismo, tornando-se dirigente do Centro
Escolar Republicano Tenente Valdez e do Grupo de Atletismo da
Pontinha durante 10 anos, tendo organizado todas as edições da
prova “Dupla Légua da Pontinha”.
Por volta dos 50 anos, pela sua ligação ao desporto e pelo
entusiasmo de ver o seu filho a correr, começou a treinar e a
participar em competições.
Venceu diversas provas no escalão de veteranos e correu em
provas dos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém.
Foi penta campeão do concelho de Loures, pelas participações no
troféu “corrida das coletividades do concelho de Loures”.
Foi homenageado pelo Centro Escolar Republicano Tenente
Valdez em 2011 e, em 2014, vê o seu nome ser atribuído a um
torneio de futebol infantil.
A sua perseverança, coragem e gosto pelos desafios faziam do
“Mano Zé”, como era conhecido pelos amigos, uma inspiração
para os “jovens” da sua idade.
Para ele, o atletismo não tinha segredos e era simples como a
vida: “tem que se saber sofrer”, dizia como forma de incentivo.
Correu até aos 80 anos e faleceu precisamente há dois anos, a 19
de novembro de 2019, aos 85 anos.



Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata
Espaço Nova Vida, Associação de Solidariedade Social, IPSS

Recebeu a medalha a Presidente da Direção, Carla Gonçalves.

Fundada em 2009, nasceu da vontade de responder de forma eficaz
às necessidades sentidas na Ponte da Bica, na Ramada.
É uma associação sem fins lucrativos que subsiste do voluntariado e
donativos de benfeitores.
A inexistência de atividades naquela localidade instigou o
desenvolvimento de diversas iniciativas. Educação e Formação, Artes
e Cultura, Desporto e Bem-Estar, Apoio Social, Saúde, Capelania e
Apoio Jurídico são algumas das suas ações de intervenção.
Pretende ser uma estrutura polivalente e dinâmica, permitindo
desenvolver um conjunto de serviços e atividades geradoras de
respostas às problemáticas sociais emergentes.
Do trabalho desenvolvido, e da procura de apoios pela população
vizinha da União de freguesias de Pontinha e Famões, resulta o
alargamento do raio de ação desta associação.

Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata
Projeto Transformar

Receberam a medalha as representantes do Projeto,
Ana Sofia Baptista e Natália Miron.

É uma organização sem fins lucrativos, formalmente criada a 11 de
maio de 2017 por um conjunto de cidadãos residentes no concelho.
Desenvolve atividades de Apoio a Crianças e Jovens de Odivelas,
tendo já envolvido mais de 200 crianças e jovens dos 6 aos 16 anos,
oriundos de 11 nacionalidades diferentes e provenientes de
ambientes de risco e vulnerabilidade, na vertente Sul de Odivelas.
Como linhas orientadoras tem os diretos humanos, a justiça social,
o desenvolvimento pessoal, a valorização da diversidade, o
incentivo ao diálogo, o respeito pelas diferenças culturais e a
participação cívica.
Funciona após o horário escolar e, para além do apoio aos trabalhos
de casa, são desenvolvidas atividades que estimulam a criatividade,
o desenvolvimento físico e motor, e o respeito pelas diferentes
culturas.



Medalha Municipal de Dedicação Pública, Grau Ouro
Célia Croca (a título póstumo)

Receberam a medalha o seu marido Luís Manuel Almeida Antunes
e os quatro filhos.

Nasceu em Lisboa, em 1978, mas foi na freguesia de Caneças que
cresceu e se fez a pessoa determinada, convicta e de coragem e
frontalidade únicas que conhecemos.
Casada, mãe de 4 filhos, mostrou sempre uma entrega absoluta
às causas a que se entregou.
Com uma imensa atividade na vida pública e cívica, exerceu
diversos cargos públicos e políticos de destaque, ao nível
concelhio e federativo, sempre com rigor, e dedicação pessoal e
profissional exemplares.
Mesmo nos momentos mais difíceis, soube estar à altura dos
desafios.
Defendeu, com elevada convicção, direitos essenciais à
humanidade, à infância, à população do concelho de Odivelas.
Foi trabalhadora do município, vogal da Junta da União das
Freguesias de Ramada e Caneças e Presidente da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caneças.
A sua partida prematura apanhou de surpresa todos os que a
conheciam.
Para memória futura, ficam as suas palavras: Coragem, Dedicação
e Humanidade.

Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata
Júlio da Silva e Sousa

Nascido em julho de 1938 na freguesia de Louro, em Vila Nova de
Famalicão, iniciou a sua atividade profissional com 11 anos.
Tornou-se aprendiz de sapateiro, tendo sido essa a primeira de
muitas profissões que exerceu ao longo da sua vida.
Cedo manifestou uma consciência social, humana e política, ainda
que apartidária, contribuindo com propostas de âmbito
legislativo, religioso ou associativo.
Enfrentou patrões exigindo o pagamento de horas extraordinárias
a trabalhadores, fez frente à PIDE proibindo a afixação de
publicidade política no edifício da Juventude Agrária Católica e foi
condecorado com medalhas militares.
No fim da década de 70 do século XX redigiu e apresentou o
“Projeto de Educação Para a Paz” que, depois de aprovado por
unanimidade numa reunião internacional, veio a ser
recomendado pela UNESCO a todos os países membros.
Fundou a Associação Livre dos Objetores e Objetoras de
Consciência, tendo ainda apresentado propostas de mediação de
paz relativamente a alguns conflitos bélicos.
Residente em Odivelas durante mais de 30 anos, participou na
solidariedade aos desalojados em 1967, aquando das trágicas
cheias do Rio da Costa, tendo acolhido temporariamente uma
família na sua habitação.



Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata
Edgar Abílio Cordeiro de Castro Oleiro

A 26 de julho de 1984 concluiu a licenciatura em História de Arte,
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa.
Em outubro do mesmo ano iniciou funções de docente na Escola
Secundária da Raret/Glória do Ribatejo, onde permaneceu até ao
ano letivo de 1991/1992.
Começou a lecionar na Escola Secundária da Ramada em 1992/93,
onde exerceu vários cargos, nomeadamente: Secretário do
Conselho Diretivo; Vice-Presidente do Conselho Executivo e do
Conselho Administrativo; Presidente do Conselho Executivo e
Presidente do Conselho Pedagógico.
Atualmente, é o Diretor da Escola Secundária da Ramada, funções
que desempenha desde 2009.

Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata
Dionísio de Jesus Ferreira (a título póstumo)

Por um imprevisto de ultima hora, os familiares estiveram ausentes,
pelo que a medalha será entregue posteriormente.

De trato afável e simples, é aos 12 anos que inicia a sua atividade
profissional na restauração.
Há 25 anos, acompanhado pela sua esposa Maria de Jesus, fundou a
Churrasqueira D. Pedro, na Ramada, um restaurante familiar com
culinária simples, mas muito cuidada, feita com produtos de alta
qualidade.
De um projeto de churrasqueira em regime de takeaway, o negócio
expandiu para um conceito original, com instalações mais amplas e
gastronomia renovada com produtos variados.
Ao casal fundador, juntaram-se o filho e a nora, mantendo a traça
inicial e familiar da Churrasqueira D. Pedro.

Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata
Henrique Moreira Rodrigues (a título póstumo)

Recebeu a medalha a sua sobrinha Margarida Rodrigues.

Detentor de uma personalidade forte, foi uma figura de relevo na
evolução do processo de reconversão das Áreas Urbanas de Génese
Ilegal do município de Odivelas. Será sempre um nome cuja
atividade profissional e cívica permanecerá ligada a este concelho.
Solicitador de formação profissional, associou sempre o seu saber
técnico e domínio na área jurídica às diversas histórias pessoais e
coletivas. Desta forma, permitiu encontrar soluções para além da
disciplina urbanística e moldar positivamente o decorrer dos
processos em que foi interveniente.
Deixou um legado e uma memória capaz de merecer o sucesso na
legalização de mais de 50 bairros de génese ilegal do concelho de
Odivelas.



Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro
José Belo Vieira

Criou, em 2004, o Programa de Apoio Intensivo à Cessação Tabágica
de Odivelas, que funciona nas instalações da Unidade de Saúde
Familiar Colina de Odivelas. Integrado no Programa Nacional de
Prevenção e Controle do Tabagismo da Direção-Geral da Saúde, os
objetivos deste programa são o tratamento, a prevenção do
tabagismo e a formação.
Destinado a todos os utentes do ACES Loures-Odivelas, é frequentado
maioritariamente por utentes do nosso concelho e engloba três tipos
de consultas: individual, de grupo e de prevenção da recaída.
Inovador no país na altura da sua formação, até ao fim de 2019 foram
efetuadas mais de 7 mil consultas a mais de 1 milhar de fumadores,
com reconhecido sucesso. Foi, durante vários anos, o local com mais
atendimentos na área da ARS de Lisboa e Vale do Tejo.
Coordena a Equipa da Consulta de Cessação Tabágica, é formador na
área do Tabagismo, nomeadamente nas Autoridades Regionais de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve.
É, também, formador-tutor de Estágios em Cessação Tabágica para
médicos, psicólogos e enfermeiros.
Foi o impulsionador das consultas de apoio intensivo de cessação
tabágica em Odivelas, consideradas uma referência na área do
tratamento e formação.

Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro
Teresinha Semedo

Nasceu a 7 de outubro de 1956, na República da Guiné-Bissau.
Iniciou, em 1978, em França, o curso de medicina, que terminou em
Portugal, na Faculdade de Medicina do Hospital de Santa Maria.
Fez o internato no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, em 1987, e
um ano depois iniciou funções no Centro de Saúde da Pontinha.
Em 2017 assumiu a coordenação da Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados da Pontinha e Urmeira, que dá resposta a mais de 8
mil utentes.
É reconhecida pela sua capacidade de liderança de uma equipa de
profissionais cuja dedicação ao Serviço Nacional de Saúde e aos seus
utentes é uma constante diária.

Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro
Centro Social Paroquial da Póvoa de Santo Adrião

Recebeu a medalha o Presidente da Direção, Padre Carlos Fernandes.

Instituição Particular de Solidariedade Social, tem como missão o
desenvolvimento de ações de intervenção social.
Com ligação à Paróquia da Póvoa de Santo Adrião e em parceria com
a sociedade civil, tem em vista a promoção e dignificação da pessoa
humana.
Em fase de ampliação de instalações, é uma referência na
comunidade, respondendo às necessidades das famílias e das
pessoas, melhorando continuamente a sua intervenção.
Dispõe de várias respostas sociais nas áreas da infância, da terceira
idade e da comunidade, com creche, centro de dia e gabinete de
inserção profissional, entre diversas outras valências.



Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro
Fernando Jorge dos Santos

Nasceu a 25 de janeiro de 1955, na freguesia de Albergaria dos
Doze, em Pombal.
Ainda muito jovem veio residir para a freguesia de Odivelas, e em
1980 ingressou na Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Odivelas, com o Posto de Aspirante.
Depois de ter percorrido a carreira de Bombeiro Voluntário até
Bombeiro de 1.ª, foi nomeado Ajudante de Comando em 1989,
função que desempenhou até 2007, quando passou a 2.º
Comandante.
De 2015 a 2020 assumiu o cargo de Comandante em regime de
substituição, tendo transitado para o Quadro de Honra em julho
desse ano.
Desempenha, desde 2017, funções de membro do Conselho de
Segurança do Município de Odivelas.
Das centenas de ocorrências em que esteve envolvido, que
coordenou ou comandou, destacam-se o incêndio do Chiado, os
trágicos incêndios florestais nos anos de 2003, 2005, 2013 e 2017,
as grandes cheias de 1983 e 2008, o acidente de viação
envolvendo um veículo pesado de passageiros na freguesia da
Ramada e o desmoronamento de terra nesta freguesia, com dois
soterrados.
Além dos inúmeros louvores e condecorações que possui, foi
agraciado com o Crachá de Ouro da Liga dos Bombeiros
Portugueses. Destacam-se, ainda, condecorações como a
Medalha de Honra dos Bombeiros Voluntários de Odivelas por 35
anos de serviço e a Medalha Municipal de Dedicação Pública da
Câmara Municipal de Odivelas, por 20 anos de serviço no
concelho.



Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro
Ileine Maria de Noronha Lopes

Nasceu em Goa a 18 de fevereiro de 1954. Licenciou-se em
Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Nova de Lisboa, concluída em 1980, com a classificação de 14
valores.
Ingressa na carreira médica de clínica geral em março de 1985,
tendo sido colocada no Centro de Saúde de Sacavém, na extensão
de Santa Iria da Azóia.
Em 1990 inicia as funções de Coordenadora do Serviço de
Permanência de Atendimento de Moscavide. No mesmo ano
torna-se Gestora do Programa de Prevenção e Controlo das
Doenças Reumatismais do Centro de Saúde de Sacavém onde, em
1998, integra a Comissão do Rendimento Mínimo Garantido.
É nomeada Diretora do mesmo Centro de Saúde em março de
2004, por despacho Ministerial.
Assume a Direção comum dos Centros de Saúde de Loures e
Sacavém no final de 2007, tendo sido nomeada Diretora Executiva
do ACES VI - Loures, em abril de 2009. Em dezembro de 2012
assume as mesmas funções, no ACES VII - Loures Odivelas, tendo
cumprido a Carta de Missão que lhe foi atribuída. Missão esta,
que se traduziu na fusão dos órgãos de Direção e Serviços de
Apoio do ex ACES Loures e ex ACES Odivelas e na constituição de
novas Unidades Funcionais do ACES. Continuou a dar
cumprimento à reforma dos Cuidados de Saúde Primários com a
constituição de novas Unidades de Saúde Familiar.
Terminou a sua carreira profissional na Administração Regional de
Saúde.

Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro
Tenente-Coronel Nascimento

Nasceu a 20 de dezembro de 1962, em Bragança.
Em 1983 ingressou na Escola de Sargentos do Exército, no curso
de Infantaria, tendo sido posteriormente colocado na Escola
Prática de Infantaria, em Mafra.
Iniciou o curso de Oficiais no Instituto Superior Militar em Águeda,
em 1990, tendo sido promovido ao atual posto de Tenente-
Coronel em janeiro de 2017.
Prestou serviço na Escola Prática de Infantaria e no Centro Militar
de Educação Física e Desportos, em Mafra, no Batalhão de Adidos,
em Sacavém e na Academia Militar e Colégio Militar, em Lisboa.
Da sua folha de serviço constam 13 louvores, 7 concedidos por
Comandantes de Unidades e 6 por Oficiais Generais.
Durante o seu percurso militar foi condecorado com a Medalha de
Mérito Militar 2.ª Classe, a Medalha da Cruz de São Jorge 2.ª
Classe, a Medalha de D. Afonso Henriques 2.ª Classe e a Medalha
de Comportamento exemplar, grau Ouro.
Tem um filho e uma filha, tendo esta sido aluna do extinto
Instituto de Odivelas.


