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EDIT AIS 

MUNICfPIO D E LISBOA 

EDITAL _ N.0 30/82 

Regulamento da Chave de Honra da Cidade de Lisboa 

Faz-se saber que, por meu despacho de 29 de 
Janeiro de 1982. foi aprovado o Regulamento da Chave 
de Honra da Cidade de Lisboa que a seguir se publica: 

Regulamento da Chave de Honra da Cidade de Lisboa 

ARTIGO I 

.- (Do seu objectivo ) 

A Chavc de Honra da Cidade e urn galardao muni
cipal destinado a distinguir personalidades, instituic;6es 
ou organizac;6es nacionais ou estrangeiras que, pelo seu 
prestfgio, cargo, acc;ao ou relacionamento com Lisboa, 
sejam considerados dignos dessa distinc;ao. 

ARTIGO II 

( Da sua representativi1ade) 

A Chave de Honra da Cidade, devidamente creden
ciada, representa o preito de homenagem da Cidade de 
Lisboa, a quem a tenha recebido. 

ARTIGO III 

( D>a sua configura~ao) 

A insignia e constitufda por uma chave dom·ada, 
conforme desenho junto, na dimensao real de 0,16 m de 
comprimento, armada com atributos olisiponenses na 
argo1a e palheUio. Este sera numerado no reverso, de urn 
em rli :mte_ ~CCl ll <"ntemente e levan}, por cima do numero, 
as iniciais C. M. L., igualment~ apostas, gravadas. 

ARTIGO IV 

( Da sua concessao) 

A atribuic;ao da Chave de Honra da Cidade e deli
berada em reuniao ordinaria da C. M. L., mediante 
proposta do Presidente da Camara ou de qualquer dos 
Vereadores. 

ARTIGO V 

( Da sua entrega) 

A entrega do galardao devera fazer-se em cerimonia 
solene que decorrera no Salao Nobre dos Pac;os do 
Concelho. 

Quando tal se justificar a cerimoma acima referida 
podeni celebrar-se noutro local, desde que adequado 
a dignidade do acto. 

ARTIGO VI 

( Da sua apresenta~ao ) 

~ apresentado num estojo de cor negra, de abertura 
ao alto e forrado de setim branco, tendo, na tampa o 
brasao oficial do Municipio de Lisboa; a ouro. A chave 
repousa sobre cochim de veludo azul-escuro, filetado de 
branco. 

A RTIGO VII 

(Do seu diploma ) 

Cada exemplar atribufdo e creclenciado por urn 
diploma proprio, onde, em nome do Povo de Lisboa, a 
sua Camara Municipal confere a Chave de Honra da 
Cidade a entidade singular ou colectiva em causa, no 
aprec;o e recon hecimento pelos seus altos meritos. 
0 Diploma e assinado pelo Presidente da Camara e 
levan~, ao lado esquerdo da assinatura, numa roseta estre
Jada com 0,06 m de diametro , feita de folha de estanho 
fino ou papel dom·ado, o selo branco do Municipio, sobre 
dupla fita de seda negra e branca, aberta em angulo 
agudo, pendente e cortada em bisel, sem ultrapassar o 
limite da bordadura. 

ARTIGO VIII 

( Da anota~ao do seu Oiplorr.>a) 

Cada Diploma, apos a assinatura presidencial , levara 
averbada, atn~s, a men<;ao do registo no livro proprio 
e o seu numero correspondera ao gravado no verso do 
palhetao da Chave atribufda. 

Esse assento e datado e assinado pelo Director dos 
Servi<;os Centrais e Culturais e levara, a autenticar, o 
selo branco do Municipio. 

ARTIGO IX 

(Do seu Livro de Registo) 

Existira, confiado ao Protocolo, urn livro proprio 
para o registo de atribui<;ao das Chaves de Honra da 
Cidade, corn as folhas numeradas, onde conste o numero 
do exemplar: entidade que o recebeu; data da reuniao 
que votou a sua atribui<;ao; data da sua entrega e rubrica 
de quem o escriturou. 

ARTIGO X 

( Da atribui~ao do primeiro exemp:ar) 

0 exemplar numero urn, considerar-se-a , por direito 
proprio, como atribufdo a Cidade de Lisboa e ficara 
exposto, em destaque, no Museu da Cidade, juntamente 
com um exemplar do Diploma, acomnanhados de urn 
verbete explicativo da sua cria<;ao e ficha tecnica . 

A RTJGO XI 

Os cunhos e matriz da Chave de Honra da Cidade 
sao propriedade municipal e nao podem ser usados sem 
autoriza:;:ao expressa da Presidencia da Camara Muni
cipal de Lisboa. A guarda e conservac;ao desses artigos, 
bern como dos exemplares executados, enquanto nao 
atribufdos ficam confiados a 4.a Repartic;ao da D. S. 
C. C., a quem o Protocolo requisitara, por documento 
devidamente assinado, cada exemplar de que necessitar, 
referindo· o seu numero de ordem e mencionando semnre, 
nessa requisi<;ao, a reuniao em que o mesmo foi atiibufdo. 

Pac;os do Concelho de Lisboa, em 13 de Fevereiro 
de 1982. 

0 Presiden te , 

(a) Nuno Krus Abecasis 
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1 · .; JFJ !351-lc _de Ma·rr;o -de 10~~ 

A! pcclo da Cha\·o de Honm da Cdado, na grandeza real , 
mostr-d.ndo CJ& pormenorl~. uma sua vi£ta de lado e o 
valhet:.\o gnsado com JS inicia:s c. M. L. 0 0 nUmero de 
ordem , confccme preceitua o Artigo Ill deste Regulamen!o 

Aope<-to «tlpt'ri« c dimen.<Oes do estojo 

t-------·'J-4 crns -------.1 
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~----------------- 34c=--------~----~~ 

Diploma d.t Chave de Honra da Cidade composto por duas tarjas 
vcrticais de quadrados oitavadcs a negro c prata, 1adeando o texto. Neste, 
a designa~5o «Chave de Honra da Cidade», como titulo, apresenta-se 
a Courado; a abertura ((Em nome do Povo de Lisboa>l e ~eChave de 
Honra da CidadClJ, na sequencia, a s~pia. Tudo o restante e a negro, 
inclusi,·e as Armas da Cidade. Impressao em papel pergamitlho forte. 

Fixa9iio localizada da roseta como modelo 

Dimens5o real da roseta de 36 pontas, irradiante do sclo branco 
do Municipio, aposia-·sobre fitas de seda com as cores heraldiCas, 

cortadas a 60 grau.s de inclinac;ao 

- . 
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REGISTAOO A FOLHAS -· ( ), NO L/V/10 DE 

COI\'CESS,10 DA CIIAVE DE HONIIA DA CIDADE, 

SOB 0 N.• .....•....... , 0 QUAL FICA GIIAVADO NO 

PROPRIO EXEMPLAR. • LISD0.4,_,,.,_ DE ·--·--· ···-·--···- 'D&;. __ ._ 

Texto existentc no reverso do Diploma da Chave de Hcnra da Cidadc, 
o qual sed prcettchido nos termos do Artigo VIII deste Hegulamento 

· ... ::~-

r--~---,------.-- 3o,z.cms ___,.....::. ______ a.! 

Dimensoes e asj:eclo da capa encadernada do <•Livro de Rcgisto da 
Chave de Honra da Cidade», cam folhas de formato A4, ao baixo, 

:· .. . devidameate· nu.meracla:s;~ on~ e. 6(::.-a.ssentacio todas as conc~'iOes. 0 texto 
respcitante a cada exemplar sCni do seguinte teor: liChaVe de Hoitra 
da Cidade N. • · .... , c<m<:edida a .... , em reun.iiio de Cii.mara do dia ... . 
de . de e entregue a . ... de . ... de . ... , em cerim6nia que decorreu 

no ... ·" (Data e rubrica d01 autor do registo) 
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