Câmara Municipal de Tavira atribui Medalhas de Mérito

No âmbito das comemorações do Dia da Cidade, 24 de Junho, Quarta-feira,
a Câmara Municipal de Tavira, à semelhança de outros anos, distingue 24
funcionários, dois cidadãos e dois clubes desportivos que se destacaram na
sociedade pelo seu percurso de vida. A cerimónia de entrega das medalhas
decorre, pelas 10h15, no auditório da Biblioteca Municipal Álvaro de Campos.
Dos funcionários homenageados, 20 são distinguidos com a medalha de
mérito municipal de bons serviços e dedicação, grau cobre, pelos 20 anos de
empenho, enquanto que aos restantes quatro é-lhes atribuída a medalha
municipal de bons serviços e dedicação, grau prata, pelos 30 anos de
trabalho exemplar.
D. Manuel Madureira Dias (grau ouro), Maria de José de Sousa Martins (grau
prata), Sociedade Columbófila Luzense (grau cobre) e Patinagem Clube de
Tavira (grau cobre) são os nomes a distinguir, este ano, com as medalhas de
mérito municipal.
D. Manuel Madureira Dias (grau ouro) nasceu, em Cinfães (Lamego), em 1936,
estudou nos seminários de Vila Viçosa e de Évora. Depois da ordenação
sacerdotal, foi para Roma, onde se licenciou em Teologia na Pontifícia
Universidade Gregoriana, em 1964. Em 1980, licenciou-se em Filosofia pela
Universidade de Coimbra.
Manuel Madureira Dias foi sagrado Bispo do Algarve a 19 de Junho de 1988,
cargo que exerceu até 22 de Abril de 2004, altura em que, por motivos de
saúde, o Papa João Paulo II aceita a sua resignação.
Imprimiu à Igreja algarvia uma caminhada contínua e implementou
programas pastorais para a renovação da Diocese.
Apoiou a remodelação e construção de diversas igrejas e capelas,
nomeadamente, a capela de Cabanas, paróquia da Conceição de Tavira.
Importa destacar, também, o seu interesse pelas populações do interior,
mormente, por Cachopo, onde sempre procurou defender as carências e
necessidades de apoio social dos idosos, promovendo o diálogo com a
autarquia para a edificação de um Complexo Social que será inaugurado em
breve e ao qual será atribuído o seu nome.

Maria José de Sousa Martins (grau prata) nasceu, em 1945, na freguesia de
Candelária, na Ilha do Pico, nos Açores. Concluiu o 5.º ano dos Liceus, em
Faro, no ano Lectivo de 1974/75, e, em 1988, o Curso de Educadoras de
Infância na Escola do Magistério Primário de Faro.
Dinamizou o processo e foi responsável pela criação do Jardim-de-infância
Pinóquio, o primeiro a surgir, em Tavira, em 1974; tendo participado,
igualmente, no processo de abertura do Infantário O Pimpão, em Tavira, em
1984. No desempenho de funções de Vice-Presidente do Núcleo da Cruz
Vermelha em Tavira, impulsionou a criação do Centro de Dia para Idosos com
apoio domiciliário.
Na sua categoria profissional, exerceu as funções de Educadora de Infância
em diversos infantários, bem como de coordenadora. Em Dezembro de 2008,
assumiu as funções de Coordenadora Técnico - Pedagógica do Centro Infantil
“A Semente”, da Delegação de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa, cargo
que, ainda, ocupa actualmente.
Entre 1982 e 1984, foi vogal da Assembleia Municipal de Tavira, na situação de
Independente. Integrou a lista do Partido Socialista, como Independente,
para as eleições autárquicas em Tavira, no lugar de 1º Vereador Suplente, em
1993.
Foi Vereadora da Cultura, Educação e Acção Social da Câmara Municipal
de Tavira, entre os anos 1998 e 2001, sendo que de 2001 a 2006, desempenhou
o cargo de Chefe de Gabinete do Presidente José Macário Correia.
Foi Presidente e Vice-Presidente da Direcção da Banda Musical de Tavira.
Ao nível do trabalho junto da comunidade, Maria José Martins desenvolveu e
colaborou em inúmeras actividades ligadas ao mundo da comunicação
social.
Apadrinhou a criação de vários grupos musicais e realizou cinco marchas
populares com a colaboração da Banda Musical de Tavira.
Sociedade Columbófila Luzense (grau cobre) foi fundada em 15 de Outubro
de 1964. Os primeiros passos desta colectividade foram dados nessa década,
numa barbearia junto à Estrada Nacional 125.
Mais tarde foi alugada uma pequena casa que serviu de sede social, também
junto à EN125, onde se desenvolveu a actividade columbófila.

Nos anos de 1988/1989 iniciaram-se os contactos com a autarquia, tendo em
vista a cedência de um terreno para a edificação de uma sede mais digna.
Ao longo dos anos, esta sociedade tem vindo a realizar diversos eventos de
elevado nível social e desportivo que têm trazido ao concelho de Tavira
inúmeros visitantes, dinamizando a economia local através do acolhimento e
da estadia dos participantes.
Desde 2005 que a Sociedade Columbófila Luzense realiza, anualmente, o
“Derby Luzense”, o qual tem despertado enorme interesse, a nível nacional e
internacional.
Exemplo disso é o número de participantes, em representação de 10 países
(Portugal, Espanha, França, Alemanha, Suiça, Polónia, Bélgica, Holanda,
República Checa e Sérvia) que inscreveram mais de 600 pombos que irão
competir entre si, no dia 5 de Julho de 2009.
Patinagem Clube de Tavira (grau cobre), filiado na Federação de Patinagem
de Portugal, foi constituído em 4 de Dezembro de 1998 e tem realizado um
trabalho na vertente da patinagem artística.
O reconhecimento do trabalho desenvolvido tem vindo a surgir, em
crescendo, tanto a nível distrital como nacional, nos vários campeonatos e nos
vários escalões em que participam, destacando-se os resultados obtidos neste
último ano: sete títulos de campeão distrital - infantis, iniciados, cadetes juvenis,
juniores e seniores; quatro classificações no top ten - infantis, iniciados, juvenis
(duas vezes).
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