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Começamos por destacar os que ao longo de 25 anos prestaram bons serviços 

e mostraram, de forma exemplar, a sua dedicação à causa pública. 

 

Funcionários do Município de Pombal que ao longo de 25 anos prestaram bons 

serviços e mostraram de forma exemplar a sua dedicação à causa pública, 

distinguidos com a Medalha de Bons Serviços e Dedicação, Grau Prata. São 

Eles: 

 

Anabela Graça Ferreira Domingues  

 

António Ferreira Neves  

 

Gilberto Abreu Marques  

 

Manuel Ferreira Cruz  

 

Mário Silva  

 

 

Homenagem àqueles que se distinguiram pela sua ação, nas mais diversas 

áreas: 

 

 

Medalha Municipal de Valor Desportivo - Grau Prata 

 

Equipa de Futsal Sénior Feminina da Associação Cultural Recreativa e 

Desportiva do Louriçal 
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A equipa de futsal sénior feminina da Associação Cultural Recreativa e 

Desportiva do Louriçal surgiu na época de 1995/96. Na ocasião a modalidade 

denominava-se Futebol 5 e a equipa do Louriçal contava já com 17 atletas 

quando se inscreveu pela primeira vez na Associação de Futebol de Leiria. 

 

A grande maioria das antigas atletas eram oriundas da freguesia do Louriçal e 

foram formadas nesta coletividade. A elas se deve o apuramento da equipa 

para a disputa da 1.ª edição do Campeonato Nacional de Futsal Feminino na 

época 2013/2014. 

 

Atualmente, esta Equipa Feminina continua a pertencer ao lote de equipas que 

disputaram todas as edições da maior competição de futsal feminino nacional, 

juntamente com as equipas do Centro Recreativo e Desportivo da Golpilheira, 

Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos e o Sport Lisboa e Benfica. 

 

A A.C.R.D. Louriçal mantém, também, uma equipa sénior feminina B, a 

disputar o campeonato distrital, dando assim resposta às atletas formadas na 

casa e que pretendem continuar a praticar a modalidade.  

 

Fazem parte integrante do plantel da equipa A várias jogadoras internacionais 

e universitárias, oriundas das mais diversas localidades. 

  

A manutenção desta equipa no Campeonato Nacional representa um grande 

esforço financeiro e humano para a Associação Cultural Recreativa e 

Desportiva do Louriçal que, ainda assim, tem contado com a ajuda de vários 

patrocinadores, mas também do Município de Pombal e da Junta de Freguesia 

do Louriçal. 
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O apoio destes parceiros, bem como o trabalho árduo desenvolvido pelos 

dirigentes, equipas técnicas, jogadoras e seccionistas tem sido essencial para 

a continuidade da equipa, que muitas alegrias tem dado aos sócios e 

simpatizantes da coletividade. 

 

Pelo exposto, o Município de Pombal deliberou atribuir a Medalha Municipal de 

Valor Desportivo, Grau Prata à Equipa Feminina de Futsal da Associação 

Cultural Recreativa e Desportiva do Louriçal. 

 

 

Medalha Municipal de Valor Desportivo - Grau Prata 

 

Nuno Manuel Mendes Silva 

Nasceu na pequena localidade de Reguengo, Almagreira, a 13 de maio de 

1984. Nuno Manuel Mendes da Silva é vice-campeão nacional de skyrunning e 

integrou a Seleção Nacional da modalidade no Campeonato do Mundo. 

 

Skyrunning é uma competição de corrida de montanha onde se atinge ou 

ultrapassa os dois mil metros de altitude, onde haja inclinação superior a 30% e 

que não exija escalada técnica. A modalidade é regulada pela Federação 

Internacional e compreende diversas disciplinas, com corridas que podem ir 

dos 20 aos 50 quilómetros e altitudes entre os 1000 e os 2500 metros. 

 

Amante do desporto e da natureza, Nuno Silva começou por fazer caminhadas 

nas férias escolares - acompanhado pelos seus animais de estimação - mas foi 

o futebol que lhe preencheu os tempos livres entre 1998 e 2004. Foi jogador 

júnior da Associação Cultural e Recreativa de Almagreira, da União Desportiva 

da Mata Mourisca e do Grupo Desportivo da Pelariga. 
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Entre o futebol e a escola, Nuno participou em corta-matos escolares, tendo 

representado o Instituto D. João V do Louriçal num campeonato distrital e num 

Corta Mato nacional, realizado na Figueira da Foz em 2010. O gosto por novos 

desportos levou a experimentar o BTT. 

  

Seis meses depois de ter deixado o futebol - apesar das peladas que fazia com 

os amigos -, este engenheiro mecânico começou a fazer corridas, à noite, duas 

a três vezes por semana. 

 

Em 2008 e já com 24 anos realiza a sua primeira prova de atletismo. Participa 

na Meia Maratona de Pombal que conclui com um tempo de 1 hora e meia e 

permite que o "bichinho" da competição invada a sua vida. 

 

Nesse ano participa em várias corridas, meias maratonas e experimenta pela 

primeira vez as corridas de montanha. 

 

A vida académica obriga Nuno a interromper as corridas. Mesmo assim 

mantém os treinos e participa em 2009 na Meia Maratona de Pombal e em 

2010 realiza a sua primeira prova de Trail em Condeixa-a-Nova. Neste ano 

corre ainda no Ultra Trail Serra da Freita, tendo ficado em 5º lugar, e no Trail 

Nocturno de Óbidos, atingindo o 4º lugar. 

 

Em 2011, 2012 e 2013 vai somando títulos destacando-se o primeiro lugar na 

conceituada corrida Ultra Trilho dos Abutres (47 quilómetros).  

 

Em abril de 2013 consegue a primeira vitória a nível internacional, no Ultra Trail 

de Barcelona, uma corrida de 100 quilómetros, e em maio desse ano alcança o 

terceiro lugar no Madeira Island Ultra Trail (I Campeonato de Ultra Trail de 

Portugal).  
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Já em agosto correu pela primeira vez ao lado dos melhores do mundo nesta 

modalidade, na prova do Ultra Trail Mont Blanc (167km’s).  

 

Os anos de 2014 a 2016 têm sido recheados de títulos. Este ano, Nuno Silva 

com 32 anos, sagrou-se vice-campeão nacional de Skyrunning e integrou a 

Seleção Nacional da modalidade que participou no Campeonato do Mundo em 

Aquila, na Itália. 

 

O ultramaratonista estabeleceu-se no 6º lugar do ranking Skyrunner Ultra 

World Series. Esta posição de topo ficou consolidada após ter terminado o 

Ultra Pinireu no 26º lugar. Tornou-se assim o Português melhor classificado na 

liga mundial de ultramaratonas. 

 

Pelo esforço, as marcas conquistadas a nível nacional e internacional ao longo 

dos anos, e que elevam mais alto o nome de Pombal, o Município de Pombal 

deliberou atribuir a medalha Municipal de Valor Desportivo, Grau Prata, a Nuno 

Manuel Mendes da Silva. 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Associativo - Grau Prata 

 

Arlindo Manuel Neves Medeiros 

 

Nasceu em 1952 e é técnico de farmácia. Casado, tem dois filhos e quatro 

netos. Na tropa foi enfermeiro mas foram os amigos de Pombal ligados ao 

desporto que o influenciaram a dedicar-se às massagens. 

 

Começou por ser massagista numa equipa da Associação Recreativa e 

Cultural de Almagreira, passou pela equipa de futebol da Ranha mas foi na 

Pelariga que se tornou feliz. 
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De sorriso fácil, Arlindo Medeiros foi conquistando amigos nos quase 40 anos 

que já leva de ligação ao Grupo Desportivo da Pelariga. Faltou muitos 

domingos aos dois filhos, hoje com 35 e 40 anos, por amor ao clube e aos 

jogadores da Pelariga. 

 

Chamam-lhe carinhosamente "doutor" e afirma não saber quantas pernas já lhe 

passaram pelas mãos durante estes quase 40 anos de massagens. Na 

memória estão ainda os casos de jogadores - sempre de equipas adversárias -, 

que quase morreram em campo, e que foram salvos graças às técnicas que foi 

aprendendo ao longo da vida. 

 

De uma humildade extrema admite ter feito alguma coisa de bom, já que esses 

jogadores continuam vivos. Mantém uma relação de amizade com alguns, mas 

evita os eternos agradecimentos. 

 

No Grupo Desportivo da Pelariga, cuja sede não dispensa de visitar mesmo em 

dias em que não há jogo, Arlindo Medeiros encontrou a sua outra família. E 

apesar dos seus já 64 anos continua a acompanhar os atletas do clube. 

 

Pela dedicação e empenho que tem demonstrado ao longo da vida, como 

técnico de farmácia, e sendo hoje o agente desportivo mais antigo do concelho 

ainda em atividade no Grupo Desportivo da Pelariga, onde salvou vidas em 

campo e trabalhou de forma graciosa, o Município de Pombal deliberou atribuir 

a Medalha Municipal de Mérito Associativo, Grau Prata, a Arlindo Medeiros. 

 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Associativo - Grau Prata - Título póstumo 
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António de Sousa Leitão 

 

António de Sousa Leitão nasceu a 15 de junho de 1952 na Pelariga, localidade 

onde dedicou toda a sua vida afectiva e desportiva. Proprietário de uma loja de 

canalização, em Pombal, e pai de dois filhos, faleceu vítima de doença em 

dezembro de 2013, tinha então 61 anos. 

 

Assumiu os destinos do Grupo Desportivo da Pelariga a 28 de setembro de 

2001, tornando-o num clube sustentável, conhecido e reconhecido não só no 

concelho como na região. 

 

Idealizou um futuro de crescimento para o Grupo Desportivo da Pelariga: 

Foram construídas novas infraestruturas para adeptos e visitantes do campo de 

jogos Diniz dos Pinheiros e melhorada toda a área periférica ao campo de 

futebol. 

 

O alargamento dos escalões de formação do clube foi o passo seguinte. 

António Leitão assumiu desde cedo, ser um imperativo dar a possibilidade aos 

mais novos de praticarem desporto, neste caso o futebol… de uma forma 

gratuita e sempre orientada para a formação, não só desportiva como de 

personalidades. 

 

Com cerca de 80 atletas a praticarem futebol, impunha-se a construção de um 

sintético. Este projeto, talvez o mais envolvente de todos, contou com a 

colaboração de toda a população da freguesia. Um feito alcançado pela 

persistência de António Leitão, homem simples mas cativante e que conseguiu 

unir a população ao clube da Pelariga. 

 

Com as condições melhoradas, os resultados desportivos apareceram. A 

subida de divisão da equipa sénior obrigou a uma exigência maior e à 
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contratação de novos jogadores que escolhiam o clube, não por questões 

financeiras, mas por acreditarem nos sonhos de António Leitão. 

 

Já doente, mas ainda na presidência do clube, assume a construção de um 

novo edifício de apoio ao campo de futebol, com cinco balneários, gabinete 

médico, lavandaria e uma nova bancada, concretizando este último sonho 

antes de partir. 

 

Face ao exposto, o Município de Pombal deliberou atribuir a Medalha Municipal 

de Mérito Associativo, Grau Prata, a António Sousa Leitão, a título póstumo. 

A distinção é entregue, em sua memória, à sua esposa e à sua filha. 

 

 

 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Cultural - Grau Prata 

 

David Miguel dos Santos Mendes 

 

David Miguel dos Santos Mendes, nasceu em Coimbra em janeiro de 1984, 

mas as suas raízes sempre estiveram em Vermoil. É licenciado em História 

pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e a sua formação 

permitiu-lhe criar recursos didáticos  de apoio à disciplina que lecionava. 

 

A tranquilidade da noite trazia-lhe a concentração e a criatividade e em dois 

anos colocou na rua o "Quinto Império", um jogo de tabuleiro sobre a História 

de Portugal que definiu como "familiar, divertido e educativo". 
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Foi considerado o jogo mais fascinante alguma vez criado em Portugal e alvo 

da curiosidade dos média nacionais e internacionais. Foi ainda eleito o melhor 

jogo nas categorias geral e familiar do Festival Playing Leiria 2012, passando a 

ser utilizado por vários professores e alunos em Portugal. 

 

David Mendes contou com um investimento familiar feito pelos pais e o avô. 

Hoje, o "Quinto Império" já vai na segunda edição, vendeu mais de 3 mil 

exemplares e pode ser adquirido em Portugal, França e Macau. 

 

Depois de ter sido premiado no desafio Ousar 2012, um concurso português de 

ideias, este professor de História nunca mais parou. 

 

Em 2013 criou a Pythagoras, marca portuguesa que desenvolve conteúdos e 

jogos educativos com temas da História e da cultura de Portugal e do Mundo. 

 

E, dois anos depois, em 2015 lançou um jogo de cartas "Gente com Memória", 

para crianças, com algumas figuras da História Mundial.  

Simultaneamente, a Pythagoras com o parceiro de ilustração Anyforms Design 

e Comunicação, desenvolveu a colecção de puzzles “Heritage” (património), 

sendo o Convento de Cristo, de Tomar, o número um da colecção. Seguiu-se 

os "Reis de Portugal, a Dinastia de Borgonha ou Afonsina". 

"Millions, o último soldado", surgiu no mercado em novembro de 2015 e é 

também um êxito.  

A Batalha de Aljubarrota e as suas principais curiosidades, foi outro jogo 

lançado por David Mendes e que, tal como os outros, se revelou de enorme 

sucesso. 
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Sem nunca esquecer as suas raízes, e entre as madrugadas de criatividade, o 

historiador ainda desenvolveu, preparou e organizou o Núcleo Museológico 

João de Barros, em Vermoil.  

O seu currículo conta ainda com a preparação da edição do livro do padre 

Américo Ferreira "Vermoil - Retalhos da sua História". 

Pelo exposto, o Município de Pombal atribui a David Miguel dos Santos 

Mendes a Medalha Municipal de Mérito Cultural - Grau Prata. 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Empresarial - Grau Prata 

 

Pombalverde - Produção e Comercialização de Plantas, Lda 

 

A Pombalverde, Lda. com instalações em Almagreira, iniciou a sua actividade 

em agosto de 2002, tendo por base as instalações e a experiência de Manuel 

José Cordeiro Ferreira e da sua esposa, Maria de Lurdes Ferreira, sócios 

fundadores e que já trabalhavam no ramo desde 1990. 

 

O casal - José com 58 anos e Maria com 56 anos -, que começou por trabalhar 

em culturas industriais como a ervilha e o tabaco, sonhou estabelecer-se por 

conta própria. 

 

A experiência conquistada em anos de terra, levou a família Ferreira a iniciar a 

produção de hortícolas frescas (tomate, pimento e alface). Para fazer face ao 

aumento da procura dos seus produtos, a empresa apostou na produção de 

hortícolas em viveiros. 
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Anos mais tarde iniciam a produção de espécies florestais e, mais 

recentemente, das plantas ornamentais. 

 

Satisfazer os clientes nas mais variadas espécies hortícolas e florestais, quer 

em qualidade quer em quantidade, e assegurar uma competente assistência 

técnica pós venda, têm sido preocupações dos administradores da empresa ao 

longo dos anos. 

 

A qualidade dos produtos, a eficiência do serviço, a amabilidade e simpatia 

com que lidam com os clientes e a resposta eficaz às encomendas têm 

marcado a história desta empresa e da família Ferreira. 

 

Com 14 anos de experiência, 30 colaboradores e um volume de negócios de 

1,5 milhões de euros, esta empresa, com sede na localidade de Bonitos, 

Almagreira, tem no mercado interno a sua principal referência. São os 

agricultores profissionais e casas de revenda de toda a região centro os 

principais clientes da Pombalverde. 

 

O crescimento consolidado da empresa permitiu já abrir novas instalações em 

Cabeços do Outeiro, na Freguesia do Louriçal. Continuar a servir com 

qualidade, eficiência e assiduidade os clientes e responder às suas 

necessidades são os objetivos futuros da administração da PombalVerde 

 

Pelo esforço em prol do desenvolvimento económico local e regional e aposta 

na formação e tecnologia, o Município de Pombal deliberou atribuir a Medalha 

Municipal de Mérito Empresarial, Grau Prata à empresa Pombalverde. 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Empresarial - Grau Prata 
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Móveis 80 

Implementada há 36 anos em Pombal, a empresa Móveis 80 é gerida desde a 

sua fundação pelo empresário Eduardo Santos. 

 

Desde as modestas instalações na Rua de Ansião, esta empresa pombalense 

cresceu ao longo dos anos e, em 1992 instala-se num edifício próprio com 

3500 metros quadrados, na mesma rua, fruto da dedicação e do sucesso que o 

negócio foi conseguindo.  

 

O empreendorismo da família Santos resulta hoje num volume de negócios 

superior a 3 milhões de euros. A Móveis 80 conta com 7 colaboradores e 

mantém a sua matriz familiar, contando com a ajuda da mulher e dos filhos. 

 

Ao longo dos anos, o esforço e a dedicação têm sido as palavras que têm 

marcado a vida de Eduardo Santos que começou a trabalhar muito novo na 

área do mobiliário. Nascido na freguesia de Almagreira, o empresário é hoje 

um dos responsáveis por levar o nome de Pombal aos vários cantos do mundo. 

 

Os seus móveis ornamentam casas e escritórios em França, Bélgica, 

Luxemburgo, Holanda mas também em Angola. Os emigrantes pombalenses 

têm ajudado na divulgação da sua marca não só no estrangeiro como também 

em Portugal. 

 

Dos Açores à Madeira, do Algarve ao Porto há muitas habitações com os 

móveis vendidos por esta empresa de Pombal, que assegura também as 

decorações de muitos outros espaços. 

 

A visão e a estratégia desta empresa pombalense têm permitido cimentar a sua 

posição no mercado do mobiliário nacional e internacional. 
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Considerando o exemplo social e empresarial e a dignificação do nome de 

Pombal além fronteiras, o Município de Pombal atribui à empresa Móveis 80, a 

Medalha de Mérito Empresarial, Grau Prata. 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Empresarial - Grau Prata 

 

POLIPOM - Policlínica de Pombal 

 

A POLIPOM – Policlínica de Pombal foi fundada em julho de 1986 por dois 

enfermeiros e 3 médicos, e numa ocasião em que se perspetivava a 

possibilidade da prática de medicina privada em Pombal.  

 

Manuel Pereira Teixeira, na ocasião com 41 anos e a prestar serviço no 

Hospital de Pombal, tem sido o rosto da POLIPOM. Enfermeiro de formação e 

natural de Armamar, Viseu, sonhou criar um espaço ligado à saúde que 

complementasse a oferta pública existente na cidade. 

 

Com um investimento inicial equivalente a 1.750 euros, dividido em partes 

iguais pelos cinco sócios, a Policlínica abriu portas num edifício arrendado e 

começou por disponibilizar aos pombalenses tratamentos de enfermagem, 

consultas de Ortopedia, Ginecologia e Otorrinolaringologia. 

 

Tornou-se assim na primeira clínica privada em Pombal. A qualidade do serviço 

prestado com o consequente aumento da procura, revelou pequeno o espaço 

inicial, em poucos anos. 

 

O alargamento às diversas áreas médicas foi um dos motivos para a mudança 

de instalações; um sonho de Manuel Teixeira concretizado em 1996 com a 
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inauguração do atual edifício, construído de raiz, e que permitiu a melhoria das 

condições de trabalho aos profissionais e conforto dos utentes. 

 

Com licença sem vencimento do Hospital de Pombal, o enfermeiro Teixeira - 

como gosta e é conhecido na cidade -, dedicou-se de corpo e alma ao sonho. 

Hoje com 71 anos e 40 anos depois, assume com a mulher, as filhas e netos a 

gestão da Policlínica. 

 

Com cinco funcionários, 40 médicos de todas as especialidades e 5 

enfermeiros, a POLIPOM apresentou em 2015 um volume de negócios superior 

aos 747 mil euros. 

 

A funcionar das 8 à meia noite, durante a semana, e até às 13 horas ao 

sábado, a Policlínica oferece hoje aos seus utentes consultas em todas as 

especialidades médicas e a possibilidade de realizar vários tipos de exames. 

 

A POLIPOM presta ainda tratamentos de enfermagem, acompanhamento 

psicopedagógico, coordenação de segurança em obra, execução de planos de 

segurança, estudos do ruído laboral e ambiental e serviços ligados à higiene, 

segurança e medicina do trabalho e alimentar.  

 

Considerando o exemplar desempenho e desenvolvimento local que conjuga 

com o elevado sentido de responsabilidade social e comunitária, o Município de 

Pombal atribui à Policlínica de Pombal a Medalha Municipal de Mérito 

Empresarial, Grau Prata. 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Empresarial - Grau Prata 

 

Dionísio José Gomes das Neves, Lda 
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Fundada em Janeiro de 1976 a Dionísio José Gomes das Neves, Lda. que se 

localiza no Carriço, é uma empresa metalomecânica que disponibiliza soluções 

globais (nas áreas da serralharia e mecânica de precisão), integrando as 

vertentes projecto, fabrico, montagem e manutenção. 

 

Dionísio José Gomes das Neves - que dá nome à empresa -, era torneiro 

quando começou por  trabalhar com o pai, ferreiro de profissão. 

 

Um barracão e um torno. Foi este o início desta empresa familiar que tem no 

mercado nacional o seu garante de desenvolvimento. 

 

Possuindo nos seus quadros colaboradores com uma vasta experiência 

profissional, esta empresa de metalomecânica é dotada de uma estrutura 

organizacional, de meios técnicos e humanos adequados à sua actividade e 

dimensão, para uma concretização positiva de negócios para o qual está 

vocacionada. 

 

Esta realidade, é fruto do know-how acumulado em mais de três décadas de 

actividade e da capacidade demonstrada em estabelecer relações de parceria 

estáveis e produtivas, que perduram no tempo, com clientes de referência. 

 

Com um volume de negócios superior aos dois milhões de euros e com um 

quadro de 47 funcionários, a que se somam 30 outros contratados por época, a 

Dionísio José Gomes das Neves é hoje gerida por Celeste das Neves, viúva do 

empresário, e pelo filho. 

 

Ao longo destes 40 anos, e apesar das crise vividas no país, o trabalho em 

equipa dos vários colaboradores tem ajudado a cimentar a marca Dionísio José 

Gomes das Neves, empresa que tem evoluído ao longo dos anos. 
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Foi já Celeste das Neves que implementou o sistema de Qualidade na 

empresa, como forma de a poder perceber e gerir. Agarrou o "sonho" do 

marido, falecido em 1990, e transformou-o numa empresa de referência no 

sector da metalomecânica. 

 

Hoje, a empresa que detém o Certificado de Qualidade, possui vários pavilhões 

destinados à metalomecânica e serralharia civil e trabalha quase 

exclusivamente com o mercado nacional. 

 

A preocupação em dar emprego a pessoas com mais necessidades da 

Freguesia do Carriço tem sido uma das marcas da administração desta 

empresa, que também tem ajudado instituições e coletividades locais. 

 

 

Pelo exposto, o Município de Pombal deliberou atribuir à empresa Dionísio 

José Gomes das Neves a Medalha de Mérito Empresarial, Grau Prata. 

 

 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Empresarial - Grau Ouro 

 

Móveis Ilídio Mota & CA., Lda 

 

Filho de uma família de agricultores, Ilídio da Mota iniciou a atividade no 

comércio de mobiliário em 1962, tinham então 24 anos. Em Vermoil, sua terra 

natal, começou por vender pequenas peças. 
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O rigor na escolha do mobiliário, a qualidade dos acabamentos e criatividade, a 

simpatia, seriedade comercial e o espírito empreendedor de Ilídio da Mota 

rapidamente fizeram com que a empresa crescesse. 

  

Em 1974 foi construído um edifício com 6 pisos em Vermoil, exclusivo para 

exposição de mobiliário, sendo este dotado de elevador, um dos primeiros 

instalados no concelho de Pombal. 

  

Em 1986, a exposição voltou a crescer com um novo edifício com 4 pisos, para 

que os clientes pudessem escolher o mobiliário num leque ainda mais amplo. 

  

Três anos depois a empresa abre nova loja, desta feita no centro de Vermoil. 

 

Reconhecido pelo seu dinamismo empresarial, Ilídio da Mota dedicou também 

parte da sua vida ao associativismo, tendo sido presidente da Sociedade 

Filarmónica Vermoilense. 

  

Com a sua morte, em  1998, coube aos filhos assumir a gestão da empresa. 

 

Em 2014 a Móveis Ilídio da Mota abre a sua terceira loja em Pombal, que fica 

marcada por um novo conceito de conforto: Ilídio da Mota Relax dedicada aos 

colchões e bases de cama.  

  

Estando inserida numa zona de muitos emigrantes, a empresa tem uma forte 

implantação em França e no Luxemburgo, onde opera desde 1992, sendo esta 

a rede de clientes responsável por 35% do volume de vendas. Tem ainda uma 

forte implantação nos concelhos de Pombal e Leiria, sendo o mercado de 

Lisboa e Algarve, também muito significativos. 
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Em 2015 a empresa teve um volume de negócios superior a um milhão de 

euros e conta encerrar o ano 2016 com um crescimento de 5%. 

  

Os Móveis Ilídio da Mota, com 54 anos de existência, são uma empresa 

familiar, propriedade da viúva (Júlia da Conceição Mota) e dos cinco filhos 

(Lília, Ilídio Manuel, Isabel, André e Gabriel). Conta atualmente com uma 

equipa de 12 profissionais. 

  

Considerando o exemplo social e empresarial e a dignificação do nome de 

Pombal em Portugal e além fronteiras, o Município de Pombal atribui à 

empresa de Móveis Ilídio Mota, a Medalha de Mérito Empresarial, Grau Ouro. 

 

 

 

Medalha Municipal de Mérito Empresarial - Grau Ouro 

 

Restaurante Paris 

 

Construído de raiz em 1966, junto ao antigo troço da Estrada Nacional 1, nas 

Meirinhas, o Restaurante Paris continua a ter no frango assado a sua maior 

referência. O sabor - sem segredos - continua a ser preferência de muitos, 

portugueses e estrangeiros, que se deslocam propositadamente a este local. 

 

Emigrante em França, foi em Moçambique que Albino Duarte começou a 

sonhar com a construção de um espaço onde pudesse servir frango assado na 

brasa. 

 

Com o equivalente a 250 euros construiu o edifício, onde ainda se mantém o 

Restaurante e deu-lhe o nome de Paris, a cidade francesa que o acolheu 

durante alguns anos. Os assadores a carvão e manuais, estavam instalados na 
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rua, em plena EN1, sendo que os frangos eram criados no espaço ao lado, 

onde hoje se situa a discoteca Kiay. 

 

O sabor do frango assado foi sendo comentado, nomeadamente pelos muitos 

peregrinos que em maio e outubro rumavam a pé ao Santuário de Fátima. 

 

A simpatia do casal Duarte e a pequena sala onde também se jogava às 

cartas, ajudaram na construção do Restaurante Paris, que na década 70 

passou a ser o local preferencial de muitos empresários e funcionários das 

empresas instaladas nas Meirinhas e em Vermoil. 

 

Com os filhos a estudar e com problemas de saúde devido à inalação de 

fumos, a família decide trespassar o Restaurante. 

 

Durante 18 anos, o Restaurante Paris conheceu duas gerências que 

mantiveram a qualidade do frango assado e cativaram clientela. O trabalho ali 

desenvolvido e os conhecimentos adquiridos deram origem à abertura de duas 

churrasqueiras na freguesia das Meirinhas. 

 

Incentivada pelo marido, que pensara abrir um espaço de grelhados em Vieira 

de Leiria a filha de Albino Duarte decide comprar o trespasse e regressa à casa 

que o pai havia construído nas Meirinhas. 

 

O gosto pela hotelaria e o apoio do pai ditaram os últimos 21 anos de sucesso 

do Restaurante Paris, localizado lado a lado com a Discoteca Kiay, propriedade 

do irmão de Cristina.  

 

Com 50 anos de existência, o Restaurante Paris tem atualmente 9 

colaboradores e um volume de negócios superior a 500 mil euros. 
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Considerando o exemplar desempenho e desenvolvimento local e regional, o 

Município de Pombal atribui ao Restaurante Paris a Medalha de Mérito 

Municipal Empresarial, Grau Ouro. 

 

 

 

Medalha de Mérito Municipal  - Grau Prata 

 

José dos Santos Duarte Cardoso 

 

José dos Santos Duarte Cardoso tem 82 anos, é casado, natural da Guia e um 

homem que dedicou a sua vida às causas públicas. 

 

Tratado carinhosamente por Zé do Pinhal, começou a sua vida profissional aos 

15 anos como empregado de escritório numa serração. A sua dedicação e 

profissionalismo mereceu a confiança patronal que lhe atribuiu as áreas de 

maior responsabilidade da empresa. 

 

Empreendedor, de ânimo inquieto e numa época de dificuldades criou 

empresas, deu emprego a muitas famílias e dedicou-se de corpo e alma à sua 

Filarmónica da Guia. 

 

Nos anos 70, a sua inquietude lançou-o no empresariado fundando a sua 

própria sociedade, denominada Serração de Madeiras do Oeste, Lda, 

localizada em Marinha da Guia.  

 

Nos finais dos anos 70, fundou na Figueira da Foz, a empresa de construção 

Ribeiro Quaresma e Cardoso, Lda, e em finais de 1987 volta a criar uma outra 

empresa, desta feita de transportes de mercadorias, que denominou de 

Transguia, Lda. 
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Já na década de 90 constituiu a mediadora de seguros Pinhal Seguros, Lda, 

que surge na sequência da atividade de mediador que exercia, em nome 

individual, desde 1960 e de que é ainda gerente. 

 

Ao longo da sua vida, José Cardoso associou-se a diversas causas pública: Foi 

membro do Executivo da antiga Junta de Freguesia da Mata Mourisca nos 

anos de 1962 a 1976. 

 

Exerceu ainda o cargo de vice presidente da Direcção da Filarmónica da Guia 

– Associação Artística e Cultural, desde dezembro de 1987 a maio de 2015, 

tendo representando a coletividade nas diligências necessárias à sua fundação 

e crescimento.  

 

Foi um dos responsáveis, juntamente com os restantes elementos da direção, 

pela construção da nova sede da Filarmónica, inaugurada a 6 de maio de 2006. 

 

Em dezembro de 2009 consegue que a Filarmónica da Guia fosse declarada 

Pessoa Coletiva de Utilidade Pública. 

 

Já com o apoio do atual maestro, Gualdino Branco, mobiliza-se na criação da 

Escola de Música e na organização do Curso Intensivo de Música de Verão, 

que acontece todos os anos na 1ª semana de Setembro e que já começa a ser 

uma referência singular no Concelho de Pombal, contando com jovens músicos 

de todo o país.  

 

José Cardoso é atualmente Secretário da Assembleia Geral desta mesma 

Associação.  
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Benemérito social porque apoiou e continua a apoiar diversas atividades 

culturais e sociais na freguesia e no concelho de Pombal, José Cardoso é um 

homem de uma sensibilidade muito apurada e com uma bondade reconhecida 

por todos que com ele convivem.  

 

Por tudo isto, o Município de Pombal deliberou atribuir a Medalha de Mérito 

Municipal, Grau Prata, José dos Santos Duarte Cardoso. 

A seu pedido e por não poder estar presente o Sr José dos Santos Duarte 

Cardoso pediu para ser representado pelo Presidente da União de Freguesias 

de Guia, Ilha e Mata Mourisca, Sr Manuel Serra, a quem peço que suba ao 

palco para receber esta distinção. 

 

 

 

Medalha de Mérito Municipal  - Grau Prata 

 

Fernanda Manuela dos Santos Caramonete 

 

Fernanda Manuela Santos Caramonete, nasceu em Ilhavo, Aveiro, em 1951. A 

emigração levou-a à Venezuela com 12 anos, país onde nasceram 2 dos 3 

filhos. 

 

Regressa a Portugal e instala-se em Pombal - onde vive há 33 anos -, primeiro 

para gerir os destinos da empresa J. Cordeiro Júnior, Lda e depois da Carlos 

Baptista, Lda, empresa de ferragens, agora nas mãos dos filhos, mas onde 

ainda acompanha de perto a sua gestão. 

 

Fernanda Caramonete é mãe de três filhos, avó de quatro netas e católica 

convicta. O seu dia a dia distribuiu-se entre a vida empresarial e familiar, mas é 

na ajuda aos outros que mais gosta de estar. 
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Incapaz de lidar com injustiças, é detentora de uma personalidade forte, uma fé 

inabalável, de uma simplicidade extrema e de uma grande generosidade. 

Disponível, sempre de sorriso no rosto e sempre pronta para ajudar, Fernanda 

assume como dever: fazer sem esperar receber nada em troca. 

 

A solidariedade está-lhe no sangue e foi sendo acentuada com o decorrer dos 

anos. Não esquece a ajuda que recebeu quando há 33 anos chegou a Pombal 

- uma terra estranha que não era a da sua família -, e quem a conhece 

assegura que é capaz de virar o mundo para ajudar alguém que precise. 

 

Avessa a reconhecimentos, é voluntária na Cruz Vermelha Portuguesa e das 

principais impulsionadoras dos peditórios anuais e dos rastreios do Cancro da 

Mama. Foi uma das grandes impulsionadoras do projeto solidário "Um dia pela 

Vida" da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que decorreu em 2012 em Pombal, 

e que envolveu 60 equipas de voluntários na organização e preparação de um 

vasto programa que decorreu ao longo de meses. 

 

Fazendo parte integrante da Conferência de São Vicente de Paulo, fundou a 

Loja Social da qual também é responsável.  

 

Conhece de perto a pobreza - material e espiritual -, sendo um porto de abrigo 

para os que necessitam de ajuda. Todas as instituições do concelho recorrem 

frequentemente à disponibilidade de Fernanda Caramonete para a resolução 

de situações de difícil resposta. 

 

Pelo exposto, pelo seu altruísmo e amor ao próximo, pela sua disponibilidade e 

empenho na resolução de problemas sociais, o Município de Pombal deliberou 

atribuir a Fernanda Manuela Santos Caramonete a Medalha de Mérito 

Municipal, Grau Prata. 
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Medalha de Mérito Municipal  - Grau Prata - Título Póstumo 

 

Maria Neto Cardoso Mota  

 

Mulher de causas sociais, Maria Neto Cardoso Mota era professora primária de 

formação, mas foi nas ruas e casas das Meirinhas que levou a cabo a sua 

missão de educar. 

 

Mulher simples, com uma sólida formação académica, cultural e religiosa, 

Maria Neto dedicou a sua vida a ajudar a resolver os problemas sociais das 

gentes das Meirinhas. Lia e escrevia cartas a quem lhe pedia ajuda, num 

tempo de forte emigração e muito analfabetismo, ajudava a tratar dos 

documentos oficiais e processos de reforma. 

 

Acudia a situações de extrema pobreza - não só material -, sendo exemplo 

disso a disponibilização de um terreno pessoal para a construção de duas 

habitações para famílias carenciadas da freguesia. 

 

Contando com o apoio da população e da sua família, Maria Neto dedicou a 

sua vida aos mais pobres, ajudando-os a pagar contas, dando conselhos e ou 

orientações. 

 

De uma disponibilidade, amabilidade e simplicidade marcantes apoiou de forma 

incansável a Comunidade Vida e Paz, de Fátima. 

 

Notável foi também o seu empenho e apoio à comunidade cristã das Meirinhas. 

Devota, Maria Neto foi catequista, sacristã e exerceu o ministério de Ministro 

Extraordinário da Comunhão. 
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Casada com Adelino Duarte da Mota durante 51 anos e com três filhos, Maria 

Neto continua a ser recordada como a amiga dos pobres. Apoiou o marido na 

construção de um conjunto vasto de negócios e empresas. 

 

Maria Neto faleceu em 2007 e está sepultada, de forma simples, no cemitério 

das Meirinhas. 

 

Pelo sentido de entrega ao próximo e à comunidade das Meirinhas, e pela ação 

desenvolvida em prol dos mais carenciados, o Município de Pombal atribui a 

título póstumo a Maria Neto Cardoso Mota a Medalha de Mérito Municipal, 

Grau Prata.   

A distinção é entregue, em sua memória, ao seu marido. 

 

 

 

Medalha de Mérito Municipal  - Grau Ouro 

 

Associação de Amizade Pombal - Biscarrosse 

 

Formalmente concretizada a 14 de junho de 1988, quatro anos depois da 

assinatura do protocolo de Geminação, a Associação de Amizade Pombal - 

Biscarrosse nasce da vontade de unir os pombalenses que vivem nestes dois 

Municípios. Atualmente conta com 40 sócios com uma média de idades a 

rondar os 55 anos. 

 

Umas férias entre primos dariam o mote para a criação desta Associação. 

Corria o verão de 1983 quando Raul do Nascimento e Bernardino Ferreira 

congeminavam a melhor forma de unir as famílias, os amigos, as duas cidades, 

mas também os seus habitantes. 
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Bernardino, emigrado há alguns anos, remoía nos pensamentos a possibilidade 

de um intercâmbio. Com o apoio do primo Raul, partilhou a ideia com o Eng. 

Guilherme Santos, amigo comum, que a abraçou de imediato. 

 

Em abril de 1984 uma comitiva de pombalenses, encabeçada pelo então 

presidente da Câmara Eng. Guilherme Santos desloca-se a Biscarrosse, com o 

objetivo de aferir a possibilidade de se concretizar o processo de geminação 

entre os dois Municípios. Nesse ano, nas Festas do Bodo, uma comitiva de 

Biscarrosse desloca-se a Pombal e participa naquelas tradicionais festas. 

 

A assinatura do protocolo de Geminação entre as duas cidades foi em abril de 

1985 em Pombal e, mais tarde, em Biscarrosse. 

 

A manutenção dos intercâmbios de crianças e adultos foi um dos motivos que 

levou à formalização, por escritura, da Associação de Amizade Pombal-

Biscarrosse que teve como primeiro presidente o falecido professor Eduardo 

Gomes. 

 

A vida da Associação e da Geminação tem-se misturado no tempo. Durante 

estes 32 anos a Associação de Amizade Pombal-Biscarrosse ocupa-se da 

Geminação assegurando a sua continuidade e promovendo novas atividades, 

sendo os intercâmbios escolares - iniciados em 1992 -,  e os intercâmbios para 

adultos - iniciados em 1984 -, marcas fundamentais do seu percurso. 

 

O envolvimento dos sócios pombalenses e mais tarde dos que integram a 

Associação de Amizade Biscarrose-Pombal - liderada por Bernardino Ferreira e 

que conta com 100 associados -, tem permitido que a Geminação entre os dois 

Municípios vá dando passos consistentes. 
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Prova do crescimento, vitalidade, ligação e amizade entre Pombal e 

Biscarrosse é a assinatura da Primeira Adenda ao Protocolo de Geminação, 

consubstanciada a 24 de setembro último, e que prevê o reforço do âmbito da 

geminação nomeadamente aos níveis da Cultura, Turismo e Economia. 

 

A promoção económica e comercial entre os agentes de ambas as regiões é 

um dos enfoques atuais da Geminação. Em maio último, uma comitiva 

encabeçada pelo Presidente da Câmara de Biscarrosse, visitou várias 

empresas pombalenses e manteve contactos com os empresários, preparando 

terreno para uma visita de empresários franceses a Pombal, que deverá 

ocorrer em breve. 

 

O envolvimento dos sócios da Associação de Amizade Pombal e Biscarrosse 

na Geminação tem deixado marcas ao longo dos anos. São disso exemplo a 

criação do Jardim de Biscarrrosse em Pombal, executado por jardineiros 

daquela cidade; a plantação de um pinheiro de Biscarrosse no Largo das Tilias 

e a atribuição toponímica de Avenida de Biscarrose a uma via em Pombal, em 

1989. 

 

No 10º aniversário da Geminação foi colocada a Estátua da "Adeline" (símbolo 

da lenda de Biscarrosse) no Cardal e no 15º ano de comemoração foi criada 

em Biscarrosse, a Praça de Pombal, em calçada portuguesa, uma oferta do 

Município de Pombal; 

 

No vigésimo aniversário foi inaugurado o Monumento da Amizade, na 

Urbanização D. Inês, em Pombal; 

 

Já o trigésimo aniversário foi assinalado com a inauguração do monumento 

representativo de França no Largo das Tílias, uma oferta do Município de 

Biscarrosse, enquanto que naquela cidade francesa foi inaugurado um 
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monumento que representa Portugal, e que está colocado na praia de 

Biscarrosse, oferta do Município de Pombal. 

 

Iniciativas estas que têm marcado a união entre as duas cidades, fortalecendo 

os laços de amizade e que só têm sido possíveis com a abnegada dedicação 

dos elementos que ao longo dos anos têm composto a Associação de Amizade 

Pombal - Biscarrosse. 

 

Pelo exposto, o Município de Pombal deliberou atribuir a Medalha de Mérito 

Municipal, Grau Ouro, à Associação de Amizade Pombal - Biscarrosse.  

 

 

 

Medalha de Prestígio e Carreira - Grau Ouro 

 

Manuel de Jesus Luís 

 

Manuel de Jesus Luís nasceu em Matos da Ranha em 1941. É casado, pai de 

duas filhas e avô. Nunca entrou numa escola porque desde tenra idade 

começou a trabalhar. Aprendeu a ler e a escrever depois dos 20 anos com a 

mulher com quem casou. 

 

Entre os 5 e os 7 anos viveu nos Ramalhais onde teve a primeira experiência 

de trabalho na Serra de Sicó. Aos 12 anos já ajudava na empresa de Adelino 

Duarte da Mota, nas Meirinhas, e aos 16 anos, em Lisboa, trabalhava na 

construção civil, depois de ter passado pelos campos agrícolas do Ribatejo. 

 

Assentou praça em Lisboa e Tancos, e partiu para França - faz hoje 

precisamente 52 anos - onde esteve alguns meses. Regressa a Portugal e com 
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22 anos conhece Albertina com quem se viria a casar na Igreja do Cardal em 

1967. 

 

Ainda na década de 60 parte novamente para França e dedica-se à construção 

civil. Viveu durante 12 anos em Saint-Cyr-L'École nos arredores de Paris, local 

onde nasceram as duas filhas Natália e Cidália. 

 

As notícias da revolução do 25 de abril de 1974 e o amor que sente por 

Portugal e por Pombal, levaram Luís a regressar a casa. Em Matos da Ranha 

colocou as duas filhas na escola e voltou à construção civil. A mulher dedicou-

se ao negócio da pecuária e às pinturas de peças de barro. 

 

Sonhando com uma vida melhor para as filhas, que queria que frequentassem 

a Universidade, Manuel Luís tenta emigrar para a África do Sul, depois para o 

Canadá, mas foram os Estados Unidos da América que o receberam em março 

de 1979. 

 

Trabalhou na construção civil, sempre nas obras públicas enquanto a mulher 

Albertina, se dedicava às limpezas.  

 

Seis anos depois de ter chegado aos Estados Unidos, abre a sua própria 

empresa, a M. Luís Construction, localizada em Rockville, no Estado de 

Maryland, que se dedica à construção de obras públicas. Hoje tem ainda mais 

duas fábricas de alcatrão. 

 

Levantar cedo, deitar tarde, eficácia e cara alegre. Foi o lema de Manuel Luís 

ao longo da vida que, seria posteriormente transmitido às filhas. Em 2008 a sua 

empresa empregava diretamente 476 pessoas, muitas das quais portuguesas. 
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A humildade e disponibilidade em ajudar o próximo, fez com que Luís acudisse 

a 130 famílias (algumas de Pombal) e ajudasse a tratar dos papéis para 

poderem emigrar para os Estados Unidos, tendo inclusive sido reconhecido 

pelo embaixador do México nos Estados Unidos pelo seu empenho na 

legalização e contratação de colaboradores mexicanos. 

 

A M. Luis Construction foi crescendo com o apoio da família. Enquanto os 

colegas de escola usufruíam dos campos de férias, as filhas começaram por 

lavar as ferramentas, entregar orçamentos e algum tempo depois já ajudavam 

na contabilidade. 

 

Com a crise financeira que assolou o país, e com os programas de 

investimento suspensos, Luís vê-se obrigado a reduzir o número de 

funcionários: em 2010 tinham apenas 150 colaboradores, praticamente um 

terço dos que tinha dois anos antes; felizmente em 2014 já empregava 250 

pessoas. 

 

O exemplo da Família Luís - que apesar da crise fez investimentos e nunca 

baixou os braços -, foi reconhecido pelo ainda Presidente Barack Obama, em 

2014. Na Casa Branca, Obama afirmou sentir-se orgulhoso por ter no seu país 

uma família como a de Manuel Luís e considerou-a o verdadeiro exemplo do 

sonho americano.  

 

"Começas. Se calhar não tens muito, mas estás disponível para trabalhar 

arduamente e para esperar. As oportunidades existem e és capaz de dar uma 

vida melhor à tua família, aos teus filhos, ao teus netos", sintetizou na ocasião 

o Presidente Obama. 

 

Hoje a empresa de Manuel Luís factura 45 milhões de euros (mais de 60 

milhões de dólares) e emprega 225 funcionários, muitos dos quais tinham sido 
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dispensados em 2008, e indirectamente terá criado quatro vez mais postos de 

trabalho, através de empresas que subcontrata para executar as obras públicas 

que lhe são adjudicadas pelas maiores entidades públicas dos Estados Unidos 

da América. 

 

A administração é assumida pelas duas filhas que, seguindo o exemplo dos 

pais, dedicam muito do seu tempo a causas sociais. A construção de uma 

escola para crianças de Bamyian, no Afeganistão, a angariação de fundos para 

Children National Medical Center e a realização de obras em escolas no bairro 

onde residem são algumas das atividades de beneficência onde a família de 

Manuel Luís está envolvida. 

 

Amigo de casa da família Clinton, em 2015 Manuel Luís acumulou à cidadania 

portuguesa a americana, depois de uma promessa feita a Obama. 

 

Possuidor de uma simplicidade contagiante, de sorriso sincero e lágrima fácil, 

Manuel de Jesus Luís nutre por Pombal um amor incondicional e, anualmente, 

não dispensa pelo menos duas a três visitas ao seu país e à sua terra natal, 

Matos da Ranha. 

 

Continua a ajudar o próximo e as instituições do concelho, sendo um dos 

beneméritos da APEPI - Associação de Pais e Educadores para a Infância, a 

quem doou parte substancial da herança que recebeu dos seus familiares. 

 

Pelo exposto, e pelo seu espírito altruísta, pelo exemplo de vida que transmite 

a todos, pelo seu amor incondicional a Pombal, pela ajuda que proporcionou e 

continua a proporcionar a dezenas de famílias do concelho e por elevar e 

dignificar o nome de Pombal, o Município  de Pombal deliberou atribuir a 

Manuel de Jesus Luís a Medalha Municipal de Prestígio e Carreira, Grau Ouro. 
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