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PROPOSTA N.º 32/2022

Exmos. Membros da Junta de Freguesia de Alvalade,

Considerando que:

Por deliberação da Assembleia de Freguesia de Alvalade, tomada em 1 de abril de 2019, foi

aprovado o Regulamento da Medalha da Freguesia de Alvalade;

A Medalha da Freguesia, nas suas diferentes modalidades ("De Honra", "De Mérito" e "De Bons

Serviços"), destina-se a galardoar personalidades ou entidades de reconhecido mérito; serviços

notáveis prestados à Freguesia de Alvalade por pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou

estrangeiras; e ainda a distinguir as qualidades profissionais reveladas no exercício das funções ou

no contexto dos serviços prestados a esta autarquia;

A Medalha da Freguesia é atribuída mediante deliberação Junta de Freguesia, sob proposta do

respetivo Presidente ou de um Vogal ou na sequência de recomendação do Presidente da

Assembleia da Freguesia;

A atribuição das Medalhas de Honra e de Mérito da Freguesia é obrigatoriamente precedida de

parecer do Conselho da Medalha da Freguesia de Alvalade a quem compete, de harmonia com o

previsto no n.º 1e naal. a) do n.º 2 do art. 3.º do Regulamento da Medalha da Freguesia de Alvalade,

receber as propostas de atribuição de Medalhas e emitir parecer prévio fundamentado;

O Conselho da Medalha da Freguesia de Alvalade é composto por um presidente e entre um e três

vogais com reconhecidas ligações à Freguesia de Alvalade, nomeados para um mandato de quatro

anos, coincidente com o mandato autárquico;
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VI.

VII.

VIII.

Compete à Junta de Freguesia de Alvalade nomear Os membros do Conselho da Medalha da

Freguesia de Alvalade, sob proposta do respetivo Presidente;

Importa, por isso, proceder à nomeação dos membros do Conselho da Medalha da Freguesia de

Alvalade para o período correspondente ao mandato autárquico de 2021-2025;

Maria Simonetta Bianchi Aires de Carvalho Luz Afonso é uma Ilustre freguesa de Alvalade.

Licenciada em História pela Universidade de Lisboa, mestre em História da Arte Contemporânea e

doutora em História da Arte (séculos XIX-XX) pela Universidade Nova de Lisboa, acumulou, ao longo

do seu percurso, a docência no Departamento de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais

e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com vários cargos onde promoveu a divulgação da

cultura portuguesa e a sua projeção no mundo. Foi, entre outros desafios, Presidente do Instituto

de Conservação e Restauro (1980-1983); Coordenadora do Museu Nacional de Arte

Contemporânea (1989-1991); Diretora-Geral do Instituto Português de Museus (1991-1996);

Diretora do Museu Chiado (1993-1997) e do Instituto Português de Museus (1997-2002);

Comissária de Portugal para a Expo'98, tendo ficado encarregue do Pavilhão de Portugal, e, mais

tarde, para a Expo'2000, em Hannover; Curadora do Museu da Assembleia da República (2001-

2004) e Presidente do Instituto Camões (2004-2008). Em 9 de novembro de 2009, Simonetta Luz

Afonso foi eleita Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, cargo em que se manteve até 2013.

O seu percurso foi, ele próprio, reconhecido com diversas honrarias, de ordem nacional e

internacional; Presidente do Conselho de Medalhas;

António Carmona Rodrigues nasceu em 1956 em Lisboa, cresceu e estudou no Instituto Superior

Técnico de Lisboa, transferindo-se depois para a Academia Militar. Ao mesmo tempo foi praticante

de râguebi no Centro Desportivo Universitário de Lisboa. Licenciado em Engenharia Civil, em 1978,

especializou-se em Engenharia Hidráulica, em Delft, Países Baixos, em 1982. Quando regressou a

Portugal, tornou-se docente na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Também nesta universidade, viria em 1992, a obter o doutoramento em engenharia do Ambiente.

De 1993 a 1995, foi assessor do Secretário de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais. Em

2003, foi indicado para Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação do XV Governo

Constitucional. Em 2004, foi o nome escolhido como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
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até 2007. Voltou a candidatar-se e permaneceu como vereador até 2009. Recebeu ainda as

seguintes condecoraçôes, Grande Condecoraçäo de Honra em Prata da Condecoraçäo de Honra por

Serviços à República da Áustria e Primeira Classe da Ordem da Estrela Branca da Estónia;

X. Luisa Vaqueiro Lopes, é neurocientista, coordenadora de um grupo de investigação no Instituto de

Medicina Molecular e Professora Convidada na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

Estudou na Escola Secundária do Bombarral, licenciou-se em Bioquímica na Faculdade de Ciências

de Lisboa e mais tarde doutorou-se em Neurociências na Faculdade de Medicina da mesma

Universidade. Trabalhou em Cambridge, no Reino Unido, em Estocolmo, na Suécia e em Lausanne,

Suíça, antes de regressar a Lisboa, onde a partir de 2008 estabeleceu a sua própria equipa de

investigação, tendo em 2013 e 2018 obtido posições de Investigador da Fundação para Ciência e

Tecnologia. O seu trabalho centra-se nos mecanismos que causam o envelhecimento precoce das

funções associadas à memoria, e o desenvolvimento de modelos animais de envelhecimento para

estudar o défice cognitivo e neurodegeneração. Tem múltiplos artigos e capítulos de livros

publicados em revistas científicas internacionais, incluindo revistas de referência na área, tal como

Nature Neuroscience, Science Immunology ou Molecular Psychiatry e doutorou 8 estudantes na

sua equipa. Em 2010, Luísa recebeu um prémio da Dana Alliance for Brain pelas atividades de

divulgação científica enquanto coordenadora das actividades da Semana do Cérebro em Lisboa.

Pertence a várias sociedades científicas portuguesas e internacionais, destacando-se ter sido

membro da Direção da Sociedade Portuguesa de Neurociências entre 2008 e 2011. É membro do

Conselho Científico da Faculdade de Medicina e da equipa de coordenação do Mestrado em

Investigação Biomédica. Em 2017 recebeu uma menção honrosa da Universidade de Lisboa pelo

seu currículo científico na área de Biomedicina, em 2018 o Prémio Mantero Belard — Santa Casa da

Misericórdia de Lisboa, em 2020 o prémio Pfizer em Investigação Biomédica, e em 2020 o Prémio

Interstellar Initiative para “Healthy Aging and Longevity” da Academia de Ciências de Nova lorque.

Em 2021 recebeu o seu grau de Agregação na Faculdade de Medicina de Lisboa.
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Face ao atrás exposto, tenho a honra de propor a esta Junta de Freguesia que, de harmonia com o previsto

no n.º 3 do artigo 4. º do Regulamento da Medalha da Freguesia de Alvalade, nomeie membros do Conselho

da Medalha da Freguesia de Alvalade para o mandato autárquico 2021-2025, os cidadãos abaixo enunciados:

1. Maria Simonetta Bianchi Aires de Carvalho Luz Afonso, na qualidade de Presidente;

2. António Carmona Rodrigues, na qualidade de Vogal;

3. Luisa Vaqueiro Lopes, na qualidade de Vogal.

Lisboa, 21 de fevereiro de 2022

O Presidente,

al Lopes)


