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Ponto SJ | Centro Comunitário São Cirilo | Medalha Municipal de Mérito - Ouro
O Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, distinguiu o Centro Comunitário São Cirilo com a Medalha
Municipal de Mérito – grau ouro, entregue em cerimónia pública realizada no sábado, 9 de julho, na Casa do Roseiral
(Palácio de Cristal – Porto).
A imposição de Medalhas da Cidade destina-se a “distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras,
que se notabilizarem pelos seus méritos ou feitos cívicos e ainda funcionários do município, pelo desempenho das suas
funções
ou
missões”
–
regulamento
das
medalhas
municipais
(https://www.cmporto.pt/files/uploads/cms/cmp/5/files/20/regulamento-das-medalhas-municipais.pdf)
Esta medalha é de todos os colaboradores, voluntários, corpos sociais e amigos do Centro São Cirilo que, ao longo de
mais de 12 anos, nos ajudam a dar (mais) Vida a esta casa do Mundo, que acolhe e capacita, pessoas e famílias,
sobretudo migrantes e nacionais, em situação de fragilidade social. A todos, muito obrigado!
Agradecemos à Câmara Municipal do Porto este reconhecimento que nos motiva, cada dia, a seguir a nossa missão de
continuar a servir aqueles que mais precisam. Muito obrigado!
Na Sessão Solene de Imposição de Medalhas da Cidade, foram, ainda, atribuídas mais 45 medalhas, distinguindo um
conjunto de cidadãos e instituições. As medalhas foram entregues pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui
Moreira, e pelo presidente da Assembleia Municipal do Porto, Sebastião Feyo de Azevedo, na presença do Executivo
Municipal.
A cerimónia contou com dois momentos musicais, interpretados por alunos da Academia de Música de Costa Cabral. Já
a leitura dos resumos curriculares dos homenageados foi feita por dois ex-alunos da Academia Contemporânea do
Espetáculo.
Desde 2014, a cerimónia de entrega de medalhas municipais acontece a 9 de julho, data do desembarque do exército
libertador que viria pôr fim ao Cerco do Porto, a 9 de julho de 1832: "a essa heroica resistência da cidade e das tropas
liberais de D. Pedro se deveu a vitória da causa liberal em Portugal e, a partir deste marco histórico, o Porto passou a ser
nomeado como cidade Invicta" (https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/camara-do-porto-homenageia-46personalidades-e-entidades-15002975.html).
Juntos, ajudamos a Recomeçar!
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