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SESSÃO SOLENE 
No dia do Município 
  
   

 

 

 

   
 
   

 

 

 

   
 
   

 

 

 

   
 
   

 

 

 

   
 
   

 

 

 

   
 

 

 
O pequeno auditório do Centro Cultural de 
Olga de Cadaval, foi pequeno para a acolher os 
munícipes homenageados, seus amigos e 
público em geral que não quis deixar de 
presenciar a entrega das medalhas aos ilustres 
cidadãos hoje distinguidos pelo Município 
Sintrense.  

 

Com o palco repleto dos autarcas de Sintra, 
presidente, vereadores e presidentes de junta, e 
uma plateia preenchida, com a presença notada da 
cidadã Manuela Ferreira Leite, actual ministra da 
Economia, a autarquia rendeu homenagem aos 
cidadãos que pela generosidade, a filantropia, o 
espírito de sacrifício, a dedicação à causa pública e à 
causa desportiva, à solidariedade e muitos outros 
atributos, igualmente nobres, que constituem 
timbre das gentes deste concelho e aos quais 
gostosamente a Câmara com este acto referenciou 
como exemplo. Porque no entender do elide 
sintrense, “são eles que nos levam a acreditar que a 
vida pode ser mais bela do que ela própria.”  
 
Fernando Seara, presidente da Câmara, proferiu na 
ocasião, “sendo Sintra como é inspiradora de 
artistas, influente musa dos poetas e arrebatadora 
dos espíritos sensíveis, tem ao longo do tempo 
oferecido terreno propício ao desenvolvimentos das 
mais diversas formas de arte, a cujos expoentes 
mais significativos queremos hoje render público 
testemunho de apreço e reconhecimento, e também 
no campo político Sintra tem constituído ao longo 
dos tempos e ao longo da história, um espaço de 
afirmação de liberdade, de pluralismo e da luta 
política inspirada nos valores da democracia e do 
humanismo. Por aqui passaram todas as correntes, 
por aqui se expressaram política e 
institucionalmente todas as correntes políticas de 
Portugal. Daí que quisesse-mos no dia de hoje 
reunir os autarcas que nos antecederam no pós 25 
de Abril e atribuir-lhes a nossa homenagem 
concedendo-lhes significativamente a medalha de 
ouro municipal e tornando-os assim por mérito 
próprio cidadãos ilustres.” 
 
Foram atribuídas as seguintes medalhas: 
 
Medalha de Ouro de Mérito Municipal: 
José Valentim Lourenço; Mário Augusto Marinheiro 
da Costa Rodrigues;  
João Ayres; Cremilde Cipriano Cortês; José Alfredo 
da Costa Azevedo; Júlio Baptista Santos; José 
Henriques Fernandes Lopes; Fernando J. A Tavares 
de Carvalho; Edite Fátima S. Marreiros Estrela; João 
Almeida Flor; Maria Alice Monteiro da Silva; Mário 
Seixas; Miguel Barbosa; Carlos Vizeu; Adriano 
Caetano Filipe; Adriana Jones; Maria Odete 
Tavares Silva Tojal; Orlando Manuel das Dores 
Raposo. 
 
Os autarcas que integraram o órgão executivo e/ou 
deliberativo do Município por período igual ou 
superior a dez anos, receberam também Medalhas 



   

 

 

 

    

de Ouro de Mérito Municipal, num total de trinta e 
seis, sendo Lino Paz Paulo Bicho, com 28 anos de 
serviço, o que mais tempo ocupou e ocupa cargos 
na autarquia. 
 
Medalha de Prata de Mérito Municipal: 
João António Capucho Arbués Moreira; Real 
Bordalo; Marco Caneira; Silvia Maria Chança 
Henrique Vaz; José Manuel Morais Anes; Albertina 
Olímpia Pereira Mateus; António Luís Santos 
Canelas; Antómia da Conceição Mendes Penasco 
Palmeiro; Carlos Alberto Antunes Pinto; Fernando 
Filipe Antunes Cunha; Herculano da Silva; João 
Pedro; Amaral Morais Cardoso; José Carlos Morais 
da Cruz; José Manuel Ribeiro dos Santos; José 
Pereira Libório; Manuel da Graça Costa; Manuel 
Moreira da Costa; Maria de Fátima da Silva 
Fernandes; Mário Jorge Lopes da Silva; Lívio de 
Morais; Rui das Neves Machado; Maria de Lourdes 
Cabral de Mendonça; Pedro Hernani Paulo; José 
Vicente Paulino; Eduardo Pires da Mota; Henrique 
Leitão Costa 
 
Medalha de Cobre de Mérito Municipal: 
Maria Aurelina Vale Brandão; Manuel dos Santos 
Cabo; Amadeu Duarte Bernardo  
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