


Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata - Associação de 

Solidariedade Social dos Moradores no Bairro das Patameiras –

AMOP

Constituída a 19 de Dezembro de 1983, tem o Estatuto de IPSS -
Instituição Particular de Solidariedade Social.
É ainda reconhecida como estabelecimento de ensino na área da Rede
solidária do Ensino Pré-Escolar Oficial.
Está sediada na Praceta Alegria dos Pequeninos, nas Patameiras,
Freguesia e Concelho de Odivelas.
Desde há 35 anos que nos seus estatutos está escrito que faculta
serviços de apoio social, cooperando com as famílias, no
desenvolvimento integral dos seus filhos e ainda na realização de
atividades de natureza social, cultural, recreativa e de defesa do meio
ambiente.
Tem um Jardim de Infância com frequência atual de 106 crianças e um
Centro de Atividades de Tempos Livres, frequentado atualmente por 60
crianças.
Tem ao seu serviço 27 trabalhadores que, com dedicação e
profissionalismo, desenvolvem a sua atividade diária.
Recebeu a Medalha o Vice-Presidente da AMOP, Eugénio Carlos Duarte.

Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata - António da Silva Mendes

Nasceu a 18 de Outubro de 1937 no Campo Grande, em Lisboa.
Foi aqui que também nasceu a queda para o futebol. Juntamente com a
rapaziada participava nas jogatanas realizadas nos terrenos de Alvalade e
do Lumiar.
Conhecido pela alcunha de “Pé Canhão”, por causa do seu forte pontapé,
é reconhecido como um dos melhores jogadores da história do Vitória
Sport Clube.
Além dos nove anos ligado a este clube de Guimarães, representou ainda
o Benfica, e além da Seleção Nacional realizou também um excelente
percurso representando a nossa Seleção Militar.
No início da sua carreira, um episódio caricato. Foi aceite para jogar nos
dois clubes da Segunda Circular. Passou então a treinar de manhã no
Sporting, recebendo 10 escudos por cada treino, e da parte da tarde
treinava no Benfica, que já pagava 25 escudos.
A bomba acabou por estoirar quando os clubes tentaram a inscrição
oficial do jogador na Associação de Futebol de Lisboa. O pai, fervoroso
adepto do Benfica, colocou um ponto final no assunto. A jovem estrela
passou a jogar apenas com a camisola encarnada, chegando a ser
treinado por Otto Glória, tendo como colegas, nomes como José Aguas e
Coluna.
Nunca sonhou ser jogador de futebol; queria ser mecânico de automóveis,
tinha verdadeira paixão pelo cinema e apreciava a música ligeira.
Trabalhou num supermercado em Odivelas e ainda num laboratório de
análises. Perto dos 81 anos de idade, continua a ser um apaixonado do
Vitória e da cidade de Guimarães, que visita com bastante frequência e
onde deixou profundas raízes.



Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata - Forno Real – Pastelaria,

Padaria e Restaurante

Fundada em maio de 2007 na zona das Patameiras, em Odivelas, a
empresa dedica-se à produção e comercialização de produtos de
pastelaria, padaria e restauração, com uma filosofia baseada na inovação,
qualidade e diversificação dos produtos.
Os proprietários são os irmãos, Marco e Nuno Curto, nascidos em Aveiro.
O gosto pelo negócio foi passado pelos pais, donos da Pastelaria
Orquídea em Mem Martins.
É depois de estudarem nos Estados-Unidos que, regressados a Portugal,
dão largas ao sonho, passando a ter um dos estabelecimentos mais
apreciados da nossa Cidade que prima pela excelente pastelaria e
gastronomia. Os pratos são requintados, saborosos, bem confecionados e
com boa apresentação.
Os dois irmãos fazem questão de promover os sabores de Odivelas,
nomeadamente a Marmelada Branca e o Bolo Real, em que um dos
ingredientes é o marmelo.
O Marco e o Nuno costumam dizer com um sorriso na cara: “Tratamos
todas as pessoas que nos visitam como família. Pensamos, por vezes,
que são mesmo”.
Receberam a Medalha Marco Filipe Curto e Nuno Manuel da Cruz Curto.

Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata - Associação dos Amigos

de Caneças

É uma associação cultural, sem fins lucrativos, que reúne um grupo
alargado de pessoas voluntárias, unidas pelos mesmos ideais: dinamizar,
realizar e apoiar ações culturais, cívicas e de lazer…
Sempre com o objetivo de promover a valorização, divulgação e defesa
do património histórico-cultural e natural da vila de Caneças.
Procura desenvolver atividades diversificadas nas áreas da cultura
(património, usos e costumes), organizar exposições, concursos
temáticos, colóquios, seminários, cursos, ateliês e outras atividades
lúdico culturais.
Recebeu a Medalha a Presidente Fátima Morgado.



Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata - José Reza

Nasceu em Lisboa a 20 de Abril de 1950; cresceu no Tojal e vive em
Odivelas desde 1983.
Tem formação académica na área de Administração e Contabilidade,
passando por aí a sua atividade profissional, em complemento com as
cantigas.
Todas as suas canções são da sua autoria, tanto a letra como a música.
Também escreve para outros artistas e as suas músicas registadas na
Sociedade Portuguesa de Autores já ultrapassaram o meio milhão de
vendas.
O primeiro disco foi gravado nos anos 70. Os seus ídolos de infância
foram Zeca Afonso e Adriano Correia de Oliveira. Por causa deles
aprendeu a tocar viola para assim poder cantar as suas baladas.
O 1º programa de televisão onde participou foi em 1971, com Amália
Rodrigues.
Em 1992, como Autor/Compositor, lançou o tema que todos conhecemos
"Meu Querido Mês de Agosto".
Amante da atividade desportiva, não só como praticante mas como
aficionado, levaram-no a compor o Hino Oficial aquando da nossa
participação no Campeonato da Europa de Futebol de 1996, com o título
“A Nossa Seleção”. Compôs ainda um hino para o Benfica, “Benfica,
Vencer, Vencer”, cantado em todos os jogos deste clube.
Gosta de cantar o amor pela positiva e com alegria. É um romântico bem-
disposto que acha que o mais importante na vida é ser feliz e viver o dia-
a-dia com respeito pelos outros.

Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata - Comissão Unitária de

Reformados, Pensionistas e Idosos de Caneças – CURPIC

É uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos,
fundada a 10 de Maio de 1986 por um grupo de reformados da Freguesia
de Caneças.
Nasceu para apoiar de forma permanente os Reformados, Pensionistas e
Idosos, assim como promover a sua ligação à comunidade.
Em Abril de 1995 foi inaugurado o edifício complementar onde hoje se
situam o salão de convívio e os escritórios.
A Instituição dispõe de Centro de Dia, Serviço de apoio domiciliário,
Cantina Social e Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
Integrado
Contribuem, assim, com respostas sociais imediatas a mais de 100
utentes.
Recebeu a Medalha o Presidente Mário Rui Nunes Martins.



Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro - Manuel de Jesus de

Carvalho Matos

Nasceu em Mouçós, concelho de Vila Real, a 5 de Junho de 1946.
É odivelense de coração, mora no Casal da Silveira, em Famões.
Licenciado e Mestre em Direito, construiu uma carreira sólida como
advogado com escritórios no Chiado e na Av. De Berna, em Lisboa.
Dedicou-se ao chamado Direito das coisas, com incidência nos seus
direitos conexos, como o direito à habitação.
Interveio em ações de legalização de construções erigidas sem
licenciamento e em ações de transformação fundiária para habitação.
Destaca-se a sua intervenção na legalização do Bairro do Casal da
Silveira e que foi o 1º bairro de origem não licenciada, a nível nacional, a
ser recuperado e legalizado.
Foi Assessor jurídico do Vogal da Comissão Instaladora do Município de
Odivelas, Fernando Ferreira.

Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro - Rui Pedro Bernardo

Nasceu a 9 de julho de 1938, em Lisboa.
Fez o Curso Comercial na Escola Veiga Beirão e o Curso de Gestão de
Empresas Comerciais.
Foi Ajudante-Técnico de Farmácia, Chefe de Setor Comercial, Delegado
de Informação Médica e em 1977 abriu as portas da icónica
livraria/papelaria de Odivelas – a Paminu.
À medida que os miúdos crescem e aprendem na escola, não se cansa
de procurar os melhores materiais e os manuais que são necessários
para essa aprendizagem.
Há 41 anos que ajuda gerações; já viu os miúdos de ontem a tornarem-se
pais e a rumarem à papelaria com os seus próprios filhos. Uma história de
afetos a envolver famílias inteiras de Odivelas.
Mas na sua história de vida, escrevem-se outras páginas:
Foi sócio fundador do Rotary Club de Odivelas, Conselheiro nos
Conselhos Gerais das Secundárias de Odivelas e da Ramada, Membro
do Conselho Municipal de Segurança de Odivelas e é atualmente
Presidente do Conselho Fiscal da AESCLO - Associação Empresarial de
Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas.



Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro - Oficina Auto-Odivelense

Estabelecimento que já conta com 99 anos de exercício da atividade na
área da mecânica automóvel, no coração da cidade de Odivelas.
Fundada por José Francisco, em 1919, tudo começou com a construção
de noras, ferramentas agrícolas, carruagem, carroças.
Mais tarde, como sinal da evolução dos tempos, vieram as molas para
camionetas e automóveis, e a montagem de bombas e reparação
automóvel, entre outros.
Graças à arte e ao engenho dos proprietários e das suas equipas de
mecânicos, foi possível a este estabelecimento manter as suas portas
abertas ao longo de quase um século.
Hoje já na sua quarta geração, com a Bisneta de José Francisco,
permanece como uma referência na área da reparação automóvel, e
certamente na história do comércio local de Odivelas, situação que
importa cada vez mais valorizar.
Recebeu a Medalha a bisneta do seu Fundador Inês Belchior Pedroso.

Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro - Alfaiataria Resende

É muito provavelmente a mais antiga e a última casa de confeção de
vestuário por medida para senhora e homem, contando com mais de 53
anos de experiência e dedicação à arte da confeção.
Manuel Resende Rego e Jaime Augusto Coutinho, hoje com 87 e 78 anos
respetivamente, continuam a ser a alma e coração de uma Alfaiataria
localizada em Odivelas.
Durante mais de 30 anos confecionaram o fardamento das alunas do
Instituto de Odivelas e para muitas produções televisivas nacionais como:
“O Equador”, “Conta-me como foi…” ou “A vida privada de Salazar”.
Ponto a ponto, entre agulhas, entretela, corte e métrica, as suas mãos
experientes espalharam diversos trabalhos pelo mundo, para clientes
particulares, nomeadamente em França, Espanha, Moçambique, Angola,
Estados Unidos da América, Canadá, e o Reino Unido, entre outros.
Este é o justo reconhecimento público do Município de Odivelas, pela sua
entrega, perfeccionismo, rigor, dedicação e amor à arte da confeção de
vestuário.
Receberam a Medalha Manuel Resende Rego e Jaime Augusto Coutinho.



Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro - João Baptista Coelho

Nasceu a 22 de Maio de 1939 em Almendra, Vila Nova de Foz Côa.
Terminou o curso geral dos Liceus, em Guimarães, e frequentou o curso
de Farmácia no Porto.
Tornou-se empresário em Odivelas, em 1964, no setor do retalho da
indústria farmacêutica, com a inauguração da farmácia Joleni, uma das
mais antigas da cidade e uma das mais importantes na Área
Metropolitana de Lisboa.
Dono de um espírito inovador encontra-se sempre disponível para
participar em todas as iniciativas no âmbito da responsabilidade social.

Apesar da idade, é uma figura muito considerada no setor. Também é
reconhecido na indústria como um dos melhores empreendedores nos
domínios da inovação e modernização do conceito da venda do
medicamento, produtos para a saúde e bem-estar, sobretudo pela
metodologia da gestão, utilização das novas tecnologias e formação de
quadros.

Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro - Associação Empresarial

de Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas

Reza a história que esta Associação teve as suas origens em 1943, ano
em que um pequeno grupo de comerciantes de Loures e arredores criou o
“Grémio do Comércio do Concelho de Loures”.
Em 1975 transformou-se na “Associação de Comerciantes do Concelho
de Loures”, cuja denominação foi alterada em 1999, com a criação do
Concelho de Odivelas, para “Associação Empresarial de Comércio e
Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas” (A.E.C.S.C.L.O.).
Apresenta-se com objetivos bem definidos, como por exemplo: defender e
representar os interesses dos seus associados; contribuir para o
desenvolvimento harmonioso do comércio e serviços dos Concelhos em
particular, e para o desenvolvimento económico em geral.
Recebeu a Medalha o Presidente Mário Saramago Ferreira



Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro - Fernando Lourenço

Baptista

Nasceu em Mação, a 14 de Novembro de 1939.
Licenciado pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, tirou ainda o Curso
de Ciências Pedagógicas da Faculdade de Letras de Lisboa.
Foi Professor efetivo do Ensino Secundário público durante 36 anos.
Chegou a dar aulas na Escola Secundária José Afonso em Loures e na
Escola Secundária de Odivelas.
Foi Presidente da Associação de Moradores de Santo António dos
Cavaleiros e promoveu um Plenário de Moradores para se constituir a
nova Freguesia, o que veio a concretizar-se.
A atividade política sempre foi intensa…
Destaca-se o cargo de Presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de
Santo Adrião.
Mas foi, também, Administrador dos SMAS de Loures, membro das
Assembleias Municipais de Loures e de Odivelas e Vereador substituto da
Câmara Municipal de Odivelas entre outros.
Na carreira artística, foi dirigente da Associação dos Artistas Plásticos dos
Concelhos de Loures-Odivelas- “Quadrante” e é Presidente da
Assembleia Geral da Povarte, da Póvoa de Santo Adrião..
Já participou em inúmeras Exposições coletivas de Artes Plásticas; está
representado em várias coleções nacionais e estrangeiras e representado
no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian.

Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro - Odília Iolanda Pereira

César

Nasceu a 15 de junho de 1951, na Freguesia de Paderne, Concelho de
Melgaço.
Minhota de alma e coração, alfacinha por adoção, veio para a Capital
fazer o ensino secundário e licenciar-se em Filologia Românica.
Trabalha no Concelho de Odivelas desde o ano de 1977, quando
começou a dar aulas na Escola Preparatória Gonçalves Crespo, na
Pontinha.
Desde então, passou pelas Preparatórias Avelas Brotero, Ramada, Póvoa
de Santo Adrião e Escola Básica António Gedeão.
Desde 2009 que é a Diretora do Agrupamento de Escolas a Sudoeste de
Odivelas.
Com uma vida profissional de 44 anos dedicados à causa pública, sempre
soube ensinar aos seus alunos o que tem de melhor: uma visão
humanista, solidária e afetuosa, auxiliada por bom senso e competências
que são reconhecidas por toda a comunidade educativa.



Medalha de Honra do Município, Grau Ouro, a título póstumo -

Augusto Abreu Lopes

Nasceu no Vimioso, distrito de Bragança, decorria o ano de 1895.
Veterinário de formação, pela Escola Superior de Medicina Veterinária,
onde foi professor catedrático.
Em sua homenagem, era anualmente atribuído um prémio, com o seu
nome, ao melhor aluno da disciplina de Patologia e Clínica Médicas.
Casado e pai de 5 filhos, 4 raparigas e 1 rapaz.
Com o eclodir da I Guerra Mundial tornou-se impossível importar soros,
vacinas e outros produtos necessários à criação de animais.
Fundou em 1926 o Laboratório Sorológico na freguesia de Olival Basto.
Com a II Guerra Mundial, o mesmo cenário. Augusto Abreu Lopes
comprou então outra quinta perto da anterior, onde foi construído de raiz,
um edifício com características bastante modernas para a altura.
É neste laboratório, com bons equipamentos e amplo espaço, que
começaram a produzir soros e vacinas para a medicina humana. O
grande desenvolvimento e o aumento da produção levou-o a adquirir mais
7 quintas, 5 delas situadas naquele que é hoje o Concelho de Odivelas,
das quais destacamos a Quinta do Mendes e a Quinta da Memória.
Depois das cheias de má memória para todos nós odivelenses, em
Novembro de 1967, foi construído, nos seus terrenos, o Bairro
Gulbenkian, bairro destinado a acolher os desalojados desta grande
tragédia.
Em sua homenagem, foi dado o seu nome a uma das maiores artérias da
nossa Cidade.
Recebeu a Medalha o filho José António Abreu Lopes

Medalha de Honra do Município, Grau Ouro - Luís Alberto Salmonete

Alves Rodrigues

Nasceu em Lisboa, a 16 de Julho de 1947. Durante 30 anos viveu em
Odivelas.
Estudou no Ateneu Comercial de Lisboa.
Fez parte do elenco do Teatro Experimental de Cascais onde
desempenhou um pequeno papel na peça “Esopaida” na inauguração
deste Teatro.
Trabalhou em vários locais dos quais se destaca a firma J. Cândido da
Silva onde trabalhou durante 24 anos e desempenhou o cargo de gerente.
Militante do Partido Social Democrata, desde a sua fundação em 1974.
Autarca do PSD desde 1976 apresenta um longo percurso em matéria de
atividade política, que inclui os cargos de membro das Assembleias de
Freguesia de Odivelas e Ramada, da Assembleia Municipal de Loures e
da Assembleia Municipal de Odivelas onde chegou a ser Líder de
Bancada do PSD.
Foi Administrador não executivo na Empresa Municipal Odivelgest desde
a sua fundação em 2000 até ao início de 2002.
Fez ainda parte (com contrato administrativo de provimento) da Câmara
Municipal de Odivelas entre 1999 e início de 2002 e possui o cartão nº 1
de funcionário municipal.



Medalha de Honra do Município, Grau Ouro - Ilídio de Magalhães

Ferreira

Nasceu a 14 de janeiro de 1937, na freguesia de Vila Caiz, concelho de
Amarante.
Há mais de quarenta anos que adotou o Concelho de Odivelas para viver.
Começou a trabalhar muito cedo na agricultura aos 14 anos.
Aos 18 era membro da Juventude Agrária Católica.
Pertenceu à GNR, tendo sido o graduado mais novo do País.
A 25 de Abril de 1974, frequentava o 2º ano de Medicina. Foi admitido na
Faculdade, sempre a trabalhar e sem dispensas para estudar.
Após a Revolução dos Cravos, além de sindicalista foi também
coordenador da Comissão Central dos Trabalhadores de 4 empresas que
promoveram a primeira greve política pela fusão destas empresas, da
qual resultou a constituição da PETROGAL.
Como trabalhador da Petrogal o seu percurso teve início na carreira
administrativa e comercial tendo alcançado o nível máximo – assessor de
direção.
Em 1992, a seu pedido, terminou a sua atividade profissional, com
recurso à pré-reforma, para poder gerir a tempo inteiro a Freguesia da
Ramada.
E os seus fregueses reconhecem o “pulso firme”, exigente, profissional e
dedicado que soube incutir na formação e no crescimento da freguesia da
Ramada.
A sua atividade sindical e cívica é extensa, tal como a sua atividade
política que tem tido um longo percurso, inclusive foi Vereador da Câmara
Municipal de Odivelas entre Outubro de 2005 e Novembro de 2012.
Despediu-se da “cena” política em 2017 quando deixou o cargo de
Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Ramada e
Caneças.

Medalha de Honra do Município, Grau Ouro - Gonçalo Ribeiro da

Costa

Foi o autor e primeiro subscritor do primeiro Projeto de Lei de Criação do
Município de Odivelas, que acabaria por ser a base da futura Lei nº 94/98.
Era então Deputado na VII Legislatura da Assembleia da República e
acolheu, assim, as pretensões que fundamentadamente lhe foram
apresentadas pelo MOC – Movimento Odivelas a Concelho,
Na sua intervenção parlamentar em sede de discussão na generalidade,
teve oportunidade de referir a sua convicção sobre a vantagem de as
populações terem mais perto de si as respetivas administrações
municipais, o que, no caso de Odivelas, se revelou uma realidade.
Mais tarde, iniciou a sua colaboração profissional com o Município de
Odivelas, assegurando o patrocínio forense dos interesses do Município,
intervindo em múltiplos dossiês de natureza estratégica e elaborando
inúmeros Pareceres sobre questões vitais.
Dando corpo às suas convicções municipalistas, tem proferido, ao longo
dos últimos anos, conferências no âmbito do Programa EU CIDADÃO,
junto das comunidades escolares do Concelho de Odivelas, falando sobre
o funcionamento e as virtualidades do modelo de gestão municipal.



Medalha de Honra do Município, Grau Ouro - Susana de Carvalho

Amador

Nasceu a 25 de abril de 1967 em Portalegre.
Os primeiros passos foram dados em terras alentejanas, de mão dada
com os seus maiores exemplos: os pais Cristóvão e Linda.
Veio para Odivelas com 7 anos e rendeu-se aos encantos desta terra.
Licenciada em Direito, Pós-Graduação em Estudos Europeus e Mestre
em Ciências da Comunicação e do Direito. É também especializada em
Direito de Asilo mediante um curso realizado na Universidade de Oxford.
O seu percurso profissional é extenso, mas a história de Odivelas tem
páginas completas com o seu nome. Foi a Primeira Presidente da
Assembleia Municipal e a Primeira Mulher Presidente da Câmara
Municipal. Desde 2015 é Deputada à Assembleia da República.
Mulher de causas sociais pelas quais se bate sem medo, enfrenta às
vezes oposições difíceis, mas sempre com grande determinação.
Quem a conhece sabe que não imagina a sua vida de outra forma. É
imperioso ter causas e lutar por elas. Ser resiliente. Um exemplo cívico
que tenta incutir nas duas jovens filhas.
A exemplo do que fazia sempre que discursava em Odivelas, a
homenagem de hoje não fica completa sem um pequeno poema de
Sophia de Mello Breyner que sabemos ser do seu agrado:
“Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo.”


