
Condecorações Municipais 1998 

 

 

Medalha de Honra do Concelho 

 António Dinis Cabaço 

 Banda da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal 

 Banda Recreativa de Bucelas 

 Luís de Sttau Monteiro (a título póstumo) 

 Sociedade Musical e Desportiva de Caneças 

 Sociedade Musical Odivelense 

 

 

Medalha Municipal de Mérito e Dedicação 

 António Feliciano dos Santos 

 António Francisco da Silva Penetra 

 António Francisco Martinho Pais 

 João Ferreira Rosa 

 Joaquim Diogo Velez 

 José Freire da Cruz Sobrinho 

 Júlio Pereira 

 Luís Fernando Santos 

 Maria José Pessoa Oliveira Cardo Costa (a título póstumo) 

  Maria Micaela Soares 

 Maria Rosa Lila Dias Costa 

 Nélson Pereira Neves (a título póstumo) 

 Raul Augusto Villar 

 Virgílio Marques 
 
 

Medalha Municipal de Cooperação 

 Álvaro da Silva Marçal 

 David de Jesus da Silva 

 Feliciano David 

 Fernanda Graça Ferreira Marques Caeiro da Cunha 

 Hortênsia Mendes 

 José Prata 

 Jorge de Jesus Henriques 

 Laura Carvalho Paulino 

 Laurinda Santos Conde 

 Maria de Lurdes Reis Matias Mourinho  



Medalha Municipal de Paz e Solidariedade 

 Celeste Adelina Pires Ribeiro Peixinho 

 Daniel Fernandes Félix 

 Júlio da Silva Restolho Ligeiro 

 Vidaul José Cardoso de Almeida 

 
 

Medalha Municipal de Mérito Desportivo 

 Alda Carvalho 

 Alexandre Lopes 

 Associação Desportiva Leões Apelaçonense 

 Bruno Freitas 

 Carla Costa 

 Carla Martins 

 Catarina Leite 

 Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas - Equipa Infantil Feminina 

 Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas - Equipa Infantil Masculina 

 Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas - Equipa Iniciados Feminina 

 Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas - Equipa Juvenil Feminina 

 Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas - Equipa Pré-Infantil Feminina 

 Cláudia Vitorino 

 Cristina Almeida 

 Cristina Durão 

 Dânia Rico 

 Duarte Mourão 

 Eliana Santos 

 Francisco Ramilo 

 GesLoures – Equipa Masculina 

 Ivo Santos 

 Jorge Grade 

 José Veras 

 Leila Marques 

 Leonardo Andrade 

 Maria Alexandra Monteiro 

 Maria Carlos Santos 

 Maria João Morgado 

 Nuno Valverde 

 Orlando Marques 

 Paulo Dias 

 Paulo Zego 

 Sandra Fiorentino 



 Sofia Henriques 

 Raquel Teodoro 

 Susana Barroso 

 Tiago Alves 

 Tiago Silva 

 Vânia Silva 

 Yomani Vieira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medalha de Honra do Concelho 

 

António Dinis Cabaço 
Natural do Concelho de Loures, nascido em São Julião do Tojal em 29 de Outubro de 1903, com a 

profissão de Marinheiro-fogueiro, integrou a tripulação de vários navios onde manteve relações 
com organizações republicanas de teor reviralhista. Em 1936, já enquadrado pela O.R.A. – 
Organização Revolucionária da Armada – com actividade específica no âmbito da Marinha de 
Guerra, participa na Revolta dos Marinheiros de 8 de Setembro. Após inúmeras peripécias, é 
preso alguns dias após o aborto da rebelião. Julgado, foi condenado pelo Tribunal Militar Especial 
a 16 anos de desterro, os quais cumpriu integralmente no Tarrafal, em Cabo Verde, que inaugurou 
no dia em eu fez 33 anos e de onde apenas saiu em 1952. 

Homem de Superior integridade, a sua vida é um exemplo de tenacidade e coragem para as 

gerações vindouras.  

 

Banda da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal 
Pelo seu papel determinante no desenvolvimento cultural das populações da freguesia, pelas suas 
actividades altamente relevantes, com expressão evidente no Município de Loures, cujo mérito é 

publicamente registado e reconhecido, realçando-se a passagem do seu 135º Aniversário. 

 

Banda Recreativa de Bucelas 

Pelo seu papel determinante no desenvolvimento cultural das populações da freguesia, pelas suas 
actividades altamente relevantes, com expressão evidente no Município de Loures, cujo mérito é 
publicamente registado e reconhecido, realçando-se a passagem do seu 135º Aniversário. 

 

Luís de Sttau Monteiro 

(a título póstumo) 

Notabilizou-se no domínio das suas actividades como escritor, com vasta obra publicada, tanto 
de ficção como teatral, obra esta que utilizou fazendo oposição ao antigo regime. 
O seu mérito é publicamente reconhecido, reflectindo-se no concelho onde nasceu e, por isso, o 
seu nome está ligado à vida e à história do Município de Loures. 

 

Sociedade Musical e Desportiva de Caneças 
Pelo seu papel determinante no desenvolvimento cultural das populações da freguesia, pelas suas 

actividades altamente relevantes, com expressão evidente no Município de Loures, cujo mérito é 
publicamente registado e reconhecido, realçando-se a passagem do seu 118º aniversário.  

 

Sociedade Musical Odivelense 
Pelo seu papel determinante no desenvolvimento cultural das populações da freguesia, pelas suas 
actividades altamente relevantes, com expressão evidente no Município de Loures, cujo mérito é 

publicamente registado e reconhecido, realçando-se a passagem do seu 135º Aniversário.  

 

 



Medalha Municipal de Mérito e Dedicação 

 

António Feliciano dos Santos 
Operário químico, desde 1965 radicado no Concelho de Loures, freguesia de Moscavide, 

evidenciou-se, desde muito jovem, em defesa do movimento cooperativo e nas lutas contra o 
anterior regime. Foi fundador da Cooperativa “Viver Abril” e da Cooperativa “Cooplar”, da qual é, 
actualmente, dirigente. 
Foi deputado à Constituinte e Presidente da Junta de Freguesia de Moscavide, nas primeiras 
eleições democráticas após o 25 de Abril. 
O seu comportamento cívico e moral é um exemplo para todos nós e um valioso contributo para 
o Concelho de Loures.  

 

António Francisco da Silva Penetra 
Tendo-se notabilizado no exercício das suas funções, voluntária e desinteressadamente, ao 

serviço da comunidade de Loures, contribuindo para o desenvolvimento cultural e solidariedade 
social do Concelho e, em particular, da Associação Luís Pereira da Mota, sendo publicamente 
reconhecido o seu mérito na qualidade de dirigente da maioria das colectividades da Freguesia 
de Loures, aliado a uma excepcional dedicação, acção cívica, competência e abnegação. 
Desempenhou funções no executivo da Junta de Loures de 1976 a 1982 e de 1993 a 1996. 
O seu comportamento cívico e moral é um exemplo para todos nós e um valioso contributo para 
o Concelho de Loures. 

 

António Francisco Martinho Pais 
Sócio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures há mais de 40 anos, 

actualmente sócio honorário da mesma, tem-se notabilizado pela excepcional dedicação, acção 
cívica e grande abnegação enquanto dirigente associativo daquela Associação, nomeadamente na 
construção do novo quartel dos Bombeiros de Loures. 
A sua conduta e nobreza de sentimentos é exemplo digno da causa do voluntariado associativo. 

 

João Ferreira Rosa 

Pela sua perseverança na defesa e conservação do Palácio de Pintéus, importante património 
histórico construído concelhio, que tem sido disponibilizado tanto para as populações da 
Freguesia, como do Concelho. 
Pela sua contribuição para o desenvolvimento cultural e artístico, o seu nome está ligado à 

história do Concelho de Loures. 

 

Joaquim Diogo Velez 
Operário agrícola, desde 1968 radicado no Concelho de Loures, freguesia de Moscavide, 

destacou-se pela sua luta de oposição ao anterior regime, tendo depois do 25 de abril contribuído 
para a consolidação da democracia, cooperando e apoiando os agricultores concelhios, através 
da Cooperativa Agrícola de Loures e da Liga dos Pequenos e Médios Agricultores participando na 



dinamização das Comissões de Base de Saúde, da FARPIL e actualmente Presidente da Direcção 

da C.U.R.P.I. de Moscavide. 
A sua conduta cívica e moral contribuiu para a valorização e enriquecimento do Concelho de 
Loures. 

 

José Freire da Cruz Sobrinho 

Pelos serviços altamente relevantes no desempenho das suas funções como Veterinário ao 
serviço dos agricultores concelhios, tendo sido sócio fundador da Cooperativa de Produtores de 
Leite do Concelho, contribuindo de forma notória para a valorização do Concelho de Loures. 
 

Júlio Pereira 

Tem-se notabilizado no panorama de música tradicional popular portuguesa com uma vasta obra 

gravada e premiada, cujo mérito é publicamente reconhecido, contribuindo para a valorização e 
enriquecimento do Concelho onde nasceu, sendo natural de Moscavide. 

 

Luís Fernando Santos 
Pela sua contribuição para o desenvolvimento cultural e artístico do Concelho e, em particular, 
da Banda Recreativa de Bucelas, sendo publicamente reconhecido o seu mérito como maestro, 

aliado a uma excepcional dedicação, competência e abnegação. 
 

Maria José Pessoa Oliveira Cardo Costa (a título póstumo) 

Formada em medicina como trabalhadora-estudante, exerceu a sua actividade durante vários 
anos como médica de clínica geral no Centro de Saúde de Odivelas, manifestando sempre grande 
compreensão pelas pessoas carenciadas e pelos toxicodependentes. Depois de reformada e 

enquanto Presidente da Direcção da C.U.R.P.I. de Odivelas continuou a desenvolver a sua 
actividade com grande abnegação, excepcional dedicação e acção cívica ao serviço da 
comunidade, notabilizando-se pelo exemplo da sua conduta. 

 

Maria Micaela Soares 
Investigadora, filóloga e etnógrafa, tem o seu nome ligado à vida e história do Concelho pelas 
muitas investigações que produziu sobre o tema “Saloios” e “Gentes de Sacavém”, contribuindo 

de forma notória e perene para a valorização, enriquecimento, conhecimento e divulgação das 
gentes e culturas do Município de Loures. 

 

Maria Rosa Lila Dias Costa 

Pelo particular contributo à valorização e estudo da cultura saloia, com particular realce à, cujo 
livro de sua autoria constitui uma referência obrigatória a quem se debruça sobres esta 
temática. 
Pela postura dialogante com o Município e investigadores que pretendem o aprofundamento 
destas mesmas questões. 

 

 



Nélson Pereira Neves (a título póstumo) 

Tendo-se notabilizado no exercício das suas funções, voluntária e desinteressadamente, ao 
serviço da comunidade de Loures, contribuindo para o desenvolvimento cultural e artístico do 
Concelhoe, em particular, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures, 

sendo publicamente reconhecido o seu mérito como executante da Banda daquela Associação, 
bem como na qualidade de dirigente da maioria das colectividades da Freguesia de Loures, aliado 
a uma excepcional dedicação, acção cívica, competência e abnegação. 

 

Raul Augusto Villar 

Pelos serviços altamente relevantes ao serviço dos agricultores do Concelho, nomeadamente 
através da Liga dos Pequenos e Médios Agricultores e pelo seu dinamismo, competência e 
colaboração prestada ao Município no desenvolvimento do Concurso “Hortas de Loures”. 

 

Virgílio Marques 

Nascido em Ponte de Lousa, tem-se afirmado pela sua grande dedicação à tradição das cegadas 
no Concelho de Loures. Associa-se à dinamização da representação das cegadas, quer 
representando, quer escrevendo para o efeito, possuindo o maior reportório escrito por ele 
próprio. 

Por esta actividade tem merecido grande destaque no trabalho de registo das tradições culturais 
dos saloios, colaborando com o Museu Municipal na feitura de catálogos e vídeos que registaram 
os aspectos do Entrudo em Loures. 
O seu trabalho é reconhecido publicamente com inequívoca e directa expressão no concelho de 
Loures. 
 

 

 

Medalha Municipal de Cooperação 

 

Álvaro da Silva Marçal 
Pela sua excepcional dedicação, acção cívica e abnegação ao serviço da comunidade, 

particularmente da escolar, dinamizando o projecto “Escola Segura”, a que alia excelentes 
qualidades de relacionamento e comunicação nos contactos que mantém com alunos, 
professores e população em geral. 
O exemplo da sua conduta na prossecução dos serviços que presta à comunidade são um 
contributo para a valorização do Concelho de Loures. 

 

David de Jesus da Silva 

Ao longo da sua actividade como oleiro tem mantido uma ligação carinhosa com o Concelho de 
Loures, valorizando de forma inequívoca e perene o artesanato e, em particular, a antiquíssima 
técnica de trabalhar o barro, com saber e sensibilidade únicos, dando assim relevo aos valores 



culturais locais, associando o nome do Concelho, à sua arte, participando e colaborando em 

inúmeras iniciativas municipais. 
 

Feliciano David 

Tem-se dedicado à valorização da produção de azulejos em Portugal, sendo coleccionador e 
colaborador do Museu Nacional do Azulejo. 
Disponibilizou cerca de um milhar de exemplares de azulejos do séc. XIX e XX da antiga Fábrica 
de Loiça de Sacavém ao Município para enriquecimento do futuro Museu de Cerâmica, sendo 
notável o exemplo do seu acto de cooperação com o Município. 

 

Fernanda Graça Ferreira Marques Caeiro da Cunha 

Exercendo a sua actividade como professora na Escola EB 2/3 de Loures nº1, tem pautado o 

exercício da sua profissão com exemplar competência e dedicação, a que alia excelentes 
qualidades de relacionamento e comunicação nos contactos que mantém com os seus alunos. 
Tem contribuído para a valorização da cultura saloia e para a transmissão de valores de 

identificação aos seus alunos, participando e colaborando com o Museu Municipal na 
reconstituição histórica das tradições concelhias. 
Tem, igualmente, demonstrado grande dinamismo no desenvolvimento do projecto “Viver a 
Escola”, em colaboração com o programa “Escola Segura”. 

 

Hortênsia Mendes 

Directora da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico do Zambujal, onde dirige o Projecto de Educação 
Multicultural, com 107 alunos de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e 
Amgola, num total de 137, tem exercido a sua actividade com exemplar competência e dedicação, 

a que alia excelentes qualidades de relacionamento e comunicação nos contactos que mantém 

com os seus alunos, colaboradores e população em geral do Zambujal. 
O seu mérito é publicamente registado e reconhecido, contribuindo para o enriquecimento do 
Concelho de Loures.  

 

José Prata 

Antigo operário e capataz da Fábrica de Loiça de Sacavém, é referência obrigatória no estudo e 
conhecimento da vida desta antiga fábrica. 
Tem colaborado com o Museu Municipal na transmissão da sua experiência e na construção do 
Museu de Cerâmica, em Sacavém, contribuindo assim para a valorização e enriquecimento do 
património concelhio. 

 

Jorge de Jesus Henriques 
Antigo trabalhador da Fábrica de Loiça de Sacavém e actualmente Presidente da Direcção da 

Academia Recreativa de Sacavém, tem colaborado com o Museu Municipal na reconstituição de 
processos de fabrico da antiga fábrica e também da sua vida operária, contribuindo assim para 
a valorização e enriquecimento do património concelhio. 

 



Laura Carvalho Paulino 

Pela sua persistência na arte de moldar o vime, contribuindo para a valorização da cultura saloia 
a que está associada a sua arte-cesteira. 
Pela sua disponibilidade em participar nas iniciativas da Autarquia e em representar o Município 

em acontecimentos culturais no exterior do Concelho e em ensinar a sua arte às gerações 
vindouras. 
Natural da Bemposta, de onde nunca se afastou e, apesar de não ter frequentado a escola, 
resume-se num verso feito por si o valor da sua arte: “Todo o trabalho que eu fiz / foi com muita 
tradição / feito pelas minhas mãos.” 

 

Laurinda Santos Conde 

Antiga operária da Fábrica de Loiça de Sacavém, membro da sua primeira Comissão de 

Trabalhadores, tem colaborado activamente com o Museu Municipal na transmissão da sua 
vivência enquanto trabalhadora naquela Fábrica e na construção do Museu de Cerâmica, em 
Sacavém, contribuindo assim para a valorização e enriquecimento do património concelhio. 

 

Maria de Lurdes Reis Matias Mourinho 
No desempenho das suas funções na Igreja de Santa Maria de Loures, monumento nacional, 

contribuiu para a divulgação e valorização deste importante património concelhio e, apesar de 
aposentada, continua a manter uma estreita ligação e dedicação ao património concelhio, 
assumindo-se como uma “Amiga do Museu”, tendo colaborado com as suas memórias na 
monografia sobre a Quinta do Conventinho 

 

 

 

Medalha Municipal de Paz e Solidariedade 

 

Celeste Adelina Pires Ribeiro Peixinho 
Nascida na Freguesia de Santa Luzia, Ilha do Pico, Açores, frequentou e finalizou o seu Curso do 

Magistério Primário na cidade da Horta. 
Colocada em Odivelas, exerceu a sua função de Professora de 1956 a 1969 e de 1975 até à sua 
aposentação. A sua vida profissional, dedicada em pleno a esta cidade, apenas foi entrecortada 
pela sua passagem por Angola durante seis anos. 

Notabilizou-se pela sua constante preocupação de motivar as crianças a não faltarem às aulas, 
deslocando-se, muitas vezes, às suas residências a fim de as trazer para a escola. 
Foi sempre notória a sua elevada sensibilidade aos problemas económico-sociais dos seus alunos 

e familiares, chegando, em muitos casos concretos a resolver materialmente situações delicadas 
dos mesmos. 

 

 



Daniel Fernandes Félix 

Pela sua excepcional dedicação, acção cívica e abnegação ao serviço da comunidade como 
Bombeiro Voluntário durante 46 anos, notabilizando-se pelo exemplo da sua conduta e coragem. 

 

Júlio da Silva Restolho Ligeiro 
Tem-se distinguido pela sua excepcional dedicação, acção cívica e abnegação ao serviço da 
comunidade, como Bombeiro no Corpo de Bombeiros de Loures, onde foi admitido como cadete 
em 12 de Maio de 1941, tendo passado ao Quadro Honorário em 28 de Junho de 1987 como 2º 

Comandante, depois de ter percorrido todo um longo percurso até àquele posto. 
Continuando a dar a sua contribuição à causa humanitária, os serviços por si prestados são 
altamente relevantes e extraordinários. Foi distinguido com as mais altas condecorações da Liga 
dos Bombeiros Portugueses. Pela sua conduta e nobreza de sentimentos é exemplo digno do que 

é ser Bombeiro. 
 

Vidaul José Cardoso de Almeida 

Pela sua excepcional dedicação, acção cívica e abnegação ao serviço da comunidade como 
Bombeiro Voluntário durante 43 anos, 14 dos quais no comando do Corpo Voluntário de Salvação 
Pública de Moscavide, notabilizando-se pelo exemplo da sua conduta e coragem. 

 
 
 

Medalha Municipal de Mérito Desportivo 

 

Alda Carvalho 

Campeã Nacional Feminina Sénior (União Desportiva e Cultural de Camarate/Xadrez). 
 

Alexandre Lopes 

Campeão Nacional em Juvenis (Clube Atlético e Cultural da Pontinha/Taekwon-do). 
 

Associação Desportiva Leões Apelaçonense 

(Catarina Gonçalves, Márcia Vilar e Patrícia Ribeiro) 

Clube Campeão Nacional de Orientação em Estafetas em Juniores Femininos. 
 

Bruno Freitas 

Campeão Nacional de Inverno de 50 e 100 metros Livres, 100 metros Costas e 100 metros Bruços. 

Campeão Nacional de Verão de 50 e 100 metros Livres, 100 metros Costas e 100 metros Bruços. 
Participante no Torneio Internacional de França (GesLoures/Natação Adaptada). 

 

Carla Costa / Jorge Grade 

Campeões Nacionais (Associação Paraquedistas de Loures/Voo de Formação). 
 

 



Carla Martins 

Campeã Nacional em Juvenis (Clube Atlético e Cultural da Pontinha/Semi-Contacto) 
 

Catarina Leite 

Campeã Nacional Absoluta Sub-16 e Campeã Nacional Sub-16 (Ginásio Clube de Odivelas/Xadres). 
 

Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas - Equipa Pré-Infantil Feminina 

(Ana Rodrigues, Marta Martins e Yomani Vieira) 

Campeã Nacional de Kata Equipa. 

 

Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas - Equipa Infantil Feminina 

(Ana Lesiário, Ana Monteiro e Eliana Santos) 

Campeã Nacional de Kata Equipa. 
 

Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas - Equipa Infantil  

(Clayton Silva, Rogério Ribeiro e Yomani Vieira) 

Campeã Nacional de Kata Equipa. 
 

Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas - Equipa Iniciados Feminina 

(Ana Lesiário, Ana Monteiro e Eliana Santos) 
Campeã Nacional de Kata Equipa. 
 

Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas - Equipa Iniciados Masculina 

(Frederic Carneiro, Hugo Soares e João Cotrim) 

Campeã Nacional de Kata Equipa. 
 

Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas - Equipa Juvenil Feminina 

(Ana Monteiro, Ana Varajão e Eliana Santos) 
Campeã Nacional de Kata Equipa. 

 
 

Cláudia Vitorino 

Campeã Nacional de BTT em Cadetes Femininos e Campeã Nacional de Estrada (Centro Ciclista de 
Camarate). 

 

Cristina Almeida 

Campeã Nacional Seniores Femininos -50kg / Versão Light Contact com Low Kicks (Casa do Povo 
de Bucelas). 

 

Cristina Durão 

Campeã Nacional em Seniores (Clube Atlético e Cultural da Pontinha/Semi-Contacto). 
 



Dânia Rico 

Bi-Campeã Nacional de Ginástica Aeróbica em Juvenis (Associação Póvoa Olival Basto). 
 

 

Duarte Mourão 

Campeão Nacional 400 metros Livres e 400 metros Estilos (GesLoures/Natação). 
 

Eliana Santos 

Campeã Nacional Kumite Individual Iniciados Femininos (Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas). 
 

Francisco Ramilo 

Campeã Nacional Kumite em Juniores Masculinos (Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas). 

 

GesLoures – Equipa Masculina 

(André Pinto, Duarte Mourão, João Branco, Nuno Martins) 
Campeões Nacionais Estafeta 4x200 metros Livres. 

 

Ivo Santos 
Campeão Nacional em Juniores (Clube Atlético e Cultural da Pontinha/Taekwon-do). 

 

José Veras 
Campeão Nacional (Associação Paraquedistas de Loures/Surf Aéreo) 

 

Leila Marques 

Campeã Nacional de Inverno e Recordista Nacional de 50 e 100 metros Livres, 100 metros Costas 
e 100 metros Bruços. 

Campeã Nacional de Verão de 50 e 100 metros Livres, 100 metros Costas e 100 metros Bruços. 
Participante no Torneio Internacional de França (GesLoures/Natação Adaptada). 

 

Leonardo Andrade 

Campeão Nacional Sub-18 (Clube Atlético e Cultural/Xadrez). 
 

Maria Alexandra Monteiro 

Campeã Nacional 200 metros Livres (GesLoures/Natação). 
 

Maria Carlos Santos 

Campeã Nacional Absoluta e Recordista Nacional de 200 e 400 metros Estilos e 100 metros 
Costas. 
Campeã Nacional 50 e 100 metros Costas; 100, 200 e 400 metros Estilos e 200 metros Mariposa. 
Participante nos Campeonatos do Mundo de 1998 (GesLoures/Natação). 

 

 



Maria João Morgado 

Campeã Nacional de Inverno e Recordista Nacional de 50, 100 e 200 metros Livres e 50 metros 
Costas. 
Campeã Nacional de Verão de 50, 100, 200 e 800 metros Livres e 50 metros Bruços. 

Participante nos Torneios Internacionais de França e Inglaterra (GesLoures/Natação Adaptada). 

Nuno Valverde 
Campeão Nacional de Kata Individual em Cadetes (Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas). 

 

Orlando Marques 
Campeão Nacional em Seniores (Associação de Moradores do Casal Novo/Taekwon-do). 

 

Paulo Dias 

Campeão Nacional Sub-20 (Clube Atlético e Cultural/Xadrez). 
 

Paulo Zego 
Campeão Nacional de BTT em Juniores Masculinos (Associação Desportiva Leões Apelaçonenses). 

 

Sandra Fiorentino 
Campeã Nacional de BTT em Seniores Femininos (Associação Desportiva Leões Apelaçonenses). 

 

Sofia Henriques 
Campeão Nacional FemininaSub-20 (Clube Atlético e Cultural/Xadrez). 

 

Raquel Teodoro e Vânia Silva 

Tri-Campeãs Nacionais de Acrobática em Pares Femininos (Grupo Desportivo de Lousa). 
 

Susana Barroso 

Campeã Nacional de Inverno e Recordista Nacional de 50 e 100 metros Livres e 50 metros Costas. 
Campeã Nacional de Verão de 50 e 100 metros Livres e 50 metros Costas. 
Participante nos Torneios Internacionais de França e Inglaterra (GesLoures/Natação Adaptada). 

 

Tiago Alves 
Campeão Nacional Juniores Masculinos +50kg / Versão Light Contact com Low Kicks ( Casa do 

Povo de Bucelas). 
 

Tiago Silva 
Campeão Nacional de BTT em Juvenis Masculinos (Associação Desportiva Leões Apelaçonenses). 

 

Yomani Vieira 
Campeão Nacional de Kata Individual em Infantis (Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas). 

 


