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RESOLUÇÕES  DOS  ÓRGÃOS  DO  MUNICÍPIO

CÂMARA  MUNICIPAL

Retificação

No  4.º  Suplemento  ao  Boletim  Municipal  n.º  1087,  de  18  de
dezembro  de  2014,  em  «Deliberação - Reunião  de  Câmara  realizada
em  17  de  dezembro  de  2014 - Deliberação  n.º  732/CM/2014
(Proposta  n.º  732/2014) - Subscrita  pela  Vereadora  Graça
Fonseca»,  foi  a  mesmo  mal  publicada,  pelo  que  se  reproduz
agora  na  integra:

CÂMARA MUNICIPAL

- Deliberação  n.º  732/CM/2014  (Proposta  n.º  732/2014)
- Subscrita  pela  Vereadora  Graça  Fonseca:

Aprovar  a  alteração  ao  Regulamento  da  Medalha  Municipal

Serviço:  Secretaria-Geral.

A  Medalha  Municipal  destina-se  a  galardoar  personalidades
ou  entidades  de  reconhecido  mérito,  serviços  notáveis  prestados
à  Cidade  de  Lisboa  por  pessoas  singulares  ou  coletivas,
nacionais  ou  estrangeiras,  e  ainda  a  distinguir  qualidades
profissionais  reveladas  pelos  trabalhadores  ao  serviço  desta
Câmara  Municipal.

Desde  o  século  XIX  até  ao  último  quartel  do  século  XX,  foram
vários  os  despachos,  regulamentos,  editais  e  outros  documentos
que  regularam  a  atribuição  das  mais  variadas  Medalhas
Municipais.

O  «Regulamento  das  Medalhas  Municipais»,  publicado  em  Diário
Municipal  em  12  de  janeiro  de  1972,  veio  condensar  um  conjunto
de  normas  aplicáveis  nesta  realidade  secular  do  Município
de  Lisboa,  tendo  sido  alvo  de  alterações,  nomeadamente
nos  anos  de  1975,  1981,  1985  e  1988.  A  versão  em  vigor
do  Regulamento  da  Medalha  Municipal  resulta  das  alterações
introduzidas  pelo  Edital  n.º  30/88.

Esta  matéria  merece  que  a  Câmara  Municipal  continue  atenta
e  sensibilizada  para  a  respetiva  importância,  de  modo  a  que
sempre  seja  assegurado  o  prestígio  da  distinção  e  de  todos
os  agraciados,  mantendo  o  seu  significado  incólume  à  passagem
do  tempo  e  elevando-a  a  motivo  de  orgulho  da  comunidade.

Chegados  ao  final  do  ano  de  2014,  importa  trazer  ao  Regula-
mento  da  Medalha  Municipal  alguns  traços  de  modernidade,
bem  como  a  resolução  de  algumas  questões  de  índole  prática
que  a  experiência  acumulada  revelou  que  careciam  de  resposta,
sem,  contudo,  descurar  o  seu  percurso  e  valor  histórico.

Nesse  sentido,  e  no  essencial,  a  presente  proposta  de  alteração
comporta  a  redução  do  número  de  modalidades  da  Medalha
Municipal  a  três  (Medalha  Municipal  de  Honra  da  Cidade,
Medalha  Municipal  de  Mérito  e  Medalha  Municipal  de  Bons
Serviços),  retirando  do  Regulamento  os  capítulos  que  regulavam
a  atribuição  da  Medalha  Municipal  de  Valor  e  Altruísmo,

da  Medalha  Municipal  de  Dedicação  e  da  Medalha  Municipal
de  Comportamento  Exemplar.  No  que  concerne  à  Medalha
Municipal  de  Honra  da  Cidade,  é  reiterada  a  sua  importância,
mantendo-se  como  o  principal  galardão  atribuído  pelo  Muni-
cípio  de  Lisboa  e  alargando-se  o  seu  âmbito  de  atribuição.
Relativamente  à  Medalha  Municipal  de  Mérito,  opera-se
a  substituição  dos  graus  de  Ouro,  Prata  e  Bronze  pelas  classes
Cultural,  Desportivo,  Profissional,  Social,  Urbanístico,  Educativo
e  Ambiental.  Por  outro  lado,  a  Medalha  Municipal  de  Bons
Serviços  passa  a  ser  atribuída  em  singelo,  sem  os  graus
de  Ouro,  Prata  e  Bronze.

De  referir,  ainda,  a  integração,  neste  Regulamento,  do  Conselho
da  Medalha  Municipal  de  Lisboa,  enquanto  órgão  consultivo
da  Câmara  Municipal  para  efeitos  de  atribuição  das  Medalhas
Municipais  de  Honra  da  Cidade  e  de  Mérito,  bem  como
para  efeitos  de  determinação  da  perda  do  direito  ao  uso
das  Medalhas  Municipais  nos  casos  previstos  no  Regulamento.

Pelo  exposto,  tenho  a  honra  de  propor  que,  ao  abrigo  do  disposto
na  parte  final  da  alínea  k)  do  n.º  1  do  artigo  33.º  da  Lei
n.º  75/2013,  de  12  de  setembro,  a  Câmara  Municipal  de  Lisboa
delibere  aprovar  a  alteração  ao  Regulamento  da  Medalha
Municipal,  nos  termos  previstos  no  anexo  da  presente  proposta.

(Aprovada  por  unanimidade.)

Regulamento  da  Medalha  Municipal

Aprovado  ao  abrigo  do  disposto  na  parte  final  da  alínea  k)  do  n.º  1
do  artigo  33.º  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro,  em  virtude
de  se  tratar  de  um  conjunto  de  normas  regulamentares  sem  eficácia  externa

CAPÍTULO  I

Finalidades  e  diferentes  modalidades  da  Medalha

Artigo  1.º

1 - A  Medalha  Municipal,  nas  suas  diferentes  modalidades,
destina-se  a  galardoar  personalidades  ou  entidades  de  reconhecido
mérito,  serviços  notáveis  prestados  à  Cidade  de  Lisboa
por  pessoas  singulares  ou  coletivas,  nacionais  ou  estrangeiras
e  ainda  a  distinguir  as  qualidades  profissionais,  em  serviço,
dos  trabalhadores  deste  Município.

2 - As  medalhas  poderão  ser  atribuídas  a  título  póstumo.

Artigo  2.º

As  modalidades  da  Medalha  Municipal  são  as  seguintes:

- De  Honra  da  Cidade;
- De  Mérito;  e
- De  Bons  Serviços.
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CAPÍTULO  II

Do  Conselho  da  Medalha  Municipal  de  Lisboa

Artigo  3.º

1 - O  Conselho  da  Medalha  Municipal  de  Lisboa  é  o  órgão
consultivo  da  Câmara  para  efeitos  de  atribuição  das  Medalhas
Municipais  de  Honra  e  de  Mérito.

2 - Compete  ao  Conselho  da  Medalha  Municipal  de  Lisboa
nos  termos  do  n.º  1  do  presente  artigo:

a)  Receber  as  propostas  de  atribuição  de  Medalhas  e  emitir
parecer  prévio  fundamentado;

b)  Pronunciar-se  sobre  a  perda  do  direito  ao  uso  de  Medalha.

Artigo  4.º

1 - O  Conselho  da  Medalha  Municipal  de  Lisboa  é  composto  por:

a)  Um  Presidente;
b)  Um  a  três  vogais  com  reconhecidas  ligações  à  cidade

de  Lisboa.

2 - Pelo  menos  um  dos  membros  do  Conselho  deverá  ter  sido
galardoado  com  uma  Medalha  Municipal.

3 - Um  Vereador,  em  representação  do  Executivo  Municipal,
terá  assento  por  inerência  no  Conselho  da  Medalha  Muni-
cipal  de  Lisboa.

4 - O  Conselho  reúne  ordinariamente  uma  vez  por  ano,
em  novembro,  e  extraordinariamente  sempre  que  se  justifique.

5 - Os  membros  do  Conselho  da  Medalha  Municipal  são  nomeados
pela  Câmara  Municipal  sob  proposta  do  Presidente  da  Câmara
para  um  mandato  de  quatro  anos,  coincidente  com  cada
mandato  autárquico.

6 - Os  membros  do  Conselho  poderão  ser  nomeados  no  máximo
por  três  mandatos  consecutivos.

7 - Os  membros  do  Conselho  não  são  remunerados.

Artigo  5.º

O  Conselho  da  Medalha  Municipal  de  Lisboa  é  apoiado  pela
Secretaria-Geral,  que  deve  assegurar  as  condições  necessárias
ao  seu  funcionamento,  incluindo  o  secretariado  das  suas  reuniões.

CAPÍTULO  III

Da  Medalha  de  Honra  da  Cidade

Antecedentes:  Em  14  de  outubro  de  1918,  por  decisão  unânime
da  Câmara,  foi  criada  uma  medalha  designada  «da  Cidade»,
a  qual  não  seria  condecoração  no  sentido  ortodoxo  do  termo,
pois  não  previa  alfinete,  argola  de  suspensão,  nem  fita.
Comemorativa  na  sua  essência,  teria  no  anverso,  as  Armas
da  Cidade  e,  no  reverso,  duas  hastes  com  coroa,  uma

de  oliveira  e  outra  de  loureiro  «rodeando  a  inscrição  significativa
de  a  quem  a  medalha  for  conferida».  Fita  houve  que  arranjar,
bipartida  de  branco  e  preto,  quando,  em  27  de  maio  de  1919,
se  a  desejou  conferir  ao  aviador  americano  A.  C.  Read,  pela
primeira  travessia  aérea  do  Atlântico,  terminada  em  Lisboa.
Neste  exemplar,  como  a  dedicatória  seria  extensa  adotou-se
uma  montagem  no  cunho,  com  vista  a  obter  maior  módulo,
este  inicialmente  de  3,3  cm.

Desta  medalha  da  «Cidade»,  apresentada  com  a  heráldica
respetiva  e  lisa  no  reverso  para  a  gravação,  viriam  a  atribuir-se
outros  exemplares,  alguns  até  onde  a  fita  bipartida  de  branco
e  preto  chegou  a  passar  dos  3  cm  de  largura  tradicionais,
para  4  cm  e  a  própria  fivela,  de  linear  e  sóbria,  para  uma
de  bordadura  fantasiada  e  maior.

Interessante  verificar  que  os  primeiros  exemplares  não  tiveram
diploma,  mas  foram  credenciados  pelo  texto  da  ata  que  os
conferiu,  pois  só  em  1924,  o  artista  F.  Santos  (o  estatuário
Francisco  dos  Santos,  1878-1930)  foi  encarregado  de  desenhar
um  diploma  com  preenchimento  e  registo  em  livro  próprio.
Este  diploma  acompanhou  a  vida  da  Medalha  da  Cidade,
até  1927,  altura  em  que  o  brasão  da  Cidade  foi  revisto,
readotando  a  forma  e  divisa  do  de  1897  e  apresentando,
como  diferença  fundamental,  entre  ambos,  as  folhas  de  carvalho
do  final  do  século,  terem  dado  lugar  ao  Colar  da  Ordem  Militar
da  Torre  e  Espada,  aliás  já  inserido  nas  Armas  em  reforma.
Existem,  naturalmente,  Medalhas  da  Cidade  com  esta  atualização.

Só  em  reunião  de  Câmara,  de  18  de  julho  de  1940,  foram
aprovadas  as  primeiras  normas  regulamentares  básicas
de  atribuição,  uma  vez  que,  até  aqui,  esta  se  fazia  por  votação,
em  sessão,  consequência  duma  proposta  feita  à  mesa,
no  momento.  Tendo  sido  completado  o  seu  nome  para  «Medalha
da  Cidade  de  Lisboa»,  nessas  normas  foi  estabelecido  que
a  de  ouro  conferia  ao  agraciado  o  título  de  «Cidadão  Bene-
mérito»,  o  que  não  sucedia  com  a  de  prata,  também  prevista.
Saída  dos  cunhos  da  Medalha  de  Mérito  (idênticos  aos
da  de  «Assiduidade  no  Serviço»,  abertos  em  1934),  medalha
cuja  existência  se  extinguiu,  nesse  ano  de  1940,  foi  reformu-
lada  na  heráldica,  que  a  Portaria  do  Ministério  do  Interior,
de  23  de  fevereiro,  definira,  em  toda  a  dimensão,  mantendo,
na  outra  face,  em  singelo,  a  figura  alegórica  da  Cidade,  ambas
com  modelação  do  Mestre-Escultor  José  Simões  de  Almeida
(Sobrinho)  vinda  até  hoje.

O  módulo  de  3,5  cm,  então  proposto,  passaria,  por  deliberação
de  21  de  fevereiro  de  1952,  para  5  cm  e  a  fita  de  suspensão
que  em  1940  se  apresentava  com  quatro  faixas  brancas
e  cinco  pretas,  com  pala,  na  sua  largura  total  de  3  cm,  passou,
quando  da  designação  para  «Medalha  de  Ouro  da  Cidade»,
em  19  de  outubro  de  1960,  para  três  faixas  iguais,  igual-
mente  em  pala,  nas  mesmas  cores,  sendo  a  central,  branca.

O  «Regulamento  das  Medalhas  Municipais»,  publicado  em  12  de
janeiro  de  1972,  prestigiou,  mais  uma  vez,  esta  Medalha,
referindo  o  Salão  Nobre  dos  Paços  do  Concelho,  como  local
preferente  para  a  sua  imposição  pública.  Em  «Diário  Municipal»,
de  28  de  junho  de  1978,  foi  ampliado  o  número  das  entidades
capacitadas  proponentes  à  sua  atribuição.  A  revisão  do  Regu-
lamento  da  Medalha  Municipal  em  2014  reiterou  a  importância
desta  Medalha,  mantendo-a  como  o  principal  galardão  atribuído
pelo  Município  de  Lisboa  e  alargando  o  âmbito  da  sua  atribuição.
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A  atual  designação  de  «Medalha  de  Honra  da  Cidade»,  foi  tornada
pública  pelo  Edital  n.º  94/81  («Diário  Municipal»  de  1981/
/08/07)  fazendo-se  a  apresentação  honorífica  em  ouro  «vermeille»
como  quando  da  sua  primeira  instituição  em  1918.

Artigo  6.º

A  Medalha  de  Honra  da  Cidade  destina-se  a  galardoar  pessoas
singulares  ou  coletivas,  nacionais  ou  estrangeiras  de  reconhecido
mérito  e/ou  que  tenham  prestado  à  Cidade  de  Lisboa  serviços
de  excecional  relevância.

Artigo  7.º

A  atribuição  da  Medalha  de  Honra  da  Cidade  depende
de  deliberação  tomada  em  reunião  da  Câmara,  por  proposta
do  Presidente  da  Câmara  ou  de  um  Vereador,  ou  na  sequência
de  recomendação  dirigida  ao  Presidente  da  Câmara  pelo
Presidente  da  Assembleia  Municipal  ou  pelos  Presidentes
das  Juntas  de  Freguesia  da  cidade,  devendo  a  sua  atribuição
ser  escrutinada  através  de  voto  secreto  no  caso  de  o  galar-
doado  ser  pessoa  singular.

Artigo  8.º

A  atribuição  da  Medalha  de  Honra  da  Cidade  outorga  ao  agraciado
singular  o  título  de  «Cidadão  de  Honra  de  Lisboa»,  cabendo
às  entidades  coletivas  o  de  «Benemérita  de  Lisboa».

Artigo  9.º

A  Medalha  de  Honra  será  entregue  em  cerimónia  solene,
realizada  em  janeiro  (comemorando  o  dia  de  S.  Vicente),  salvo
exceções  em  que,  pelo  seu  interesse,  relevância  e  urgência,
poderá  ser  entregue  noutra  data.

Artigo  10.º

1 - A  Medalha  de  Honra  da  Cidade  é  do  módulo  de  5  cm
e  com  0,3  cm  de  espessura  no  bordo.  Representa,  no  campo
do  anverso,  uma  figura  académica,  alegórica  da  Cidade,
sentada  e  com  coroa  de  castelos  segurando  com  a  mão  esquerda
o  escudo  lisbonense,  apoiado  na  respetiva  ilharga  e,  com
a  direita  uma  palma  consagrativa.  No  reverso,  em  orla  superior,
a  designação  «Câmara  Municipal  de  Lisboa»,  e,  no  campo,
escudo  coroado  das  Armas  da  Cidade  entre  2  ramos  de  louro
e  carvalho,  combinados  com  uma  fita  ondeada  deixando  ler
a  divisa  heráldica  «Mui  Nobre  e  Sempre  Leal  Cidade  de  Lisboa»,
sobreposta  ao  colar  da  Ordem  Militar  da  Torre  e  Espada.

2 - A  Medalha  de  Honra  da  Cidade,  quando  concedida  a  entidades
singulares,  será  provida  de  argola  de  suspensão,  fita,  fivela,
canevão  e  alfinete,  todos  os  metais  em  dourado.

3 - A  Medalha  de  Honra  da  Cidade  é  usada  ao  peito,  do  lado
esquerdo,  suspensa  de  fita  de  seda  com  3  cm  de  largura,
no  padrão  de  três  faixas  iguais,  em  pala,  de  cores  branca
e  preta  sendo  a  central  branca.

4 - O  distintivo  correspondente  à  Medalha  de  Honra  da  Cidade,
para  pessoas  singulares,  quando  usado  em  uniforme,  é  uma
fita  de  seda  com  2  cm  de  comprimento,  da  largura  e  padrão
referidos  no  número  anterior,  enquadrada  por  fivela  vazada

ou,  simplesmente,  essa  fita,  sim  ou  não,  emoldurada  pela
área  da  fivela.  Em  trajo  civil,  o  mesmo  distintivo  é  uma  roseta
circular  de  seda  com  1,5  cm  de  diâmetro,  nas  cores  do  Estan-
darte  da  Cidade,  preta  na  periferia  e  branca  no  centro,  armada
sobre  um  galão  metálico  dourado  de  2  x  1  cm.  Como  alternativa
a  esta  roseta  poderá  ser  usado  um  galão  metálico  dourado
de  1,35  x  0,80  cm,  soldado  num  alfinete,  onde  será  armada
fita  da  miniatura  da  Medalha,  descrita  na  respetiva  estampa
que  acompanha  este  Regulamento.  As  entidades  coletivas
que  possuam  estandarte  oficial,  usarão,  em  singelo  ou  em  laço,
a  fita  da  Medalha  no  comprimento  conveniente,  armado
junto  à  lança.

CAPÍTULO  IV

Da  Medalha  Municipal  de  Mérito

Antecedentes:  A  mais  antiga  Medalha  Municipal  com  referência
«Ao  Mérito»,  é  datada  de  1883  e  dela  existem  dois  exemplares,
em  prata  e  cobre,  no  Museu  da  Cidade,  sendo  de  admitir
que  tivesse  havido  de  ouro.  Desconhece-se  o  autor  da  sua
modelação  e  cunhada  no  módulo  de  3,74  cm,  o  rebordo  saliente
que  apresenta,  confere-lhe  uma  espessura  algo  demasiada,
cerca  de  0,4  cm.

Só  em  12  de  outubro  de  1933,  seria  aprovado  o  primeiro  projeto
de  Regulamento  para  a  concessão  duma  medalha  já  estru-
turada  de  «Mérito  Municipal»,  definitivo  em  10  de  outubro  de
1935.  A  importância  desta  condecoração,  logo  prevista,
ilustra-se  em  o  seu  grau  de  ouro,  até  à  reforma  de  18  de  julho
de  1940,  ter  outorgado  aos  agraciados,  o  título  de  «Cidadão
de  Lisboa»,  atestado  por  diploma  próprio,  honra  que,  de  1918  a,
praticamente,  1927,  coube  à  «Medalha  da  Cidade».  Ela  iria,
por  isso,  no  seu  eclipse,  em  1940,  dar  lugar  digno  à  «Medalha
da  Cidade  de  Lisboa»,  conferindo-lhe,  não  só  a  sua  imagem
artística,  como  a  sua  dimensão  e  como  até  o  desenho  da  própria
fita  de  suspensão.

Ressurgiria,  porém,  com  novo  estatuto,  em  19  de  outubro  de
1960,  nas  três  classes  de  ouro,  prata  e  cobre  (neste  próximo
anterior  era  apenas  de  ouro  e  prata)  vocacionada  a  distinguir
atos  de  carácter  especialista  e  cultural  ao  serviço  da  Cidade.
O  seu  anverso,  dentro  do  tradicional  nas  veneras  municipais,
quando  não  usa  a  coroa  vegetal  consagrativa,  como  chegou
a  estar  escrito  para  o  «Mérito  Municipal»,  em  1933-35,
mas  que  julgamos  nunca  ter  sido  passado  a  cunho,  recebeu
nova  modelação  da  figura  alegórica  da  Cidade,  devida  agora
ao  escultor  Vasco  da  Conceição.  O  reverso  (nalguns  exemplares
existentes,  montado  como  anverso  no  geral  de  algumas  medalhas
municipais),  continuou  a  ser  o  das  Armas  de  Lisboa,  do  Mestre-
-Escultor  José  Simões  de  Almeida  (Sobrinho),  1880-1950,
já  oportunamente  modificadas  sobretudo  no  seu  coroamento
de  castelos.

As  revisões  feitas  ao  Regulamento  das  Medalhas  Municipais,
publicadas  nos  «Diários  Municipais»  de  12  de  janeiro  de  1972
e  de  28  de  junho  de  1978,  não  alteram,  a  não  ser  em  mais
amplas  possibilidades  de  atribuição  e  proposta,  esta  Medalha
sempre  havida  como  de  verdadeiro  e  reconhecido  prestígio.
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A  Revisão  de  2014  extingue  os  graus  de  Ouro,  Prata  e  Bronze,
criando,  ao  invés,  as  classes  Cultural,  Desportivo,  Profissional,
Social,  Urbanístico,  Educativo  e  Ambiental.

Artigo  11.º

A  Medalha  Municipal  de  Mérito  destina-se  a  distinguir
as  pessoas  singulares  ou  coletivas,  nacionais  ou  estrangeiras,
de  cujos  atos  advenham  assinaláveis  benefícios  para  a  Cidade
de  Lisboa,  melhoria  nas  condições  de  vida  da  sua  população,
desenvolvimento  ou  difusão  da  sua  arte,  divulgação  ou  apro-
fundamento  da  sua  história,  ou  outros  de  notável  importância
que  justifiquem  este  reconhecimento.

Artigo  12.º

A  Medalha  Municipal  de  Mérito  é  dividida  em  classes,  de  âmbito
Cultural,  Desportivo,  Profissional,  Social,  Urbanístico,  Educativo,
Ambiental,  Turismo,  Empreendedorismo,  Juventude,  entre
outras  áreas  de  âmbito  relevante  para  a  cidade  de  Lisboa.

Artigo  13.º

1 - A  atribuição  da  Medalha  Municipal  de  Mérito  depende
de  deliberação  tomada  em  reunião  de  Câmara,  sob  proposta
do  Presidente  da  CML  ou  do  Vereador  do  Pelouro,  ou  na  sequência
de  recomendação  dirigida  ao  Presidente  da  Câmara  pelo
Presidente  da  Assembleia  Municipal  ou  pelos  Presidentes
das  Juntas  de  Freguesia  da  cidade,  devendo  a  sua  atribuição
ser  escrutinada  através  de  voto  secreto  no  caso  de  o  galar-
doado  ser  pessoa  singular.

2 - A  atribuição  de  uma  das  classes  da  Medalha  Municipal
de  Mérito  não  inibe  o  agraciado  de,  futuramente,  poder  receber
outras  de  classe  diferente.

Artigo  14.º

A  Medalha  Municipal  de  Mérito  será  entregue  em  cerimónia
solene,  realizada  em  janeiro  (comemorando  o  dia  de  S.  Vicente),
salvo  exceções  em  que,  pelo  seu  interesse,  relevância  e  urgência,
poderá  ser  entregue  noutra  data.

Artigo  15.º

1 - A  Medalha  Municipal  de  Mérito  é  do  módulo  de  3,5  cm
e  com  0,2  cm  de  espessura  no  bordo.  Representa,  no  campo
do  anverso,  sob  a  legenda,  em  orla  superior,  «Mérito»,  uma
figura  académica,  alegórica  da  Cidade,  sentada  e  com  coroa
de  castelos,  tendo  a  mão  esquerda  apoiada  a  um  escudo
lisbonense  assente  no  solo  e  a  direita  segurando  uma  palma
consagrativa.  No  reverso,  em  orla  superior,  a  designação
«Câmara  Municipal  de  Lisboa»  e,  no  campo,  escudo  coroado
das  Armas  da  Cidade  entre  dois  ramos  de  louro  e  carvalho,
combinados  com  uma  fita  ondeada  deixando  ler  a  divisa
heráldica  «Mui  Nobre  e  Sempre  Leal  Cidade  de  Lisboa»,
sobreposta  ao  colar  da  Ordem  Militar  da  Torre  e  Espada.

2 - A  Medalha  Municipal  de  Mérito  é  usada  ao  peito,  do  lado
esquerdo,  suspensa  de  fita  de  seda  com  3  cm  de  largura,
no  padrão  de  três  faixas  iguais,  em  pala,  de  cores  branca
e  preta,  sendo  a  central  preta.  A  mesma  é  ainda  armada
com  fivela,  canevão  e  alfinete.

3 - O  distintivo  correspondente  à  Medalha  Municipal  de  Mérito,
para  pessoas  singulares,  quando  usado  em  uniforme,  é  uma
fita  de  seda  com  2  cm  de  comprimento,  da  largura  e  padrão
referidos  no  número  anterior,  enquadrada  por  fivela  vazada,
no  metal  condizente,  ou,  simplesmente,  essa  fita,  sim  ou  não,
emoldurada  pela  área  da  fivela.  Em  trajo  civil,  o  mesmo
distintivo  é  uma  roseta  circular  de  seda,  com  1,5  cm
de  diâmetro  nas  cores  do  Estandarte  da  Cidade,  branca
na  periferia  e  preta  no  centro,  armada  sobre  um  galão  metálico
do  grau  próprio,  de  2  x  1  cm.  Como  alternativa  a  esta  roseta
poderá  ser  usado  um  galão  metálico  de  1,35  x  0,80  cm,
soldado  num  alfinete,  modelo  único  para  qualquer  grau,
onde  será  armada  fita  da  miniatura  da  Medalha,  descrita
na  respetiva  estampa  que  acompanha  este  Regulamento.  As
entidades  coletivas  que  possuam  estandarte  oficial,  usarão,
em  singelo  ou  em  laço,  a  fita  da  Medalha  no  comprimento
conveniente,  armada  junto  à  lança.

CAPÍTULO  V

Da  Medalha  Municipal  de  Bons  Serviços

Antecedentes:  Com  a  designação  de  «Bons  Serviços  Municipais»,
embora  se  destinasse,  no  fundo,  a  premiar  os  mesmos  objetivos,
até  ao  presente,  contemplados  na  «Medalha  de  Assiduidade
e  Bons  Serviços»,  independentemente  do  tempo  contado
na  função,  foi  criada  em  30  de  maio  de  1929.  O  Museu
da  Cidade  possui  dois  exemplares  de  prata  e  ouro,  desse
período  inicial,  saídos  de  cunhos  diferentes,  onde  a  simples
legenda  «Bons  Serviços»,  aparece  dentro  de  cada  coroa,
uma  inteiramente  de  louros  e  outra,  de  louros  e  carvalhos.
Em  12  de  outubro  de  1933,  foi  extinta  pela  criação  da  «Medalha
de  Assiduidade  no  Serviço»,  esta  regulamentada,  em  10  de
outubro  de  1935 - reaparecendo,  em  12  de  janeiro  de  1972,
com  o  título  de  «Medalhas  de  Bons  Serviços  Municipais»,
nos  graus  de  ouro,  prata  e  cobre,  reformulada  nos  fins
a  consagrar  e  saída  do  cunho  criado  para  a  Medalha  de  Mérito,
no  Estatuto  de  19  de  outubro  de  1960.

Em  31  de  julho  de  1981  («Diário  Municipal»  de  1981/08/07),
por  deliberação  de  Câmara,  quando  se  instituiu  a  Medalha
de  Honra  da  Cidade,  foi  resolvido  suprimir  a  categoria  de  ouro
da  Medalha  de  Bons  Serviços  Municipais  que  passou,  assim,
só  a  contar  com  as  de  prata  e  cobre.

Em  1985  reconheceu-se,  porém,  o  valor  dos  símbolos,  no  sentido
de,  dignificando  as  qualidades  dos  que  melhor  servem  a  Câmara
Municipal  de  Lisboa,  tantas  vezes  sem  olhar  a  si  próprios,
justificar,  numa  elementar  norma  de  justiça  restaurar  a  classe
desaparecida,  instituindo-se  de  novo  o  grau  ouro.

Em  2014  foi  decidido  extinguir  os  graus,  passado  a  Medalha
de  Bons  Serviços  a  ser  atribuída  apenas  em  singelo.

Artigo  16.º

A  Medalha  Municipal  de  Bons  Serviços  destina-se  a  galardoar
os  trabalhadores  funcionários  do  Município,  os  elementos
da  Polícia  Municipal  e  do  Regimento  de  Sapadores  Bombeiros
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que,  no  cumprimento  dos  seus  deveres,  se  tenham  revelado
e  distinguido,  exemplarmente,  pelo  zelo,  competência,  decisão
e  espírito  de  iniciativa.

Artigo  17.º

A  atribuição  da  Medalha  Municipal  de  Bons  Serviços
é  da  competência  do  Presidente  da  Câmara,  por  sua  iniciativa
ou  por  proposta  fundamentada  de  Vereadores,  do  Secretário-
-Geral,  de  Diretores  Municipais,  do  Comandante  do  Regimento
de  Sapadores  Bombeiros  e  do  Comandante  da  Polícia
Municipal,  ou  na  sequência  de  recomendação  dirigida
ao  Presidente  da  Câmara  pelo  Presidente  da  Assembleia
Municipal  ou  pelos  Presidentes  das  Juntas  de  Freguesia
da  cidade.

Artigo  18.º

A  Medalha  de  Bons  Serviços  será  entregue  em  cerimónia
solene,  realizada  em  janeiro  (comemorando  o  dia  de  S.  Vicente),
salvo  exceções  em  que,  pelo  seu  interesse,  relevância  e  urgência,
poderá  ser  entregue  noutra  data.

Artigo  19.º

1 - A  Medalha  Municipal  de  Bons  Serviços  é  do  módulo
de  3,5  cm  e  com  0,2  cm  no  bordo.  Representa,  no  campo
do  anverso,  sob  a  legenda,  em  orla  superior,  «Bons  Serviços»,
uma  figura  académica,  alegórica  da  Cidade,  sentada  e  com  coroa
de  castelos,  tendo  a  mão  esquerda  apoiada  a  um  escudo
lisbonense  assente  no  solo  e  a  direita  segurando  uma  palma
consagrativa.  No  reverso,  em  orla  superior,  a  designação
«Câmara  Municipal  de  Lisboa»  e,  no  campo,  escudo  coroado
das  Armas  da  Cidade  entre  dois  ramos  de  louro  e  carvalho,
combinados  com  uma  fita  ondeada,  deixando  ler  a  divisa
heráldica  «Mui  Nobre  e  Sempre  Leal  Cidade  de  Lisboa»,
sobreposta  ao  colar  da  Ordem  Militar  da  Torre  e  Espada.

2 - A  Medalha  Municipal  de  Bons  Serviços  é  usada  ao  peito,
do  lado  esquerdo,  suspensa  de  fita  de  seda  com  3  cm
de  largura,  no  padrão  de  cinco  faixas  desiguais,  em  pala,
de  cores  branca  e  preta,  alternadas,  sendo  de  0,5  cm  e  pretas
as  de  bordadura  e  central.  A  mesma  é  ainda  armada  com  fivela,
canevão  e  alfinete.

3 - O  distintivo  correspondente  à  Medalha  Municipal  de  Bons
Serviços,  quando  em  uniforme,  é  uma  fita  de  seda  com  2  cm
de  comprimento,  de  largura  e  padrão  referidos  no  número
anterior,  enquadrada  por  fivela  vazada,  no  metal  condizente,
ou  simplesmente,  essa  fita,  sim  ou  não,  emoldurada  pela  área
da  fivela.  Em  trajo  civil,  o  mesmo  distintivo  é  uma  roseta
circular,  de  seda,  com  1,5  cm  de  diâmetro,  ao  centro  nas  cores
preta  e  branca,  gironadas  como  no  Estandarte  da  Cidade
e  branca  na  periferia,  armada  sobre  um  galão  metálico
do  grau  próprio,  de  2  x  1  cm.  Como  alternativa  a  esta  roseta
poderá  ser  usado  um  galão  metálico  de  1,35  x  0,80  cm,
soldado  num  alfinete,  modelo  único  para  qualquer  grau,
onde  será  armada  fita  da  miniatura  da  Medalha,  descrita
na  respetiva  estampa  que  acompanha  este  Regulamento.

CAPÍTULO  VI

Disposições  Gerais

Artigo  20.º

1 - Constitui  encargo  do  Município  a  aquisição  de:

a)  Medalha  de  Honra  da  Cidade:  medalha  com  fita,  fivela  canevão
e  alfinete;  a  respetiva  miniatura  com  fita,  um  distintivo
para  uniforme  constituído  por  fita  de  seda  de  dois  centí-
metros  de  comprimento,  do  mesmo  padrão,  enquadrado
por  fivela  vazada;  e  para  trajo  civil  o  alfinete  com  a  mesma  fita
da  miniatura  armada  sobre  galão  metálico  de  1,35  x  0,80  cm;
Estojo;  Diploma.

b)  Medalha  Municipal  de  Mérito:  medalha  com  fita,  fivela,
canevão  e  alfinete;  a  respetiva  miniatura  com  fita;
um  distin-tivo  para  uniforme  constituído  por  fita  de  seda
com  dois  centímetros  de  comprimento,  do  mesmo  padrão
enquadrado  por  fivela  vazada  ou,  se  for  caso,  carregada
com  o  número  respetivo  da  atribuição;  e,  para  trajo  civil,
o  alfinete  com  a  mesma  fita  da  miniatura  armada  sobre
galão  metálico  de  1,35  x  0,80  cm;  Estojo;  Diploma.

c)  Medalha  Municipal  de  Bons  Serviços:  medalha  com  fita,
fivela,  canevão  e  alfinete;  a  respetiva  miniatura  com  fita;
um  distintivo  para  uniforme  constituído  por  uma  fita
de  seda  com  dois  centímetros  de  comprimento  enquadrada
por  fivela  vazada;  e,  para  trajo  civil  o  alfinete  com
a  mesma  fita  da  miniatura  armada  sobre  galão  metálico
de  1,35  x  0,80  cm;  Estojo;  Diploma.

2 - Todos  os  demais  distintivos,  quer  para  uniforme  quer  a  roseta
para  o  traje  civil,  não  referidos  no  n.º  1,  têm  carácter  facul-
tativo  e  constituem  encargos  dos  homenageados.

3 - Os  estojos  são  de  modelo  simples,  de  vão  único  com  o  brasão
da  Câmara  Municipal  de  Lisboa  na  tampa.

Artigo  21.º

1 - Cada  Medalha  atribuída  é  acompanhada  de  um  diploma,
assinado  pelo  Presidente  da  Câmara  e  autenticado  com  o  selo
branco  da  Câmara  Municipal  de  Lisboa.

2 - Os  modelos  de  cada  uma  das  modalidades  da  Medalha
Municipal  e  respetivos  diplomas  e  distintivos,  são  os  que  constam
em  anexo  ao  presente  Regulamento.

3 - Os  diplomas  têm  impresso,  no  verso,  o  texto  regulamentar
da  Medalha  a  que  digam  respeito  e  as  notas  do  respetivo
historial  que  o  antecedem.

4 - Os  diplomas  das  Medalhas  Municipais  de  Bons  Serviços
têm,  igualmente,  menção  do  seu  registo,  no  processo  individual
do  trabalhador  ou  na  folha  de  serviços,  tratando-se  de  agente
do  Regimento  de  Sapadores  Bombeiros  ou  da  Polícia  Municipal.

Artigo  22.º

1 - O  registo  dos  agraciados  com  as  Medalhas  de  Honra  da  Cidade
e  Municipal  de  Mérito  será  feito  pela  Secretaria-Geral,  a  qual
arquivará  uma  cópia  digital  do  despacho  de  atribuição,  bem
como  do  respetivo  diploma.
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2 - O  registo  dos  agraciados  com  a  Medalha  de  Bons  Serviços
será  feito  pela  Direção  Municipal  de  Recursos  Humanos,
que  arquivará  no  processo  individual  do  trabalhador.

3 - O  registo  dos  agraciados  deve  ser  tornado  público,
com  o  fundamento  das  mesmas,  no  Boletim  Municipal,
revista  e  sítio  da  internet  da  Câmara  Municipal  de  Lisboa.

Artigo  23.º

1 - Os  agraciados  com  as  diversas  modalidades  da  Medalha
Municipal  poderão  fazer  uso  das  suas  insígnias  em  todos
os  atos  e  solenidades  que  o  justifiquem.

2 - As  diversas  modalidades  da  Medalha  Municipal  (condecoração
inteira  ou  miniaturas)  são  usadas  da  direita  para  a  esquerda,
pela  sua  ordem  de  importância  e,  quando  combinadas
com  outras  condecorações  oficiais  ou  reconhecidas  oficialmente,
não  se  contenham  numa  só  linha,  a  precedência  estabelecida
pelo  n.º  1  do  artigo  92.º  do  Decreto-Lei  n.º  566,  de  1971/12/
/20,  começa  pela  linha  superior  (n.º  2  do  mesmo  artigo  e  decreto).

Artigo  24.º

O  agraciado  que  venha  a  ser  condenado  a  pena  de  prisão
por  período  igual  ou  superior  a  dois  anos,  ou  a  sofrer  castigo
por  ato  considerado  infamante  para  a  cidade,  a  sociedade
ou  corporação  a  que  pertença,  perde  o  direito  ao  uso  de  qualquer
das  modalidades  da  Medalha  Municipal,  por  decisão  da  Câmara
Municipal,  ouvido  o  Conselho  da  Medalha  Municipal.

Artigo  25.º

É  mantido  o  direito  ao  uso  e  confirmadas  as  prerrogativas
de  titularidade  das  medalhas  concedidas  ao  abrigo  de  deli-
berações  anteriores  ao  presente  Regulamento.

Artigo  26.º

O  presente  Regulamento  é  publicado  em  Boletim  Municipal,
revoga  todas  as  disposições,  bem  como  deliberações  anteriores
sobre  a  matéria  e  entra  imediatamente  em  vigor.
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REGULAMENTO DA MEDALHA MUNICIPAL 

CAPtTuloV 

Oa 1\tcdlllha Municipal de Buns Scrvi~os 

Art:igo 16." - A Medalha Municipal de Boas Scrvi~os dcsti.na-sea galardoar 
us trubalh!Miores (unctomi.rios do Municipio, os elementos da Policia 
Municipal e do Regimento de Sap11dores de Oombciros que, no 
c"mprimento dos seus de\'eres, se tenbam re"elado e diS1inguido, 
exeooplanner1.1e, pelo zelo, compet~cia. decis!io e espiri•o de inici:uh•a. 

Art.igo 11.• - A atribuit;;Ao d3 Med31ha Mu.nicit):tl de Boas Servi\()S 6 da 
compctC:ncia do Prcsidentc d3 Cimara, por sua iniciativa ou por proposta 
fun.damentada de Vereadores. do Socrcti.rio-GefaJ, de Diretores Municipals. 
do Comandante do Regimen to de Sapadores Bornbeiros e do Comaodantc da 
PoUcia Mwticipal. oo Ba.scquCocia de rcoomeada~o dirigida ao Presidente 
dil Cilm.1rn pelo Pres-idcntc d.1 Mstmbleia Munidp;JI ou pclos Presidentes 
d:ts.Juow de Frtg\teSi<'l da eidade. 

Art.igo 18.0 
- A Medalha de Bons Scrvi~os sera entregue em cerim6nia 

solcnc. rcalizada em Janeiro (comcmorando o dia de S. Vicente), salvo 
c.x~Ocs em que, pclo scu interesse, rdcvincia c urg_Cncia, podeni scr 

allRg\10: DOUtl'll data. 

Ar1jgo 19.0 - I -A Medalha MWJidpal de Oons Sen•iQO.St do mOdulo de 3,5 
em ecoro O.lcm no bordo. R.epresenta, oo<:ampO do anv«so, sobaltgenda, 
tro ort.1 superior, •dl<ms Strvi~os:.), uma fisur;~ aea~roica, aJeg6riea d.'l 
Cidade, sentada e oom coroa decastekls. te.,do a roSo esquerda apoiada a um 

ANTfCEDI!Nll!S: 

escudo lisboneme as:scnte no solo e a direita segu:rando uma palma 
eoosagrath•a. No reverso. em oria superior, a designa~o «Cimara 
Municipal de Lisbou,:,. e. no campo, escudo <:ocoado dus Artnas da Cidadt: 
tntre doi! rilmOS de louro e c.'lrvodho, oombinados C()m umu fiUJ <mdeada, 
deixando ltr 3 divi~ herliJdica «Mui Nobre e Sernpce Leal Cidade de 
lisbo;l)t, sobre~aaoco1arda Ordetn Militarda Torre e Espada. 
2 • A Meda1ha Municipal de Bons Set\'i~os 6 usada a() pcito, do lado 
e!lqucrdo, !IUJ>fiC'Olla, do 1ado csqucrdo, s.uspensa de lita de seda, com 3 c:m de 
largurn.. no padtdo de cinco taixas desiguais, em pala, de cores branc:a e prcca, 
alteroadas. S('fldo de 0.5 em e pcdas as de bordadura e centraL A mesma C 
ainda annada oom fi.,.e.Ja. caneo.·Uo e alfinetc. 
3 - 0 distintivo eorrespondente ;i Medalha Municipal de Boos Serd~. 
quando tro unifOnne. e uma fi ta de se<L1 <:(1m 2 em de <:omprimento, de 
lat3Urll e p.'ldnio referidos no nl)mero anterior, enquadrada por five Ia vatada., 
I)() metal condi.r.ente, ou simplesmeme, essa fita, s im ou nlo, tnlOidurada 
pe1a !rl'3 da fi vc1a. Em trajo civil, o mcsmo dislimivo 6 uma r<)SCta circular, 
de seds, com 1,5 em de di!lntctro, ao centro nas cores prcca c branca, 
gironadll$ o:omo no Estandan~: da Cidado: ( . bron~:a na perif~:ria. annada sobrt 
um gahio mcuilioo do grau prOprio, de 2 x I em. Como altemativa a esta 
roseta podenl ser usado urn galUo ~"ieo de 1.35 x 0,80 em. soldado num 
alfincte. mOOelo Uoioo para qut~lquer grau, oadc scril arm.,da Gta di• 
minhnura da Meda.lha, dcscril.i na respt~tiva escampa que acomp;)Jtba este 
ReguJamen1o. 

Com a derigna,ao de «Boru Sen·i~ Municipois», embora se destinasse. no fo11do. a p!P.miar os mesmos objetiwn. at€- ao presente, cxmtemplados na 

Kit( edalha de Asslduldadee Bons SerdCtU», i'ndependentemente do tempo cont.ado nafim¢D,jol crloda em JO de Maio de 1 919. 0 MJISeu da Ctdade J>O.fSJi.l dols 

e;wmplaJT.S de prata t: ouro, de:s:sft pcritXW im'cial. saidos de crml•os difcn:nte;s, 011de a simples lt:gend/1 «&ru Sl!rtrifOS/1, aporn:e dl!IJIIYJ de coda ccrva... uma 

inteiromerue de louros e OJiiTa, de louros e cantO!hos. Em 11 de Otttltbrt> di!' /91J.foJ' extinta pel a cria¢o da ttMedalha de A.ssiduidade 110 Sen•i,oM. est a 

n:gulomenluda, em 10 d~"t Outul:m>de 193$ reupartctnd<J. em 12 dt:Jan.:in>d4 1912. como titulo de ttMedalhasde &n.J Sen·i¢J MunU;ipaiSif. n(At grtrusde 

OW"O. prata e cobrl!. f?jormu/ada nos firu a coruagrar esaida do cunlto criado poro a Ml!da/lta de Merito, 110 £statuto de 1 9 de 011tuluv de J 960. 

£m 3/ de Julho de 1981 {DI&rlo ,l,.lunlclpa/ de 71811981), por dellberacilt> de C&mara, quando .te lrutfJJtlu a Meda/lta de Hom·a da Cldade..fol re.1.f1Mdo 

:mprimir a ootqoria de ouroda Mc4alha de Bons Scrw's-.os Munidpais que fl<IJ.$0"· assim, s6 a CQ.Iftor com as de prota e cobre. 

Em 1985 I'FCOIIheceu·se. porern, o ltO!or dos sbnbolos, 110 sent/do de, dlgnljicando a.r qualidadl.'3 dos que hlelltor sen-ern a Cdmara Municipal de Usboa. 

tan.tas l't:t'.t S4!fll olhar o $i pr6priOs.j~tif1CUr. numa e/em(flltor 11orma de jUJti¢:1 rY:$1UurtJr a cla.ue deM~JI(ul:Cida. i~tituind()<-St! dt n()vQ o grou ()url), 

Em 2014 foi decidido extb~guir os graus. passado a Ml!dallta de Dons &rvifCS o sa atribufda ape11as l!hl singelo. 

Atribuida em sessao de Camara de _/ _; __ 

Reglstada em_;_;~ sob o N.o ___ _ 

0 rcsponsa .. -d pdo Arquivo J-list6rico. 
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R.EGULAMENlO DA MIDALHA MUNICIPAL 

CAPrrULOIII 
~ Medalha de t-lonm da Cld~de 

Migo 6.• • A M«blhll de IIOitrl'l da Cidade deslim~·se a gal..'lrdoitr 
pcssoas sin&ulares ou ooletivas, 1\acionais ou estrangeiras de 1\."C()rthecido 
mCrito c/ou que. tcnham pccsaado a Cidade. de lisboa scrvi-;os de 
cltccpcional rcleo.•incia.. 

Migo 1.• • A atribui~li() d.1 Medalha de Honra da Cidade depetlde de 
dclibenu;Ao tomad3 em reuniao d3 C!ma.ra, por proposta do Ptes:idcntc da 
Climara ou de. um Vcreador. ou na sequCaci.a de rcoollK't'l~o dirigida ao 
l'residmte da Cilmaru peJo Presidente da Asscmbleia Muoidpal ou pc::los 
Presidentes dMJ~m•as de Freg~;:. dol cidadt. devtndoa s"a atribui~OO ser 
eSCI'Utinada au-a'·~ de ''Oto secreto 1\0 caso de o aatardoado .ser pessoa 
singular. 

Artigu 8,<) • A t~tribui~o 00 Medalh.1 de 1 loon) da Cid:ade outorga oo 
agrocl$00 sing1.1lar o dtulo de •..Cid3d5<> de H()W'a 00 Lisboa», cllbe:l)do &s 
cntidadcs coleti\'as o de ((Bencmtrita de Lisbotm. 

Artigo 9! · A Medalba de Hanna seria entreguc em ccrim6nia so1ene. 
rtali.z.'lda em laneiro(comemor.l.ndoodia<le S. Vieente),sah·o exceQOesem 
que, pelo scu imeusse, relevllnci.a c urg~ncia, poderA scr emrogue noutr':l 
data. 

Artigo 10.' · I · AMcdalha dcllonm <1<1 Cidildc odo m6dulo de~ om e oom 
0,3 <:nl de espessunlno bordo. R~enLa, nocampodoatwerso, uma ligura 
aca dtmica, alcg6rica da Cidadc, scntada c com coros de castclos segurando 

ANTECEDENTES: 

com a m.'io esq~.ttrd.'l o escudo lisboo.t nse. apoiado B.'l respetti\·a ilh.1rga e. 
com a diteita urna pGin\8 co"sasrati\<a. No reverso, etn orla SUJ~ior, a 
dcsign:u;ifo ~amara Municipal de Lisboa», c, no campo, escudo ooroado 
das Annas da Cidade entre 2 ramos de louro e carvalho. oombilltldos com 
uma fiw ondcad.1 dcixando lcr a dMSll hen11dica ~~ui Nobree Sempre Leal 
Cidade de Lisboa,., sobreposta aooolar da Orden'! Milicarda Torre e Espada. 
2 • A Mcdalha de Hom-a da Cid3dc, quando conccdida a cmidadcs 
singulanes. sera pco\'ida de argola de suspensiio, tita. fh•ela. canevio e 
alfinete, todos os metais em dourudo. 
3 • A Me~.l.'llba <It Honra d.'l Ci<l.'lde ~ uSlt<b: ao peito, do 1000 tS(J\terdO, 
suspensade rita des.."'da com 3 em de larauta., no pacWo de Ids fai.xas iguais, 
em psla, de cores branca c prda sendo a centtaJ branca. 
4 • 0 distinti\'O correspondente il Modalha de Honra da Cidade. psra 
pessoa.s z.ingulan:;s, quando usotdo em unifonne, C uma fittt de seda oom l em 
<.It oo•n;pritnento, da largura e padtllo referidos oo oUroe:ro an1erior. 
cnquadrada por fi\'cla vazada ou, simplcsmcntc, c:sss fi ta. sim ou nllo, 
emoldurada peJa ilrea da tivcla. Em trajo civil. o mesmo distintivo e wna 
rusda ci.n;ular de seda com I.S em de diimctro, lltlll cores do Estand.1rte da 
Cid;)()e. preca 03 periferi3 e br.mca no cen1.r0, 3Jmada sobre um god3o 
mciAJic<) dourado de 2 x I ctn. Como ahemati\'a a csta roseta podcri set 
usado urn galio mctalico domado de I ,35 x. 0,80 em, sold3do num aJfinctc, 
rode seri annada fitn da miniatunt da Medalba, descrita na respectiva 
CStilmpi) que iKompanbi& CSlii: Regulammto, As CntidildCS GOit(;tivil$ (IUC 
p()SS'Itatn w a,)()arte oficial, usarlt(), em singelo ou em l~o.a fiLa da M00.1lba 
no oomprimento com•cnicntc., am1ado junto illanoa. 

Anleced¢nJQ: 6m 14 dt: Outuhn> de 1.918, jJ()r d(te#il<J unBnimt: da CUmOro.j()i criuda umO medalha de:Jignada «da Cidadt:N, a qual n/i() :J~ria 

condt'COIYl~-iio nosf!ntidoortodoxo do umno poi.s niio Jm!l'ia alfincte. argo/a desuspensdc, nemfita. Comemoraliwt no sua f!ssinc:ia, teria no Oltvtrrso. as Armas 

da Cidade e. no .rtwer:w, duas hastes COIN coroa. unto de o/iV('ira e outra de loul'i!iro «rodea,do a tnscrirOo significatiwr de a quem a 111edalho }Or 0011/eridaN. Fila 

hQ.t~ ... -equean-anjor; blptmldade brancoe preto, quando, em 17 de Malo de 1919, seade.~c>jOlt C(mfel'lraoa\•ladoramerlconoA. C. Reod,,H!la J>rfmel.ro troves.~ fa 

aG~a d<J Atltinli(:O, ternrim.1da t:m Usboa. Ne:stft ftX(IJf'lplor; como a detHCC~t6n'a I~ftria (IXU!II~·a r•dOIQINil! uma mOJrl«gf:m no <:un}f(), (,'Om ~i'Jto Q oblw maior mtK/ulo, 

este iniciolmentede J,J em. 

/Jest a medalha da KCldadeP. apre3t!ltlada com a heritldlco respetfti(J elisa no IV!IIf!J'SO fMUO agrall(}fdo, vil'iam a alribllir-seou/ras exemplares. alg1tn.r at€ 

()nd~tafilal)ipanidtl debronc<J epret()c/regou a panardM J em de Jargura lrodiei()nai$, para 4 em eo prt)priaflwtla, de lineares6bria,para umO delx>rdadura 

fanJasir~da cmaior. 

lmeressame ttl!rijicar que os primeiros exempt ares JUio til<eram diploma. mas foram credl!llc:iados pelo texto da Qta q1te os conforiu. pois s6 em 1914. o 

artbta F. Samtu (o estaruiJrlo FrancUco dM San/os, 1878-19JO)fol encarret;adode desenltar um diploma com J)l't!l!nchlmento e l't!gWo em 1/vro prOprio. Este 

dip/omf.l a(;Qmptmhou a ~ida da Mcd1Jih1J do Cidud~ atC 1927, altura fiJ'I qut: o brasiio do Cidad"- foi f't/l!i$10, n:ttdotondo a /Qrnw t di~·I.!W dQ det 1891 t 

apresemando, como difonmra fundamental, l!ltlre ambos, as folhas de t:.(ln'Q/Ito do final d~ dc.ulo, U!rem dodo Iugar flO Color da Ordem /tlilitar da Tom: e 

Espada. a lilts jiJ inserido nas Annas f!hl Nfonna. E:dstem. naluJ'almente, Medafhru da Cidade 00111 est a aJuaH!a¢o. 

SO em J'euntao de Ciimaro, de I 8 de Juflto de 1940,f01'am aprr:wadas QJ prlmell'tl.~ nQrnta.f regulamemares 1)/J#ca.v de all'lbJtlcdo. 11ma \-c>= que, a1e aqul. e.fta 

s~.tfaziQ por ,'QUJ('ikJ, (!Jfl S(ISSdo, C:Vnst:qubu:ia dunm proposto fciw tl mesa. ItO momcnto. Tendo sil/Q (,"Omplctmlo o Sl.tll norm: ptmJ (f)rferlalha da Cid(Jdr.: de 

Lishoo11. 11es.w.J normru foi i!Stabetecido que a de ouro cxmferia ao agaciado o titulo de dCidadOo B~nemerito». o que niio siiCf:dia com a de proto_. 1ambtm 

prev/Jta. Saida doscw1hM da Medalha de Merl!o(ldfntlcosoos da de«Asslduldade riO Sel'lli;;o», abertos em 1914). medalhacuja e.tbtb!da se e.ttingul11., ne.ue 

an(lde 1940,foi "if()rmulodu na Jutr61dica, q~ a Por1aria doMini$1bi() do ln!tlri(Jr; de 2J de Fe ... vrl/.1'1'() dtlfinira, em t()(!a a dimensUo, manu:nd(), no ()llli'O/UCC!. 

em :;ingelo. a f!J:UI'O a/(1g6rica dn Cidade. am/xis com modtdafiio do J;/(!str(!-&c:ullor Jose S.i1n.Ocs dt:tAimcida (Sobrinho) l'inda at{t hojrt. 

0 nt6d11lode 1.5 em. entdoproposto, passaria. pordt!libera¢ode 1 I de Fetoereirode 195Z.para ..5 cmeafitodeSIISpensitoqueern 1940seapNsemawrcom 

qua/ro faJxQJ broncos e cinco J»"eltl.t:, com JMia, na sua larg.tro total de J em, JM!:SOU, qJiimdo da de.tlgnaciJo para KMedalha de Ouro do Cldade11, em 19 de 

Outubrvde 1960,paratrW/ab:asigual$, iguolm(mfl!tfmptJ/rJ,IIfJSmcsmtJSCQIVS, srmdoacelrtrol. bl·wrcu. 

0 dReglllame.nto das Medalhos MWiidpaist~, publica® e.!fr 11 de Janeiro de 1971. pre.stigiou. mais 11ma wz.. est a Medalha, roferindo o Saliio Nobre dos 

P(J(;OS do Concelho, corno local piV!jemue para a sua lmposicdo pUblica. Em DiiJrio Mrmlclpal. de 18 de Junho de 1978./al arnpHadoo m.ime70 das entldodes 

capadladas!H'Of'()nenJesd $UO alrlbul~(). A re\oJ!;iiodo Reg.tllllllenJo da Medalha MuniCipal em 2014 rellerr>ua impol"lDnda de$ta Medalha, mtmumdo·aC()niO() 

pdm:.ip<tl galardtio atribuido pc/o Municipio de Li.sboa e tllmgando o timbilo da suo alribuiriio. 

A atJIQ/ designa~dc de KMedalha de ll01tra da Cidadl!Jt,joi tornoda ptibtica pelo Ediral n_ "94/B I (Diitrio Municipal de 7/811 98 I) foundo-se a apresenta¢o 

honorijioo em OIVO qwrmellleN como quando da sua prlmelroln.ftltulcilo em I 918. 

Atrlbulda em sesslo de C~nara de __j __;_ 

Reglstada em__;__;_ sob o N.n, __ _ 
0 ~'d pdo Arqu.tvo Hl$t0r1co. 
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REGULAMENTO DA MEDALHA MUNICIPAL 

CAPITULO IV 
Dll Mt'dalba Municipal de Mtrito 

Art:igo I I." - A Medalha Munkipal de M«ito desrina-se a distinguir as 
J>CS$00S singulares ou oolc4ivas. nacionais ou cstrangeiras. de cujos actos 
advtnham assinal!veis bc.mel:icios para a Cidnde de Lisboa, melhori<'l nas 
condi~Oes de vidot da SU<' pOpui;W;iio, desenvol vimento ou difi•* dot sua ane, 
diVt.llgat;Aoo ou aprofundaroento da sua hist6ria, ou outros de noc3vel 
i mponil1~1a que jUS1 i fiquem est.:: reconhccimcmo. 

Artigo 12." - A Mcdalha Municipal de MCrito C dividida em dasses, de 
ilmbito CuJruraJ. Oesportivo, ProfLSSioBal, Social. Urbanistico, Educativo. 
Ambiental. Turistno. Emprcendedoris.:mo. Juventude. entre outras areas de 
ambito n:levante para a cidadc de Lisboa. 

Anj&o 13.• • I ·A atribu~kl da Medalha Municipal de M&ito depeode de 
deljbe~$o toooll4a em reunilio de Olmara, sob pro~a do Presidente da 
CM lou do Ve:resdor do Pelouro, ou n.a sequ@ncia de reoornend:a~ diri gida 
an P.rcsidcntc d3 Cfi.m3rs pclo Prcsidcntcda As.iembleia Municipal oo pclos 
Prc::sidenu:s das Juntas de fregucsia da cidade, de.,-rodo a sua atribui~io scr 
cscrutinada atra\'Cs de voto secrcto no caso de o galardoado ser pessoa 

singulnr. 
2 • A atribui.,:io de uma da.s clu.sses da Mcdalha Municipal de MCrito niio 
inibe o agrnciado de, fi•tm='lmente. pOOe:r rtc-ebtr outrns de classe di ftrente. 

Art igo 14.f) . A Medalha Municipal de Merito ser:i emregue em ceriln6nia 
solcnc, rc:alin~da em Jancim (comcm()t'fiJldo o d.ia de S. V.ccmc), sal"o 
cxc~Ocs em que, pclo scu interesse, n::lcvine-ia c urg_Cnc:ia, poder.i scr 
cntrcgue noutra data. 

AN.,ICEDfNfi!S: 

Anigo 15.•. I • A Medalha Municipal de MCrito e do mOdulo de 3.5 em c 
com 0.2 em de cspessura no bordo. Reprcsenta. no campo do an verso. sob a 
legeoda. em orla superior. «tvterito~. uma tiguru ocademica. aleg6ri.:a da 
Cidade, sent.1dae com cor«• decastdos,tendo a milo t$(J,utrd.1 apOiflda a urn 
escudo Lisbonense ~~S:Sente no solo e a direita segwando uma patm.1 
coosagrati\'11., No teverso, em orla supetior, a desigt~aclio «C&nwa 
Municipsl de l isbo:u. e, no campo, escudo coroado das Armas da Cidade 
entre dois ramos de. loum e carvalho, combinadas rom uma fita ondeada 
dc-ixando let a d.ivisa bcnildica «Mui Nobce e Scmpre Leal Cidadc de 

lisbo~. sobrc~aaocolarda Ordem Militarda TorrceEspada. 
2 • A Medalba MunicipaJ de MCrito C u.sada ao pc-ito. do lado esqu.crdo. 
suspeosa de fitu de seda com 3 em de lu.rgura. DO padrdo de t~s faixa.s iguais, 
em pala, de cores br.mc;a e prel.l'l., seodo il cenl.r'ill pret.'l. A mesma 6 uind.'l 
annadacoro five Ia, caoevaoealfioete. 
3 . Odistimh·oeorrespondente A Medalha Municipal de Mtrito, para pessoas 
singulatcs,. quand() ussdo em unifomlc, C uma fi la de scda com '2 em de 
comprimcnto, da Largura e psdrio rcrcridos no nlimcro anterior, mquadtada 
por fivela \'ll2ada, no metal condizc::ntc, ou, sitnplesmentc. essa fita, sim ou 
Mo. anoldu.nul.a pelaarcada five Ia. Em tntjociviL. o mesmo distintivoe uma 
roseta circular de seda. oom J .5 em de diametro na.s Cort:$ do Estandarte da 
Cidade, braneu na periferi.i• e preca no centro, annada sabre urn galio 
mec3Jico do gntu pr6prio, de 2 x I em. Como ;tllemativa a wa r<>Selll pOderil 
ser usado uro &alllo n)Cc3lico de 1,35 x 0,80 e.n, sol<bdo num allinece, 
enodelo Unico para qualquer grau., o•kie seri amlada fila cb miniarura da 
Mcdslha, dcscrita na rcS:I)CCth·a estampa que acompanha es.tc Rcgulamcnto. 
As cmddcs cokctivas que possuam ~andarle oficial, usanlo, em singelo ou 
em ISQO. a frta da Medalba no comprimento convenient e. armada j wuoillaxw;a. 

A mois amigo /tfedolho Municipal com ~ferf.ncia ~Ao M€riiOJI, 6datoda de 1881 6dela e:xisten1 dois tccemplarr;s. em pro1a e oobre. no /rtfweu da Cidode, 

.fendo de odmidr q11e 11~-e.ue havido de ouro. Desconhece-se o OJttor da sua ntodelaciJo e CJmllada no mlxf11lo de 1.74 em, o rdmrdo .fol/eme que opresenta., 

COir{~..Jhe uma ftSJX!S$Uf'O olgQ tkmOJUJd(l, cerco de(), 4 <:m. 

S6em I 1 deOiltllbrode /911. seria aprowtdo o pdmeiro projeto de Regulanumto para a concessaoduma mf!do/hojit esr1uturada de«Merito Mu11icipol», 

dt:flniliw>trn IQdeOutubrode 19JS. A lrnportiin<:la de$Ul C()lld(fC()ra¢o. IQg<J pm•i$14, l111.$trtNt em ()!leu grou deouro, at~d ~()nna de 18 dt Julltode J!UO, 

teroworgodo aos agraciados. o ll'tulode lfCidodiiode Lis boa». autstado pordiplomapr6prio. hom·a que. de 1918 a. pro1icamente. /927. coubeO dledalho da 

Cldode». Eta Frla. por l.uo, no seu eclipse. em /940, dorlugardlg'w d «.Uedo/hada Cldade de Llfboo», conferlndo-IJJe, niJo s6a S110lmagem artist/co, COJtl() a 

:,·uo dimeiiSd() e como at{; o tlesenho dQ pr6priQ fito d4.1 suspe,•:.·/Jo. 

Re33urgiria, pori-m, oon1 M\'0 estatuto, em 19 de Outubro de /960, nos tr.is classes de Olli'O, prot a e cobre (neste prOxinw anterior era openos de OU./0 e 

prow) \'{JC(ICI{)n.ada (l d#tlngulr at()$ de cor6cun es/)(tCWii$ta e cult.urol aoser~i(() do Cidade. 0 $(fu am•erso, dentr() d() tradlci()nal nO$ I'C'Itet'US munlcipoi$, 

quando niio usa a coroa Vf'gelal consagroti~YI. como chegou a estar escrito fX'1'a o ~Mhito M11nicipal». E"llf 1 9 JJ. J 5, mas que julgan•os 11unca ter sido panado a 

cuwlto, recebeu now.r modelo¢o dajiguro ofegiwlca do Cldade, devlda agora oo esculwr Vasco da ConcelciJo. 0 rew?r.fo (nalguns exemp/ore.t exlftente.f, 

mo11tado ,·omo Wll/(:r:.·o no geral de alguma.s nredalhas mum'ciptlis) .. continuou Q ser o dtu Armas t/(J U:.·boo. do MestiV-Est:ultor Jo:.·6 SimOes de AlmcidQ 

(SoJ>rin/to), /880· 19 5Q,j6 opol'tlmameme modijicadas sobretudo no seu COI'()(1hlMIO de caste/os. 

A$ rt!,'if(ie$ f(filtJS uo Regulament() das Medal has MuniC.ipOi$. puhlicudus "<M DiOriO$ MuniCipal$ de 11 de Janein>de 1972 e de 28 dejunh() d(f 1978, nil() 

oltcmm. a ndo ser em mais anJp/as possibilidades de atriblli('do e propos Ia. esta Medallw sempro ho\·ida como de wmJadeiro e ~TC'OIIheddo prertfgio. A Re~·isiio 

dt 2014 e:atngueosgrausde011n>, Pro we 81'0nu, crlando, ootm>es, osdo.ues OdtJtro/, Despor11w>, l'n>ft~lona/, Social, Urbonlftft:O, Ed~tcotii>Oe Amblentaf. 

AtribuJda em sessao de Camara de _/ _; __ 

Reglstada em_;_;~ sob o N.o ___ _ 

0 rcsponsA\-d pdo Arquivo J-list6rlco. 
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REGULAMENTO DA MEDALHA MUNICIPAL 

CAPITULO IV 
Dll Mt'dalba Municipal de Mtrito 

Art:igo I I." - A Medalha Munkipal de M«ito desrina-se a distinguir as 
J>CS$00S singulares ou oolc4ivas. nacionais ou cstrangeiras. de cujos actos 
advtnham assinal!veis bc.mel:icios para a Cidnde de Lisboa, melhori<'l nas 
condi~Oes de vidot da SU<' pOpui;W;iio, desenvol vimento ou difi•* dot sua ane, 
diVt.llgat;Aoo ou aprofundaroento da sua hist6ria, ou outros de noc3vel 
i mponil1~1a que jUS1 i fiquem est.:: reconhccimcmo. 

Artigo 12." - A Mcdalha Municipal de MCrito C dividida em dasses, de 
ilmbito CuJruraJ. Oesportivo, ProfLSSioBal, Social. Urbanistico, Educativo. 
Ambiental. Turistno. Emprcendedoris.:mo. Juventude. entre outras areas de 
ambito n:levante para a cidadc de Lisboa. 

Anj&o 13.• • I ·A atribu~kl da Medalha Municipal de M&ito depeode de 
deljbe~$o toooll4a em reunilio de Olmara, sob pro~a do Presidente da 
CM lou do Ve:resdor do Pelouro, ou n.a sequ@ncia de reoornend:a~ diri gida 
an P.rcsidcntc d3 Cfi.m3rs pclo Prcsidcntcda As.iembleia Municipal oo pclos 
Prc::sidenu:s das Juntas de fregucsia da cidade, de.,-rodo a sua atribui~io scr 
cscrutinada atra\'Cs de voto secrcto no caso de o galardoado ser pessoa 

singulnr. 
2 • A atribui.,:io de uma da.s clu.sses da Mcdalha Municipal de MCrito niio 
inibe o agrnciado de, fi•tm='lmente. pOOe:r rtc-ebtr outrns de classe di ftrente. 

Art igo 14.f) . A Medalha Municipal de Merito ser:i emregue em ceriln6nia 
solcnc, rc:alin~da em Jancim (comcm()t'fiJldo o d.ia de S. V.ccmc), sal"o 
cxc~Ocs em que, pclo scu interesse, n::lcvine-ia c urg_Cnc:ia, poder.i scr 
cntrcgue noutra data. 

AN.,ICEDfNfi!S: 

Anigo 15.•. I • A Medalha Municipal de MCrito e do mOdulo de 3.5 em c 
com 0.2 em de cspessura no bordo. Reprcsenta. no campo do an verso. sob a 
legeoda. em orla superior. «tvterito~. uma tiguru ocademica. aleg6ri.:a da 
Cidade, sent.1dae com cor«• decastdos,tendo a milo t$(J,utrd.1 apOiflda a urn 
escudo Lisbonense ~~S:Sente no solo e a direita segwando uma patm.1 
coosagrati\'11., No teverso, em orla supetior, a desigt~aclio «C&nwa 
Municipsl de l isbo:u. e, no campo, escudo coroado das Armas da Cidade 
entre dois ramos de. loum e carvalho, combinadas rom uma fita ondeada 
dc-ixando let a d.ivisa bcnildica «Mui Nobce e Scmpre Leal Cidadc de 

lisbo~. sobrc~aaocolarda Ordem Militarda TorrceEspada. 
2 • A Medalba MunicipaJ de MCrito C u.sada ao pc-ito. do lado esqu.crdo. 
suspeosa de fitu de seda com 3 em de lu.rgura. DO padrdo de t~s faixa.s iguais, 
em pala, de cores br.mc;a e prel.l'l., seodo il cenl.r'ill pret.'l. A mesma 6 uind.'l 
annadacoro five Ia, caoevaoealfioete. 
3 . Odistimh·oeorrespondente A Medalha Municipal de Mtrito, para pessoas 
singulatcs,. quand() ussdo em unifomlc, C uma fi la de scda com '2 em de 
comprimcnto, da Largura e psdrio rcrcridos no nlimcro anterior, mquadtada 
por fivela \'ll2ada, no metal condizc::ntc, ou, sitnplesmentc. essa fita, sim ou 
Mo. anoldu.nul.a pelaarcada five Ia. Em tntjociviL. o mesmo distintivoe uma 
roseta circular de seda. oom J .5 em de diametro na.s Cort:$ do Estandarte da 
Cidade, braneu na periferi.i• e preca no centro, annada sabre urn galio 
mec3Jico do gntu pr6prio, de 2 x I em. Como ;tllemativa a wa r<>Selll pOderil 
ser usado uro &alllo n)Cc3lico de 1,35 x 0,80 e.n, sol<bdo num allinece, 
enodelo Unico para qualquer grau., o•kie seri amlada fila cb miniarura da 
Mcdslha, dcscrita na rcS:I)CCth·a estampa que acompanha es.tc Rcgulamcnto. 
As cmddcs cokctivas que possuam ~andarle oficial, usanlo, em singelo ou 
em ISQO. a frta da Medalba no comprimento convenient e. armada j wuoillaxw;a. 

A mois amigo /tfedolho Municipal com ~ferf.ncia ~Ao M€riiOJI, 6datoda de 1881 6dela e:xisten1 dois tccemplarr;s. em pro1a e oobre. no /rtfweu da Cidode, 

.fendo de odmidr q11e 11~-e.ue havido de ouro. Desconhece-se o OJttor da sua ntodelaciJo e CJmllada no mlxf11lo de 1.74 em, o rdmrdo .fol/eme que opresenta., 

COir{~..Jhe uma ftSJX!S$Uf'O olgQ tkmOJUJd(l, cerco de(), 4 <:m. 

S6em I 1 deOiltllbrode /911. seria aprowtdo o pdmeiro projeto de Regulanumto para a concessaoduma mf!do/hojit esr1uturada de«Merito Mu11icipol», 

dt:flniliw>trn IQdeOutubrode 19JS. A lrnportiin<:la de$Ul C()lld(fC()ra¢o. IQg<J pm•i$14, l111.$trtNt em ()!leu grou deouro, at~d ~()nna de 18 dt Julltode J!UO, 

teroworgodo aos agraciados. o ll'tulode lfCidodiiode Lis boa». autstado pordiplomapr6prio. hom·a que. de 1918 a. pro1icamente. /927. coubeO dledalho da 

Cldode». Eta Frla. por l.uo, no seu eclipse. em /940, dorlugardlg'w d «.Uedo/hada Cldade de Llfboo», conferlndo-IJJe, niJo s6a S110lmagem artist/co, COJtl() a 

:,·uo dimeiiSd() e como at{; o tlesenho dQ pr6priQ fito d4.1 suspe,•:.·/Jo. 

Re33urgiria, pori-m, oon1 M\'0 estatuto, em 19 de Outubro de /960, nos tr.is classes de Olli'O, prot a e cobre (neste prOxinw anterior era openos de OU./0 e 

prow) \'{JC(ICI{)n.ada (l d#tlngulr at()$ de cor6cun es/)(tCWii$ta e cult.urol aoser~i(() do Cidade. 0 $(fu am•erso, dentr() d() tradlci()nal nO$ I'C'Itet'US munlcipoi$, 

quando niio usa a coroa Vf'gelal consagroti~YI. como chegou a estar escrito fX'1'a o ~Mhito M11nicipal». E"llf 1 9 JJ. J 5, mas que julgan•os 11unca ter sido panado a 

cuwlto, recebeu now.r modelo¢o dajiguro ofegiwlca do Cldade, devlda agora oo esculwr Vasco da ConcelciJo. 0 rew?r.fo (nalguns exemp/ore.t exlftente.f, 

mo11tado ,·omo Wll/(:r:.·o no geral de alguma.s nredalhas mum'ciptlis) .. continuou Q ser o dtu Armas t/(J U:.·boo. do MestiV-Est:ultor Jo:.·6 SimOes de AlmcidQ 

(SoJ>rin/to), /880· 19 5Q,j6 opol'tlmameme modijicadas sobretudo no seu COI'()(1hlMIO de caste/os. 

A$ rt!,'if(ie$ f(filtJS uo Regulament() das Medal has MuniC.ipOi$. puhlicudus "<M DiOriO$ MuniCipal$ de 11 de Janein>de 1972 e de 28 dejunh() d(f 1978, nil() 

oltcmm. a ndo ser em mais anJp/as possibilidades de atriblli('do e propos Ia. esta Medallw sempro ho\·ida como de wmJadeiro e ~TC'OIIheddo prertfgio. A Re~·isiio 

dt 2014 e:atngueosgrausde011n>, Pro we 81'0nu, crlando, ootm>es, osdo.ues OdtJtro/, Despor11w>, l'n>ft~lona/, Social, Urbonlftft:O, Ed~tcotii>Oe Amblentaf. 

AtribuJda em sessao de Camara de _/ _; __ 

Reglstada em_;_;~ sob o N.o ___ _ 

0 rcsponsA\-d pdo Arquivo J-list6rlco. 
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REGULAMENTO DA MEDALHA MUNICIPAL 

CAPITULO IV 
Dll Mt'dalba Municipal de Mtrito 

Art:igo I I." - A Medalha Munkipal de M«ito desrina-se a distinguir as 
J>CS$00S singulares ou oolc4ivas. nacionais ou cstrangeiras. de cujos actos 
advtnham assinal!veis bc.mel:icios para a Cidnde de Lisboa, melhori<'l nas 
condi~Oes de vidot da SU<' pOpui;W;iio, desenvol vimento ou difi•* dot sua ane, 
diVt.llgat;Aoo ou aprofundaroento da sua hist6ria, ou outros de noc3vel 
i mponil1~1a que jUS1 i fiquem est.:: reconhccimcmo. 

Artigo 12." - A Mcdalha Municipal de MCrito C dividida em dasses, de 
ilmbito CuJruraJ. Oesportivo, ProfLSSioBal, Social. Urbanistico, Educativo. 
Ambiental. Turistno. Emprcendedoris.:mo. Juventude. entre outras areas de 
ambito n:levante para a cidadc de Lisboa. 

Anj&o 13.•. I • A alribui~o da Med\llh.'l Munieipo'd de M6rito depende de 
deljbe~$o toooll4a em reunilio de Olmara, sob pro~a do Presidente da 
CM lou do Ve:resdor do Pelouro, ou n.a sequ@ncia de reoornend:a~ diri gida 
an P.rcsidcntc d3 Cfi.m3rs pclo Prcsidcntcda As.iembleia Municipal oo pclos 
Prc::sidcnu:s das Juntas de fregucsia da cidadc, de.,-rodo a sua atribui~io scr 
cscrutinada atra\'Cs de voto secrcto no caso de o galardoado ser pessoa 
singulnr. 
2 • A atribui.,:io de uma da.s clu.sses da Mcdalha Municipal de MCrito niio 
inibe o agrnciado de, fi•tm='lmente. pOOe:r rtc-ebtr outrns de classe di ftrente. 

Art igo 14,f) • A Medalha Municipal de Merito ser:i emregue em cetiln6nia 
solcnc, rc:alin~da em Jancim (comcm()t'fiJldo o d.ia de S. V.ccmc), sal"o 
cxc~Oc." em que, pclo scu interesse, n::lcvine-ia c urg_Cnc:ia, podcr.i scr 
cntrcguc noutra data. 

AN.,ICEDfNfi!S: 

Anigo 15.•. I • A Medalha Municipal de MCrito e do mOdulo de 3.5 em c 
com 0.2 em de espessura no bordo. Reprcsenta. no campo do an verso. sob a 
legeoda. em orla superior. «tvterito~. uma tiguru ocademica. aleg6ri.:a da 
Cidade, sent.1dae com cor«• decastdos,tendo a milo t$(J,utrd.1 apOiflda a urn 
escudo Lisbonense ~~S:Sente no solo e a direita segwando uma patm.1 
coosagrati\'11., No teverso, em orla supetior, a desigt~aclio «C&nwa 
Municipsl de l isbo:u. e, no campo, escudo eoroado das Armas da Cidade 
entre dois ramos de. loum e carvalho, combinadas rom uma fita ondcada 
dc-ixando let a d.ivisa benildica «Mui Nobce e Scmpre Leal Cidadc de 

lisbo~. sobrc~aaocolarda Ordem Militarda TorreeEspada. 
2 • A Medalbu MunicipaJ de MCrito C u.sada ao pc-ito. do lado esqu.crdo. 
suspeosa de fitu de seda com 3 em de lu.rgura. DO padrdo de t~s faixu.s iguais, 
em pala, de cores br.mc;a e prel.l'l., seodo il cenl.r'ill pret.'l. A mesma 6 uind.'l 
annadacoro five Ia, caoevaoealfioete. 
3 . Odistimh·oeorrespondente A Medalha Municipal de Mtrito, para pessoas 
singulatcs,. quand() ussdo em unifomlc, C uma fi la de scda com '2 em de 
eomprimento, da Largura e psdrio rercridos no nlimcro anterior, mquadtada 
por fivela \'ll2ada, no metal condizc::ntc, ou, sitnplesmentc. essa fita, sim ou 
Mo. anoldu.nul.a pelaarcada five Ia. Em tntjociviL. o mesmo distintivoe uma 
roseta circular de seda. oom J .5 em de diametro na.s Cort:$ do Estandarte da 
Cidade, braneu na periferi.i• e preca no centro, annada sabre urn galio 
met3.1.ico do gntu pr6prio, de 2 x I em. Como ;tllemativa a wa r<>Selll pOderil 
ser usado uro &alllo n~c3lico de 1,35 x 0,80 e.n, sol<bdo num allinece, 
enodelo Unico para qualquer grau., o•kie seri amlada fila cb miniarura da 
Mcdslha, dcscrita na rcS:I)CCth·a estampa que acompanha es.tc Rcgulamcnto. 
As cmddcs cokctivas que possuam ~andarle oficial, usanlo, em singelo ou 
em lllQO. a frta da Medalba no comprimento convenient c. armada j wuoillaxw;a. 

A mois amigo /tfedolho Municipal com ~ferf.ncia ~Ao M€riiOJI, 6datoda de 1881 6dela e:xisten1 dois tccemplarr;s. em pro1a e oobre. no /rtfweu do Cidode, 

.fendo de odmidr q11e 11~-e.ue havido de ouro. Desctmhece-se o OJttor da sua ntodelaciJo e CJmllada no mlxf11lo de 1.74 em, o rdmrdo .fol/eme que opresenta., 

COir{~.Jhe uma ~71f!S$UIYJ olgQ tkmOJUJd(l, cerco de(), 4 <:m. 

S6em I 1 deOiltllbrode /911. seria aprowtdo o pdmeiro projeto de Regulanumto para a concessaoduma meda/hojit esr1uturada de«Merito Mu11icipol», 

dt:flniliw>trn /QdeOutubrode 19JS. A lrnportiin<:la de$l0 CQnd(fC()ra¢o. /Qg<J pm•i$14, l111.$trtNt em ()!leu grou deouro, a1~d ~()nna de 18 dt Julltode J!UO, 
teroworgodo aos agraciados. o ll'tu/ode lfCidodiiode Lis boa». autstado pordiplomapr6prio. hom·a que. de 19/8 a. pro1icamente. /927. coubeO dledalho da 

Cldade». £/a Frla. por l.uo, no seu eclipse. em /940, darlugardlg'w d «.Uedo/hoda Cldade de Llfboo», conferlndo-IJJe, niJo s6a S110lmagem artist/co, COJtl() a 

:,·uo dimeiiSd() e como at{; o tlesenho dQ pr6priQ fito d4.1 suspe,•:.·/Jo. 

Re33urgiria, pori-m, OOJtl 110\'0 estatuto, em 19 de Outubro de /960, nos tr.is classes de Olli'O, prot a e cobre (neste prOxinw anterior era openas de OU./0 e 

prtllO) \'(JC(ICI{)n.ada u d#tlngulr at()$ de cor6cttn es/)(tCWii$ta e cult.urol aoser~i(() do Cidade. 0 $(fu am•erso, dentr() d() tradlci()nalnO$ I'C'Itet'US munlcipoi$, 

quando niio usa a ooroa Vf'ge/QI consagroti~YI. como chegou a estar escrito fX'1'a o ~Mhilo M11nicipal». E"llf 1 9 JJ. J 5, mas que julgan•os 11unca ter sido panado a 

cuwlto, recebeu now.r mode/a¢o dajiguro olegOrlca da C/dade, devlda agora oo esculwr Vasco da ConcelciJo. 0 rew?r.fo (nalguns exemp/are.t exlftente.f, 

mo11tado ,·omo Wll/(:r:.·o no geral de alguma.s nredalhas mum'ciptlis) .. continuou Q ser o dtu Arm(IS t/(J U:.·boo. do MestiV-Est:ultor Jo:.·6 SimOes de AlmcidQ 

(SoJ>rinltc), /880· 19 5Q,j6 opommameme modijicadas sobretudo no seu COI'()(1hlMIO de caste/os. 

A$ rt!,'if(ie$ f(filtJS uo Regulament() das Medal has MuniC.ipOi$. puhlicudus "<M DiOriO$ MuniCipal$ de 11 de Janein>de 1972 e de 28 dejunh() d(f 1978, nil() 

altcmm. a ndo ser em mais anJplas possibilidades de atriblli('do e propos to. esta Medallw sempro ho\·ida como de wmJadeiro e fT('()IIheddo prerdgio. A Re~·isiio 

dt 2014 e:atngueosgrausde0111'0, ProlOe 81'0nu, erlando, ootm>es, osdo.ues OdtJt.ro/, Despor11w>, l'n>ft~lona/, Social, Urbonlftft:O, Ed~tcatii>Oe Amblental. 

AtribuJda em sessao de Camara de _/ _; __ 

Reglstada em_;_;~ sob o N.o ___ _ 

0 rcsponsA\-d pdo Arquivo J-list6rlco. 
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REGULAMENTO DA MEDALHA MUNICIPAL 

CAPITULO IV 
Dll Mt'dalba Municipal de Mtrito 

Artigo I I." - A Medalha Munkipal de M«ito desrina-se a distinguir as 
J>C$SOOS singulares ou oolc4ivas. nacionais ou cstrangeiras. de cujos actos 
udvenham assinal!veis bc.mel:icios para a Cidnde de Lisboa, melhori<'l nas 
cOndi~Oes de vidot da SU<' pOpui;W;iio, desenvol vimento ou difi•* dot sua ane, 
divulgru;Aoo ou aprofundaroento da sua hist6ria, ou outros de noclivel 
i mponil1~1a que jUS1 i fiquem est.:: reconhccimcmo. 

Anigo 12." - A Mcdalha Municipal de MCrito C dividida em dasses,. de 
ilmbito CuJruraJ. Oesportivo, ProfLSSioBal, Social. Urbanistico, Educativo. 
Ambiental. Turistno. Emprcendedoris.:mo. Juventude. entre outras areas de 
ambito n:levante para a cidadc de Lisboa. 

An.i&o 13.• • I ·A atribu~kl da Medalha Municipal de M&ito depeode de 
delibe~$o toooll4a em reunilio de Olmara, sob pro~a do Presidente da 
CM lou do Ve:resdor do Pelouro, ou n.a sequ@ncia de reoornend:a~ diri aida 
an Prcsidcntc d3 Cfi.m3rs pclo Prcsidcntcda As.iembleia Municipal oo pclos 
Prc:sidcnu:s das Juntas de freguc:sia da cidadc, de.,-rodo a sua atribui~io scr 
cscrutinada atra\'Cs de voto secrcto no caso de o galardoado ser pes.soa 
singulnr. 
2 • A atribui.,:io de uma da.s clu.sses da Mcdalha Municipal de MCrito n.io 
inibe o agrnciado de, fi•tm='lmente. pOOe:r rtc-ebtr outrns de classe di ftrente. 

Artigo 14.f) . A Medalha Municipal de Merito ser:i emregue em cerilnOnia 
solcnc, rc:alin~da em Jancim (comcm()t'fiJldo o d.ia de S. V.ccmc), sal"o 
cxc~Oc." em que, pclo scu interesse, n::lcvine-ia c urg_Cnc:ia, podcr.i scr 
cntrcguc noutra data. 

ANTJ'CEDENTI!S: 

Anigo 15.•. I • A Medalha Municipal de MCrito e do mOdulo de 3.5 em c 
com 0.2 em de espessura no bordo. Reprcsenta. no campo do an verso. sob a 
legeoda. em orla superior. «tvterito~. uma tiguru ocademica. alegOrica da 
Cidade, sent.1da e com cor«• de castdos. tendo a milo t$<1.\ltrd.i a;poiada a urn 
escudo Lisbonense ~~S:Sente no solo e a direita segwando uma patm.1 
coosagrati\•a, No teverso, em orla supetior, a desigt~a~~ «Cinwa 
Municipsl de l isbo:u. e, no campo, escudo eoroado das ArmS$ da Cidade 
entre dois ramos de. loum e carvalho, combinadas rom uma fita ondcada 
dc-ixando let a divisa benildica «Mui Nobre e Scmpre Leal Cidadc de 

Lisbo~. sobrc~aaocolarda Ordem Militarda TorreeEspada.. 
2 • A Medalbu MunicipaJ de MCrito C u.sada ao pc-ito. do lido esquerdo. 
suspeosa de fitu de seda <:om 3 em de lu.rgura. DO padrdo de t~s faixms iguais, 
em pala, de cores br.mc;a e prel.l'l., seodo il cenl.r'ill pret.'l. A mesma 6 aind.'l 
annadacoro five Ia, caoevaoealfioete. 
3 . Odistimh·oeorrespondente A Medalha Municipal de Mtrito, para pessoas 
singulatcs,. quand() ussdo em unifomlc, C uma fi la de scda com '2 em de 
eomprimcnto, da Largura e psdrio rcr«idos no nlimcro anterior, enquadtada 
por fivela \'ll2ada, no metal condizc::ntc, ou, simplesmentc. essa fita, sim ou 
Mo. anoldu.nul.a pelaarcada five Ia. Em tntjociviL. o mesmo distintivoe uma 
roseta circular de seda. oom J .5 em de diametro na.s COte$ do Estandarte da 
Cidade, braneu na periferi.i• c preca no centro, annada sabre urn galio 
mec3Jico do gntu pr6prio, de 2 x I em. Como ;tllemativa a wa rosellt poderil 
ser usado uro &alllo n~c3lico de 1,35 x 0,80 e.n, sol<bdo num alftnece, 
enodelo Unico para qualquer grau., o•kie seri amlada fila cb en iniarura da 
Mtdslha, dcscrita na rcS:I)CCth·a estampa que acompanha es.tc Rcgulamcnto. 
As cmddcs cokcti\'as que possuam ~andarle oficial, usanlo, em singelo ou 
em ISQO. a frta da Medalba no comprimento convenient c. armada j wuoillarw;a. 

A mois amigo /tfedolho Municipal com ~ferf.ncia ~Ao M€riiOJI, 6dotoda de 1881 6dela e:xisten1 dois tccemplarr;s. em pro1a e oobre. no /rtfweu Ja Cidade, 

.fendo de odmidr q11e 11~-e.ue havido de ouro. Desctmhece-se o OJttor da s-ua modelacilo e CJmllada no mlxf11lo de 1.74 em, o rdmrdo .fol/eme que opruenta., 

<XPrj~.Jhe uma ~71f!S$UIYJ olgQ tkmOJUu/(1, cerco de(), 4 <:m. 

S6em I 1 deOiltllbrode /911. seria aprowtdo o pdmeiro projeto de Regulonumto para a concessiioduma medo/hojit esr1uturada de«Merito Mu11icipal», 

dlt}iniliw>trn /QdeOutubrode 19JS. A irnportiin<:la de$Ul CQnd(fC()ra¢v. /Qgt_J pm•i$14, il11.$trtNt em ()!leu grou deouro, at~d ~()nna de 18 dt Julhode 1940, 

teroworgodo aos agraciados. o ll'tu/ode lfCidodiiode Lis boa». autstado pordiplomapr6prio, hom·a que. de 19/8 a. pro1icamente. /927. coubeO wMedalha da 

Cldode». £/a Frio. por l.uo, no seu eclipse. em /940, dorlugardlg'w d «Medo/hada Cldade de Llfboo», conferlndo-IJJe, nilo s6a SilO lmagem artisdca, como a 

suo dimeiiSd() e como at{; o tlesenho da pr6pria fita d4.1 suspe'•~·/Jo. 

Re33urgiria, pori-m, oon1 no\'0 estatato, em 19 de Outubro de /960, nos tris classes de Olli'O, prot a e cobre (neste prOxinw anterior era openos de ouro e 

prtllil) \'(JC(lCi{)n.ada u d#tlngulr at()$ de cor6cun e$/)(tCWii$ta e culturol {I()S(P'\i(Q da Cidade. 0 $ttu am•erso, dentr() d() tradlci()nal nO$ 1'C'net'US munlcipoi$, 

quando niio usa a ooroa Vf'gelal consagroti~YI. <XPno chegou a est or escrito paro o ~Mhilo M11nicipal». E"llf 1 9 JJ. J 5, mas que julgtm•os 11unca ter sido passado a 

cunlto, recebeu nowJ mode/o¢o dajiguro alegOrlca do C/dade, devlda agora oo esculwr Vasco da Cancelcilo. 0 rew?r.fo (nalguns exemp/are.t exi.ttente.f, 

montado (,"'Ono Wlt.W:.-o no geral de algunw.s nredalhas mum'ciptlis). c:ontinuou a ser o dtu Armas t/(J U~·boo. d<J MestiV·Est:ultor Jo~·e SimOes de Almeida 

(Sobl'inlto), /880-19 5Q,j6 opol'tlmameme modijicadas sobretudo no seu C01'()(1nlento de caste/os. 

A$ re,.;s(ie$ f(fitas UQ Regulament() das Medal has MuniC.ipOi$. puhlicudas n<M DiOriO$ MuniCipal$ de 11 de Janein>de 1972 e de 28 dejunh() dtt 1978, nil() 

oltemm. a ndo ser em mais tmJplas possibilidades de atriblli('do e propos to, esta Medollw sempro ho\·ida como de wmJadeiro e fT('()IIheddo prerdgio. A Rtwisiio 

dt 2014 e:ntngueosgrausde01110, Pro we 81'0nu, erlando, ootm>es, oscJo.uesOdtJI.rO/, Despor11w>, l'n>ft~/anal, Social, Urbanlftft:O, Ed~tcoJhP(Je Amblenlfll. 

AtribuJda em sessao de Camara de _/ _; __ 

Reglstada em_;_;~ sob o N.o ___ _ 

0 rcsponsA\-d pdo Arquivo J-list6rlco. 
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REGULAMENTO DA MEDALHA MUNICIPAL 

CAPITULO IV 
Dll Mt'dalba M unidpal de Mtrito 

Al!'tigo I I." - A Medalha Munkipal de M«ito desrina-se a distinguir as 
pessoas singulares ou oolc4ivas. nacionais ou cstrangeiras. de cujos actos 
udvenham assinal!veis bc.mel:icios para a Cidnde de Lisboa, melhori<'l nas 
cOndi~Oes de vidot da SU<' pOpui;W;iio, desenvol vimento ou difi•* dot sua ane, 
divulgru;Aoo ou aprofundaroento da sua hist6ria, ou outros de noc3vel 
i mponil1~1a que jUS1 i fiquem est.:: reconhccimcmo. 

Al!'tigo 12." - A Mcdalha Municipal de MCrito C dividida em dasses, de 
ilmbito CuJruraJ. Oesportivo, ProfLSSioBal, Social. Urbanistico, Educativo. 
Ambiental. Turistno. Emprcendedoris.:mo. Juventude. entre outras areas de 
ambito n:levante para a cidadc de Lisboa. 

Mt.i&o 13.• • I ·A atribu~kl da Medalha Municipal de M&ito depeode de 
de-Jibe~$() toooll4a em reunilio de Olmara, sob pro~a do Presidente da 
CM lou do Ve:resdor do Pelouro, ou n.a sequ@ncia de reoornend:a~ diri gida 
a0o Prcsidcntc d3 Cfi.m3rs pclo Prcsidcntcda As.iembleia Municipal oo pclos 
Pr;c:sidenu:s das Juntas de fregucsia da cidade, de.,-rodo a sua atribui~io scr 
cscrutinada atra\'Cs de voto secrcto no caso de o galardoado ser pessoa 

singulnr. 
2 - A atribui.,:io de uma da.s clu.sses da Mcdalha Municipal de MCrito niio 
inibe o agrnciado de, fi•tm='lmente. pOOe:r r«-ebtr outrns de classe di ftrente. 

Anigo 14.f) . A Medalha Municipal de Merito ser:i emregue em ceriln6nia 
solcnc, rc:alin~da em Jancim (comcm()t'fiJldo o d.ia de S. V.ccmc), sal"o 
cx.e~Oes em que, pclo scu interesse, n::lcvine-ia c urg_Cnc:ia, poder.i scr 
cn.trcgue noutra data. 

ANTJ'CEDENTI!S: 

Anigo 15.•. I • A Medalha Municipal de MCrito e do mOdulo de 3.5 em c 
com 0.2 em de espessura no bordo. Reprcsenta. no campo do anvei"SSo. sob a 
legeoda. em orla superior. «tvterito~. uma tiguru ocademica. aleg6rica da 
Cidade, sent.1dae com cor«• decastdos,tendo a milo t$(J,utrd.1 apOifld.a a urn 
escudo Lisbonense ~~S:Sente no solo e a direita segwando uma patm.1 
coo.sagrati\'11., No teverso, em orla supetior, a desigt~aclio «Cinwa 
Municipsl de l isbo:u. e, no campo, escudo coroado das Armas da Cidade 
entre dois ramos de. loum c carvalho, combinadas rom uma fita ondcada 
dc-ixando let a d.ivisa bcnildica «Mui Nobce e Scmpre Leal Cidade de 

lisbo~. sobrc~aaocolarda Ordem Militarda TorreeEspada. 
2 • A Medalba MunicipaJ de MCrito C u.sada ao pc-ito. do lado esq,ucrdo. 
suspeosa de fitu de seda com 3 em de lu.rgura. DO padrdo de t~s faixa.s iguais, 
em pala, de cores br.mc;a e prel.l'l., seodo il cenl.r'ill pret.'l. A mesma 6 aind.'l 
annadacoro five Ia, caoevaoealfioete. 
3 . Odistimh·ocorrespondente A Medalha Municipal de Mtrito, para pessoas 
singulatcs,. quand() ussdo em unifomle, C uma fi la de scda com '2 em de 
comprimcnto, da Largura e psdrio rercridos no nlimcro anterior, mqundtada 
por fivela \'ll2ada, no metal condizc::ntc, ou., simplesmentc. essa fita, s im ou 
Mo. anoldu.md.a pelaarcada five Ia. Em tntjociviL. o mesmo distintivr,e uma 
roseta circular de scda. oom J .5 em de diametro na.s Cort:$ do Estan<lilrte da 
Cidade, braneu na periferi.i• c preca no centro, annada sabre urn galio 
mec3.1.ico do gntu pr6prio, de 2 x I em. Como ;tllemativa a wa r<>Selll pOOeril 
ser usado uro &alllo n~c3lico de 1,35 x 0,80 CJn, sol<bdo num alrtnece, 
enodelo Unico para qualquer grau., o•kie seri amlada fila cb miniarura da 
Mcdslha, dcscrita na rcS:I)CCth·a cstampa que acompanha es.tc Rcgulamcnto. 
As cmddcs cokctivas que possuam ~andarle oficial, usanlo, em singelo ou 
em ISQO. a frta da Medalba no comprimento convenient e. armada j wuoil larw;a. 

A mois amigo /tfedolho Municipal com ~ferf.ncia ~Ao M€riloN. 6datoda de 1881 6dela e:xisten1 dois e:cemplarr;s. em pro1a e oobre. no /rtfweu do Cidade, 

.f&~do de odmidr q11e 11~-e.ue havido de ouro. Desctmhece-se o OJttor da sua modelaciJo e CJmllada no mlxf11lo de 1.74 em, o rdmrdo .fol/eme que oprttenta., 

<»~rf~..Jhe uma ftSJX!S$Uf'O olgQ tkmOJUJd(l, cerco de(), 4 <:m. 

S6em I 1 deOiltllbrode /911. seria aprowtdo o pdmeiro projeto de Regu_lonumto para a concessaoduma mf!do/hojit esr1uturada de«Merito Mu11icfpal», 

dt:flniliw>trn /QdeOutubrode 19J.S. A lrnportiin<:la de$l0 CQnd(fC()ra¢o. logo pm•l$14, llu.$trtNt em ()!leu grou deouro, a1~d ~()nna de 18 dt Julltode 1940, 

teroworgodo aos agraciados. o ll'tu/ode lfCidodiiode Lis boa». autstado pordiplomapr6prio. hom·a que. de 19/8 a. pro1icamente. /927. coubeO dledallla da 

Cldode». £/a Frio. por l.uo, no seu eclipse. em /940, dorlugardlg'w d «.Uedoihada Cldade de Llfboo», conferlndo-IJJe, niJo s6a Sltolmagem artist/co, como a 

:.·WI dimeiiSd() e como at{; o tlesenho da pr6pria fito d4.1 suspe,•:.·/Jo. 

Re33urgiria, pori-m, oon1 M\'0 estatuto, em 19 de Outubro de /960, nas t.Tis classes de Olli'O, prot a e cobre (neste prOxinw anterior era openos de o-uro e 

pr.tllO) \'(JC(IC.i{)n.ada u d#tlngulr at()$ de CtJr6cttn es/)(tCWii$ta e c.ult.u.rol (l()S¢r~i(() da Cidade. 0 $(fu am•erso, dentr() d() tradlci()nalnll$ I 'C'IfetUS munlcipoi$, 

qf6(lndo niio usa a ooroa Vf'geiQ/ consagroti~YI. como chegou a estar escrito fX'TO o ~Mhilo M11nicipal». (lilt 1 9 JJ. J 5, mas que julgan•os IIUnca ter sido passado a 

a.rnJt.o, recebeu now.r mode/o¢o dajiguro olegOrlca do C/dade, devlda agt:Ha oo esculwr Vasco da Conce/ciJo. 0 rew?r.fo (nalguns exemp/ore.t exlftente.f, 

montado (,"'Ono Wll/'t:r:w no geral de alguma.s nredalhas mw1icipt1is). contin1:10u a ser o dtu Arm(IS t/(J U:.·boo. do MestiV-Est:ultor Jo:.·6 SimOes de Almeida 

(Scbrinltc), /880·19 50,j6 opol'tlmameme modijicadas sobretudo no 3i>u C01't'Xrft1MIO de caste/os. 

A$ rt!,'if(ie$ f(filtJS uo Regulament() das Medal has MuniC.ipOi$. puhlictJdtJ:j· n<M DiOriO$ MuniCipal$ de 11 de Janein>de 1972 e de 28 dejunh() d(f 1978, nil() 

oltemm. a ndo ser em mais anJplas possibilidades de atriblli('do e propos to. esra Medallw sempro ho\·ida como de wmJadeiro e fT(.'()IIheddo prerdgio. A Re -.·Uiio 

de-1014 e:ntngueosgrausde01110, ProlOe Bl'()nU, crlando, ootm>es, oscJo.ue.-:OdtJI.rO/, Despor11w>, l'n>ft~lona/, Social, Urbonlftft:O, Ed~tcotii>Oe Amblenlfll. 

AtribuJda em sessao de Camara de _/ _; __ 

Reglstada em_;_;~ sob o N.o ___ _ 

0 responsA\'Cl pdo Arquivo J-list6rlco. 
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REGULAMENTO DA MEDALHA MUNICIPAL 

CAPITULO IV 
Dll Mt'dalba Municipal de Mtril o 

Artigo I I." - A Medalha Munkipal de M«ito dc:srina-se a distinguir as 
J>C$SOOS singulares uu ookcivas. nacionais ou C$U'angeiras. de cujos actos 
udvenham assinal£veis beuel:icios par<~ a Cidnde de Lisboa, melhoria nas 
cOndi~Oes de vidot da SU<' pOpul;).(lio, desenvol vi.mento ou difi•~ dot sua ane, 
divulgru;Aoo ou aprofuodaroento da sua hist6ria, ou omros de noc3vel 
i mponil1~1a que jUS1 i fiquem est.:: reconhccimcmo. 

Anigo 12." - A M cdalha Municipal de MCrito C dividida em dasscs, de 
ilmbito CuJruraJ. Desportivo, ProfiSSionaJ, Social. Urbanistico, Educativo. 
Ambiental. Turistno. Emprcendedorismo. Juventude, entre outras ilreas de 
ambito n:levante pWtl a cidadc de Lisboa. 

An.i&o 13.• • I · A atribu~~ da Medalha Municipal de M6rito depende de 
delibe~$o toooll4:a em reunilio de CAmara, sob pro~a do Presidente da 
CMloudo Ve:resdOt do Peloui'C), ou n.a sequ@nciade recornend:a~odi ri&ida 

an Prcsidcntc d3 Cllm3rs pclo Prcsidcntcda As.iemblcia Municipal oo pelos 
Prc:sidcnu:s das Jumas de freguc:sia da cidadc, de.,-cndo a sua atribui~io scr 
cscrutinada atra\'Cs de voto socrcto no caso de o galardoado seJ pessoa 
singulnr. 
2 • A atribui.,:io de uma da.s clu.s:ses da Medalha Municipal de MCrito n.io 
inibe o agrnciado de, fb1m7tmente. pode:r r«ebtr outrns de classe di ftrente. 

Artigo 14.f) . A Medalba .Municipal de Merito ser:i entreg:ue em ceti1n6nia 
solcnc, rc:alin~da em Jancim (comcmorando o d.ia de S. VM:cmc), sal"o 
cxc~Ocs em que, pclo scu interesse, n::lcvine-ia c urg_Cnc:ia, podcni scr 
cntrcguc noutra data. 

ANTJ'CEDENTI!S: 

Anigo 15.•. I • A Medalha Municipul de MCrito e do mOdulo de 3.5 em c 
com 0.2 em de espessura no bordo. Reprcsentn. no campo do an verso. sob a 
legeoda. em orla superior, «M&ito~. uma tiguru ocadCm.ica. alegOrica da 
Cidade, se:nt.1dae oomcoro.'t decasteJos,tendo a mao t$<1.\M:rd.'t apOiada a urn 
escudo Lisbonense IISSente no solo e a direita segwando um.'t pal.m.'t 
coosagrati'\•a, No ceverso, em orla superior, a des igt~a~o «Cinwa 
Municipsl de l isbo:u. e, no campo, escudo eorosdo das Armas da Cidade 
entre dois ramos de. loum c carvalho, combinadas rom uma fita ondcada 
dc-ixando let a divisa berildia. «Mui Nobce e Scmpre Leal Cidadc de 

lisbo~. sobrc~aaocolarda Ordem Militarda TorreeEspada. 
2 • A Medalba MunicipaJ de MCrito C usada ao pc-ito. do lado esquerdo. 
suspeosa de fitu de seda .,;om 3 em de la.rgura. no padrdo de t~s faixms iguais, 
em pala, de cores br.mc;a e preUJ., seodo it cenlr'ill pret.'t. A mesma 6 aind.'t 
annada com lh·ela, caoevl*oealfine•e. 
3 . Odistinth·oeorresponden•e :\ Medalha Mu~ticipal ~ Mtrito, para pessoas 
singulatcs, quand() u.~do em unifomlc, C uma fi la de scda com '2 em de 
comprimooto, da largura c padrAo rctCridos no nlimcro anterior, enquadtada 
por fivela '\'112ada, no metal condizentc, ou, simplesmente. essa fita, sim ou 
Mo. anoldu.rad.a pelaarcada five Ia. Em trajoci.,.il. o mesmo distintivoe uma 
roseta t.:irc ular de seda. com l .5 em de diiimetro nas Core5 do Estandarte da 
Cidade, bn nCll na periferi.1 c pceca no centro, annada sabre urn galio 
met3.1.ico do grnu pr6prio, de 2 x I em. C<>mo allemaliva a esta rose~.<t poderil 
ser usado uro &alA<> ,ne.;3lico de 1,35 x 0,80 e;n, sol<bdo oum alftnece, 
enodelo Unico para qualquer grau., 01Kie seri amlada fi la eta miniarura da 
Mtdalha, dcscrita na n::SI)CCth·a estampa que acompanha es.tc Rcgulamcnto. 
As cmddc:s cokctivas que possuam cstandarle oficial, usamo, c:m singelo ou 
em ISQO. a frta da Medalba no comprimento convenient c. armada j wuoillarw;a. 

A mois amigo lofedalho Municipal com roferf.ncia •Ao MiritoN, 6dutodo de 1881 6delo c:xistem dois tt'cemplorr;s. em pro10 e cobre. no /rtfrueu da Cidade, 

.fendo de odmidr q11e th-e.ue havido de ouro. Desconhece-se o OJIJOr da s-ua modelacilo e CJmhada no mlxf11lo de 1.74 em, o Tf!bonfo .fal/erue que opruenta., 

<XPrj~..Jhe uma ~'J'f!S$UIYJ a/go demOJUJd(l, cerr .. ·a de(), 4 <:m. 
S6em I 1 deOiltllbrode / 913, seria aprowtdo o pdmeiro projeto de Regulonumto para a c.oncessiiodui1Ja mf!da/hajit estruturada de«Merito MutJicipal», 

dlt}initiw>trn IQd~ O•ttubn>d~ 19J.5. A lrnportOn<:la de$Ul CQnd(IC()ru¢o. /Qg<J pm•i$14, il11.$1.r(J•$t em ()$(tit grau deQun>, auld rif()nna de 18 dt Julltode 1940, 
teroworgodo aos Qgraciados. o tJ'JUiode 1'1Cid<Uiiiode Lisboa», atesJado pordiplol1lapr6prio, h011ra que. de 1918 a. proticamente. /927. coubeO «Medalho da 

Cldade». £Ia Frla. por l.uo, no seu eclipse. em 1940, dar lugordlg11o d • ·.Ueda/hada Cldade de Llfboo», conferlndo-IJJe, nilo s6a SilO lmagem arJislica, COM() a 

suo dime1esd() e como otC o desenho da pr6pria fila de suspe11~·1Jo. 

Re33urgiria, ptJri-m, COJtl 110\'0 estaJuto, em 19 de Outubro de 1960. nas tris classes de OrtfO, prot a e cobre (neste prOximo anJerior era openas de ouro e 

prolil) \'{JC(ICI{)nada a di$tl11gulr at()$ de CtJrltcter espltC-iuli$1a e CUltur(ll aoser~i(Q da Cidade.. 0 teu am>er$0, de11Jr() d(' Jrudlci()nal llll$ 1'1tnet'QS munlcipai$, 

quando niio usa a coroa vegetal COIJsagrotiwl, COino chegou a ettar escrito paro o «MhiJo M11rricipal». E'llf 1 9 J j. J 5, mas que julg(lfiJOS 11unca ter sido passodo a 

cunlto, recebeu nowJ modelo¢o dajlg11ra alegOrlca do Cidade, devlda agora oo esculwr Vasco da Conce/ciJo. 0 m~r.fo (nalguns exemp/a!'e$ exi.ttente.f, 

mo11tado ,·omo wet.w:.-o no geral de algumas medalha:.· mw1icipt1is). contimwu a ser o dtu Armas(/(!. U:.·boo, do ,4./e.mv-Esr,:ulJor Jo:.·6 SimOes de Almeida 

(Sobrinltc), /880-19 50,j6 oponrmameme modijicadas sobretudo no seu C01'00Jteento de castelos. 

A$ re,.;s(ie$ f(flltl$ a() Regulament() das Medal has Mut~IC.ipai$, publicadas n<M DiOriO$ MuniCipal.$ de 11 d4 Janein>de 1972 e de 28 deju11h0 de 1978, nil<> 

altemm, a ndo ser em mais (lfiJp/as possibilidades de o1rib11ir:do e propmta, esta Medallw S('llf~ ho\·ida como de ~Y!.rdadeiro e n:oonheddo prettfgio. A Re .. ·isiio 

de 1014 e:ntngueO!tgrausdeOuro, Pnuae Bronu, crlando, aotm>es, asda.uesOtiJJirO/, Des~mlw>, l'n:Jfl.t.•dona/, Social, Urbanlttft:(), Edt~caJivoe Amblental. 

A tribuida em sessiio de Camara de _/ _; __ 

R<egtstada em_;_;~ sob o N.o __ _ 
0 rc:sponsa.,e) pdo Arquivo J-list6rico. 
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2276  (244) N.º  108718 QUINTA - F E I R A

DEZEMBRO  2014

REGULAMENTO DA MEDALHA MUNICIPAL 

CAPITULO IV 
Dll Mt'dalba Municipal de Mtrito 

Artigo II." - A Medalha Munkipal de M«ito <ksrina-se a distinguir as 
J>C$SOOS singulares ou oolc4ivas. nacionais ou cstrangeiras. de cujos actos 
udvenham assinal!veis bc.mel:icios para a Cidnde <1e Lisboa, melhoria nas 
cOndi~Oes de vidot da SU<' pOpui;W;iio, desenvol vimeoto ou difi•~ dot sua ane, 
divulgru;Aoo ou aprofundaroento da sua hist6ria. ou omros de t'IOC3vel 
i mponil1~1a que jUS1 i fiquem est.:: reconhccimcmo. 

Anigo 12."- A Mcdalha Municipal de MCrito C dividida em dasscs, de 
ilmbito CuJruraJ. Oesportivo, ProfLSSioBal, Social. Urbanistico, Educativo. 
Ambiental. Turistno. Emprcendedoris.:mo. Juventude, entre outras ilreas de 
ambito n:levante para a cidadc de Lisboa. 

An.i&o 13.• • I ·A atribu~kl da Medalha Municipal de M6rito depende de 
delibe~$o toooll4a em reunilio de Olmara, sob pro~a do Presidente da 
CMloudo Ve:resdor do Pelouro, ou n.a sequ@nciade recornend:a~odi ri&ida 

an Prcsidcntc d3 Cfi.m3rs pclo PrcsidcntcdaAs.iemblcia Municipal oo pelos 
Prc:sidenu:s das Juntas de freguc:sia da cidade, de..-.cndo a sua atribui~io ser 
cscrutinada atra\'Cs de voto secrcto no caso de o galardoado seJ pessoa 
singulnr. 
2 • A atribui.,:io de uma da.s clu.sses da Mcdalha Municipal de MCrito n.io 
inibe o agrnciado de, fittm='lmente. pOOe:r rtc-ebtr OUir.IS de classe di ftrente. 

Artigo 14.f) . A Medalha Municipal de Merito serA entreg:ue em ceti•n6nia 
solcnc, rc:alin~da em Janeim (comcm()t'fiJldo o dia de S. VM:cmc), sal"o 
cxc~Ocs em que, pclo scu interesse, n::lcvine-ia e urg_Cnc:ia, podcni scr 
cntrcgue noutra data. 

ANTJ'CEDENTI!S: 

Anigo 15.• . I • A Medalha Municipal de MCrito e do mOdulo de 3.5 em c 
com 0.2 em de espessura no bordo. Reprcs.entn. no campo do an verso. sob a 
legeoda. em orla superior. «tvterito~. umu tiguru ocadCm.ica. alegOrica da 
Cidade, sent.1dae com cor«• decastdos,te:ndo a mao t$<1.\M:rd.i apOiada a urn 
escudo Lisbonense ~~S:Sente no solo e a direita segwando uma patm.1 
coosagrati\•a, No teverso, em orla su;perior, a desigt~a~o «Citnata 
Municipsl de lisbo:u. e, no campo, escudo eorosdo das Armas da Cidade 
entre dois ramos de. loum e carvalho, combinadas rom uma fita ondcada 
dc-ixando let a divisa bcnildica «Mui Nobre e Scmpre Leal Cidadc de 

Lisbo~. sobrc~aaocolarda Ordem Militarda TorrceEspada. 
2 • A Medalbu MunicipaJ de MCrito C usada ao pc-ito. do lado esqucrdo. 
suspeosa de fitu de seda com 3 em de lu.rgura. oo padrdo de t~s faixms iguais, 
em pala, de cores br.mc;a e preUt., seodo a cenlr'ill pret.'l. A mesma 6 aind.'l 
annadacoro five Ia, caoevaoealfine•e. 
3 . Odistimh·ocorrespondetne A Medalha Mul\icipGI ~ Mtrito, para pessoas 
singulatcs, quand() usado em unifomlc, e uma fi ta de scda com '2 em de 
comprimcnto, da Largura e psdrio rercridos no nlimcro anterior, enquadtada 
por fivela \'ll2ada, no metal condizc::ntc, ou., simplesmc::nte. essa fita, sim ou 
Mo. anoldu.nul.a pelaarcada five Ia. Em trajoci.,.il. o mesmo distintivoe uma 
roseta circular de seda. oom J .5 em de diametro nas core5 do Estandarte da 
Cidade, branCll na periferi.it c preca no .;entro, annada sabre urn galio 
met3.1.ico do gntu pr6prio, de 2 x I em. Como allemativa a esta rose~.<t pOOerlt 
ser usado uro &alllo n~c3lico de 1,35 x 0,80 e;n, soldado num alftnece, 
enodelo Unico para qualquer grau., o•kie seri amlada fila da miniarura da 
Mcdslha, dcscrita na I'CS:J)CCth·a cstampa que acompanha es.tc Rcgulamcnto. 
As cmddcs cokctivas que possuam ~anclarle oficial, usamo, c:m singelo ou 
em ISQO. a frta da Medalba no comprimento convenient e. armada j wttoillatw;a. 

A mois amigo /tfedolho Municipal com ~ferfncia •Ao MiritoN, 6dutodo de 1881 6delo e:xisten• dois tccemplarr;s. em prolu e cobre. no /rtfweu do Cidude, 

.fendo de odmidr q11e 11~-e.ue havido de ouro. Desconhece-se o OJIJOr da s-ua modelacilo e CJmiJada no mlxf11lo de 1.74 em, o J'f!bonfo .fol/erue que opruenta., 

<XPrj~.Jhe uma ftSJX!S$Uf'O olgQ tkmOJUJd(l, cerco d4: (), 4 <:m. 

S6em I 1 deOiltllbrode /911. seria aprowtdu o pdmeiro projetu de Regulonumto para a concessiioduma medo/hojit estl'r.lturada de«Merito Mu11icipal», 

dlt}initiw>trn /QdeOutubrode 19JS. A impQrtiin<:ia de$Ul CQnd(IC()ru¢o. log<J pm•i$14, ilu.$trtNt em ()!leu grou deouro, at~d ~()rrna de 18 dt Julltode 1940, 
teroworgodo uos ograciudos. o ii'JU/ode I'ICidodiiO'de Lisboa». autsJado pordiplomapr6prio, h011ra que. de 19/8 a. proticamente. /927. coubeO I'IMedulho da 

Cldode». £/a Frla. por l.uo, no seu eclipse. em /940, dar lugardlg11o d • ·.Uedo/hada Cldude de Llfboo», conferlndo-IJJe, nilo s6a SJ/O lmagem arJistica, como a 

sua dime11sd() e como at{; o tlesenho da pr6pria fila d4: suspelt~·/Jo. 

Re33urgiria, pori-m, OOJtJ no\'0 estaJuto, em 19 de Outubro de /960, nos tris classes de Olli'O, prot a e cobre (neste prOximo anJerior era openos de ouro e 

prtllil) \'{JC(ICI{)n.ada u d#tinguir at()$ de cor6cter es[J(:Ciuli$1a e culturtll {I()SeT\i(Q do Cidade. 0 $(fu am•erso, denlr() d() Jrudlci()na[ ,,(l$ l 'ltllet'QS municipai$, 

quando niio usa a ooroa Vf'getal consagroti~YI. <XPno chegou a ettar escrito paro o «MhiJo M11nicipal». em 1 9 JJ. J 5, mas que julgan•os 11unca ter sido panodo a 

cunlto, recebeu nowJ mode/o¢o dajigJtro olegOrlca do Cidade, devlda agora oo esculwr Vasco da Concelcilo. 0 l'i!l't'r.fo (nalguns exemp/OTe$ exi.ttente.f, 

mo11tado ,·omo Wll/t:r:.-o no geral de olguma.s nretlalha:.· mwricipt1is). contimwu a ser o dtu Annas t/(J U:.·boa. dtJ .~festiV·Es.t.:uiJor Jo:.·6 SimOes de Almeida 

(Sobrinltc), /880-19 50,j6 opommameme modijica.das sobretudo no seu C01'()(1nJMto de caste/os. 

A$ re,.;s(ie$ feitOS UQ Regulament() das Medal has MuniCipai$., publicadas n<M DiOriO$ MuniCipal$ de 11 de Janein>de 1912 e dtt 28 dejunho dtt 1978, nil<> 

oltemm. a ndo ser em muis tmlp/as possibilidades de a1rib11ir:do e propos to, esta Medollw S('llf[)ro ho\·ida como de wmJadeiro e fl:('()llhf!ddo prettfgio. A Re,·isiio 

dt 2014 e:ntngueosgrausdeOllto, Pro rae 81'0nu, crlando, ootm>es, osdo.uesOdJJITO/, Despor11w>, l'n>ft~lona/, Social, Urbanlftft:O, Ed~tcoJtvo~ AmblentaL 

AtribuJda em sessao de Camara de _;_; __ 

Reglstada em_;_;~ sob o N.o __ _ 

0 rcsponsa .. -eJ pdo Arquivo J-list6rico. 
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REGULAMENTO DA MEDALHA MUNICIPAL 

CAPITULO IV 
Dll Mt'dalba Municipal de Mtrito 

Artigo II." - A Medalha Munkipal de M«ito <ksrina-se a distinguir as 
J>C$SOOS singulares ou oolc4ivas. nacionais ou cstrangeiras. de cujos actos 
udvenham assinal!veis bc.mel:icios para a Cidnde <1e Lisboa, melhoria nas 
cOndi~Oes de vidot da SU<' pOpui;W;iio, desenvol vimeoto ou difi•~ dot sua ane, 
divulgru;Aoo ou aprofundaroento da sua hist6ria. ou omros de t'IOC3vel 
i mponil1~1a que jUS1 i fiquem est.:: reconhccimcmo. 

Anigo 12."- A Mcdalha Municipal de MCrito C dividida em dasscs, de 
ilmbito CuJruraJ. Oesportivo, ProfLSSioBal, Social. Urbanistico, Educativo. 
Ambiental. Turistno. Emprcendedoris.:mo. Juventude, entre outras ilreas de 
ambito n:levante para a cidadc de Lisboa. 

An.i&o 13.• • I ·A atribu~kl da Medalha Municipal de M6rito depende de 
delibe~$o toooll4a em reunilio de Olmara, sob pro~a do Presidente da 
CMloudo Ve:resdor do Pelouro, ou n.a sequ@nciade recornend:a~odi ri&ida 

an Prcsidcntc d3 Cfi.m3rs pclo PrcsidcntcdaAs.iemblcia Municipal oo pelos 
Prc:sidenu:s das Juntas de freguc:sia da cidade, de..-.cndo a sua atribui~io ser 
cscrutinada atra\'Cs de voto secrcto no caso de o galardoado seJ pessoa 
singulnr. 
2 • A atribui.,:io de uma da.s clu.sses da Mcdalha Municipal de MCrito n.io 
inibe o agrnciado de, fittm='lmente. pOOe:r rtc-ebtr OUir.IS de classe di ftrente. 

Artigo 14.f) . A Medalha Municipal de Merito serA entreg:ue em ceti•n6nia 
solcnc, rc:alin~da em Janeim (comcm()t'fiJldo o dia de S. VM:cmc), sal"o 
cxc~Ocs em que, pclo scu interesse, n::lcvine-ia e urg_Cnc:ia, podcni scr 
cntrcgue noutra data. 

ANTJ'CEDENTI!S: 

Anigo 15.• . I • A Medalha Municipal de MCrito e do mOdulo de 3.5 em c 
com 0.2 em de espessura no bordo. Reprcs.entn. no campo do an verso. sob a 
legeoda. em orla superior. «tvterito~. umu tiguru ocadCm.ica. alegOrica da 
Cidade, sent.1dae com cor«• decastdos,te:ndo a mao t$<1.\M:rd.i apOiada a urn 
escudo Lisbonense ~~S:Sente no solo e a direita segwando uma patm.1 
coosagrati\•a, No teverso, em orla su;perior, a desigt~a~o «Citnata 
Municipsl de lisbo:u. e, no campo, escudo eorosdo das Armas da Cidade 
entre dois ramos de. loum e carvalho, combinadas rom uma fita ondcada 
dc-ixando let a divisa bcnildica «Mui Nobre e Scmpre Leal Cidadc de 

Lisbo~. sobrc~aaocolarda Ordem Militarda TorrceEspada. 
2 • A Medalbu MunicipaJ de MCrito C usada ao pc-ito. do lado esqucrdo. 
suspeosa de fitu de seda com 3 em de lu.rgura. oo padrdo de t~s faixms iguais, 
em pala, de cores br.mc;a e preUt., seodo a cenlr'ill pret.'l. A mesma 6 aind.'l 
annadacoro five Ia, caoevaoealfine•e. 
3 . Odistimh·ocorrespondetne A Medalha Mul\icipGI ~ Mtrito, para pessoas 
singulatcs, quand() usado em unifomlc, e uma fi ta de scda com '2 em de 
comprimcnto, da Largura e psdrio rercridos no nlimcro anterior, enquadtada 
por fivela \'ll2ada, no metal condizc::ntc, ou., simplesmc::nte. essa fita, sim ou 
Mo. anoldu.nul.a pelaarcada five Ia. Em trajoci.,.il. o mesmo distintivoe uma 
roseta circular de seda. oom J .5 em de diametro nas core5 do Estandarte da 
Cidade, branCll na periferi.it c preca no .;entro, annada sabre urn galio 
met3.1.ico do gntu pr6prio, de 2 x I em. Como allemativa a esta rose~.<t pOOerlt 
ser usado uro &alllo n~c3lico de 1,35 x 0,80 e;n, soldado num alftnece, 
enodelo Unico para qualquer grau., o•kie seri amlada fila da miniarura da 
Mcdslha, dcscrita na I'CS:J)CCth·a cstampa que acompanha es.tc Rcgulamcnto. 
As cmddcs cokctivas que possuam ~anclarle oficial, usamo, c:m singelo ou 
em ISQO. a frta da Medalba no comprimento convenient e. armada j wttoillatw;a. 

A mois amigo /tfedolho Municipal com ~ferfncia •Ao MiritoN, 6dutodo de 1881 6delo e:xisten• dois tccemplarr;s. em prolu e cobre. no /rtfweu do Cidude, 

.fendo de odmidr q11e 11~-e.ue havido de ouro. Desconhece-se o OJIJOr da s-ua modelacilo e CJmiJada no mlxf11lo de 1.74 em, o J'f!bonfo .fol/erue que opruenta., 

<XPrj~.Jhe uma ftSJX!S$Uf'O olgQ tkmOJUJd(l, cerco d4: (), 4 <:m. 

S6em I 1 deOiltllbrode /911. seria aprowtdu o pdmeiro projetu de Regulonumto para a concessiioduma medo/hojit estl'r.lturada de«Merito Mu11icipal», 

dlt}initiw>trn /QdeOutubrode 19JS. A impQrtiin<:ia de$Ul CQnd(IC()ru¢o. log<J pm•i$14, ilu.$trtNt em ()!leu grou deouro, at~d ~()rrna de 18 dt Julltode 1940, 
teroworgodo uos ograciudos. o ii'JU/ode I'ICidodiiO'de Lisboa». autsJado pordiplomapr6prio, h011ra que. de 19/8 a. proticamente. /927. coubeO I'IMedulho da 

Cldode». £/a Frla. por l.uo, no seu eclipse. em /940, dar lugardlg11o d • ·.Uedo/hada Cldude de Llfboo», conferlndo-IJJe, nilo s6a SJ/O lmagem arJistica, como a 

sua dime11sd() e como at{; o tlesenho da pr6pria fila d4: suspelt~·/Jo. 

Re33urgiria, pori-m, OOJtJ no\'0 estaJuto, em 19 de Outubro de /960, nos tris classes de Olli'O, prot a e cobre (neste prOximo anJerior era openos de ouro e 

prtllil) \'{JC(ICI{)n.ada u d#tinguir at()$ de cor6cter es[J(:Ciuli$1a e culturtll {I()SeT\i(Q do Cidade. 0 $(fu am•erso, denlr() d() Jrudlci()na[ ,,(l$ l 'ltllet'QS municipai$, 

quando niio usa a ooroa Vf'getal consagroti~YI. <XPno chegou a ettar escrito paro o «MhiJo M11nicipal». em 1 9 JJ. J 5, mas que julgan•os 11unca ter sido panodo a 

cunlto, recebeu nowJ mode/o¢o dajigJtro olegOrlca do Cidade, devlda agora oo esculwr Vasco da Concelcilo. 0 l'i!l't'r.fo (nalguns exemp/OTe$ exi.ttente.f, 

mo11tado ,·omo Wll/t:r:.-o no geral de olguma.s nretlalha:.· mwricipt1is). contimwu a ser o dtu Annas t/(J U:.·boa. dtJ .~festiV·Es.t.:uiJor Jo:.·6 SimOes de Almeida 

(Sobrinltc), /880-19 50,j6 opommameme modijica.das sobretudo no seu C01'()(1nJMto de caste/os. 

A$ re,.;s(ie$ feitOS UQ Regulament() das Medal has MuniCipai$., publicadas n<M DiOriO$ MuniCipal$ de 11 de Janein>de 1912 e dtt 28 dejunho dtt 1978, nil<> 

oltemm. a ndo ser em muis tmlp/as possibilidades de a1rib11ir:do e propos to, esta Medollw S('llf[)ro ho\·ida como de wmJadeiro e fl:('()llhf!ddo prettfgio. A Re,·isiio 

dt 2014 e:ntngueosgrausdeOllto, Pro rae 81'0nu, crlando, ootm>es, osdo.uesOdJJITO/, Despor11w>, l'n>ft~lona/, Social, Urbanlftft:O, Ed~tcoJtvo~ AmblentaL 

AtribuJda em sessao de Camara de _;_; __ 

Reglstada em_;_;~ sob o N.o __ _ 

0 rcsponsa .. -eJ pdo Arquivo J-list6rico. 



C Â M A R A  M U N I C I P A L  D E  L I S B O A
M U N I C I P A L
B O L E T I M

2276  (247)N.º  1087 18 QUINTA - F E I R A

DEZEMBRO  2014

CAMARA MUNICIPAL 
DE LISBOA 

MEDALHA MUNICIPAL 
DE 

MERITO 

CONCED I DA 

0 PR. ES I DENTE . 



C Â M A R A  M U N I C I P A L  D E  L I S B O A
M U N I C I P A L
B O L E T I M

2276  (248) N.º  108718 QUINTA - F E I R A

DEZEMBRO  2014

REGULAMENTO DA MEDALHA MUNICIPAL 

CAPITULO IV 
Dll Mt'dalba M unidpal de Mtrito 

Al!'tigo I I." - A Medalha Munkipal de M«ito desrina-se a distinguir as 
pessoas singulares ou oolc4ivas. nacionais ou cstrangeiras. de cujos actos 
udvenham assinal!veis bc.mel:icios para a Cidnde de Lisboa, melhori<'l nas 
cOndi~Oes de vidot da SU<' pOpui;W;iio, desenvol vimento ou difi•* dot sua ane, 
divulgru;Aoo ou aprofundaroento da sua hist6ria, ou outros de noc3vel 
i mponil1~1a que jUS1 i fiquem est.:: reconhccimcmo. 

Al!'tigo 12." - A Mcdalha Municipal de MCrito C dividida em dasses, de 
ilmbito CuJruraJ. Oesportivo, ProfLSSioBal, Social. Urbanistico, Educativo. 
Ambiental. Turistno. Emprcendedoris.:mo. Juventude. entre outras areas de 
ambito n:levante para a cidadc de Lisboa. 

Mt.i&o 13.• • I ·A atribu~kl da Medalha Municipal de M&ito depeode de 
de-Jibe~$() toooll4a em reunilio de Olmara, sob pro~a do Presidente da 
CM lou do Ve:resdor do Pelouro, ou n.a sequ@ncia de reoornend:a~ diri gida 
a0o Prcsidcntc d3 Cfi.m3rs pclo Prcsidcntcda As.iembleia Municipal oo pclos 
Pr;c:sidenu:s das Juntas de fregucsia da cidade, de.,-rodo a sua atribui~io scr 
cscrutinada atra\'Cs de voto secrcto no caso de o galardoado ser pessoa 

singulnr. 
2 - A atribui.,:io de uma da.s clu.sses da Mcdalha Municipal de MCrito niio 
inibe o agrnciado de, fi•tm='lmente. pOOe:r r«-ebtr outrns de classe di ftrente. 

Anigo 14.f) . A Medalha Municipal de Merito ser:i emregue em ceriln6nia 
solcnc, rc:alin~da em Jancim (comcm()t'fiJldo o d.ia de S. V.ccmc), sal"o 
cx.e~Oes em que, pclo scu interesse, n::lcvine-ia c urg_Cnc:ia, poder.i scr 
cn.trcgue noutra data. 

ANTJ'CEDENTI!S: 

Anigo 15.•. I • A Medalha Municipal de MCrito e do mOdulo de 3.5 em c 
com 0.2 em de espessura no bordo. Reprcsenta. no campo do anvei"SSo. sob a 
legeoda. em orla superior. «tvterito~. uma tiguru ocademica. aleg6rica da 
Cidade, sent.1dae com cor«• decastdos,tendo a milo t$(J,utrd.1 apOifld.a a urn 
escudo Lisbonense ~~S:Sente no solo e a direita segwando uma patm.1 
coo.sagrati\'11., No teverso, em orla supetior, a desigt~aclio «Cinwa 
Municipsl de l isbo:u. e, no campo, escudo coroado das Armas da Cidade 
entre dois ramos de. loum c carvalho, combinadas rom uma fita ondcada 
dc-ixando let a d.ivisa bcnildica «Mui Nobce e Scmpre Leal Cidade de 

lisbo~. sobrc~aaocolarda Ordem Militarda TorreeEspada. 
2 • A Medalba MunicipaJ de MCrito C u.sada ao pc-ito. do lado esq,ucrdo. 
suspeosa de fitu de seda com 3 em de lu.rgura. DO padrdo de t~s faixa.s iguais, 
em pala, de cores br.mc;a e prel.l'l., seodo il cenl.r'ill pret.'l. A mesma 6 aind.'l 
annadacoro five Ia, caoevaoealfioete. 
3 . Odistimh·ocorrespondente A Medalha Municipal de Mtrito, para pessoas 
singulatcs,. quand() ussdo em unifomle, C uma fi la de scda com '2 em de 
comprimcnto, da Largura e psdrio rercridos no nlimcro anterior, mqundtada 
por fivela \'ll2ada, no metal condizc::ntc, ou., simplesmentc. essa fita, s im ou 
Mo. anoldu.md.a pelaarcada five Ia. Em tntjociviL. o mesmo distintivr,e uma 
roseta circular de scda. oom J .5 em de diametro na.s Cort:$ do Estan<lilrte da 
Cidade, braneu na periferi.i• c preca no centro, annada sabre urn galio 
mec3.1.ico do gntu pr6prio, de 2 x I em. Como ;tllemativa a wa r<>Selll pOOeril 
ser usado uro &alllo n~c3lico de 1,35 x 0,80 CJn, sol<bdo num alrtnece, 
enodelo Unico para qualquer grau., o•kie seri amlada fila cb miniarura da 
Mcdslha, dcscrita na rcS:I)CCth·a cstampa que acompanha es.tc Rcgulamcnto. 
As cmddcs cokctivas que possuam ~andarle oficial, usanlo, em singelo ou 
em ISQO. a frta da Medalba no comprimento convenient e. armada j wuoil larw;a. 

A mois amigo /tfedolho Municipal com ~ferf.ncia ~Ao M€riloN. 6datoda de 1881 6dela e:xisten1 dois e:cemplarr;s. em pro1a e oobre. no /rtfweu do Cidade, 

.f&~do de odmidr q11e 11~-e.ue havido de ouro. Desctmhece-se o OJttor da sua modelaciJo e CJmllada no mlxf11lo de 1.74 em, o rdmrdo .fol/eme que oprttenta., 

<»~rf~..Jhe uma ftSJX!S$Uf'O olgQ tkmOJUJd(l, cerco de(), 4 <:m. 

S6em I 1 deOiltllbrode /911. seria aprowtdo o pdmeiro projeto de Regu_lonumto para a concessaoduma mf!do/hojit esr1uturada de«Merito Mu11icfpal», 

dt:flniliw>trn /QdeOutubrode 19J.S. A lrnportiin<:la de$l0 CQnd(fC()ra¢o. logo pm•l$14, llu.$trtNt em ()!leu grou deouro, a1~d ~()nna de 18 dt Julltode 1940, 

teroworgodo aos agraciados. o ll'tu/ode lfCidodiiode Lis boa». autstado pordiplomapr6prio. hom·a que. de 19/8 a. pro1icamente. /927. coubeO dledallla da 

Cldode». £/a Frio. por l.uo, no seu eclipse. em /940, dorlugardlg'w d «.Uedoihada Cldade de Llfboo», conferlndo-IJJe, niJo s6a Sltolmagem artist/co, como a 

:.·WI dimeiiSd() e como at{; o tlesenho da pr6pria fito d4.1 suspe,•:.·/Jo. 

Re33urgiria, pori-m, oon1 M\'0 estatuto, em 19 de Outubro de /960, nas t.Tis classes de Olli'O, prot a e cobre (neste prOxinw anterior era openos de o-uro e 

pr.tllO) \'(JC(IC.i{)n.ada u d#tlngulr at()$ de CtJr6cttn es/)(tCWii$ta e c.ult.u.rol (l()S¢r~i(() da Cidade. 0 $(fu am•erso, dentr() d() tradlci()nalnll$ I 'C'IfetUS munlcipoi$, 

qf6(lndo niio usa a ooroa Vf'geiQ/ consagroti~YI. como chegou a estar escrito fX'TO o ~Mhilo M11nicipal». (lilt 1 9 JJ. J 5, mas que julgan•os IIUnca ter sido passado a 

a.rnJt.o, recebeu now.r mode/o¢o dajiguro olegOrlca do C/dade, devlda agt:Ha oo esculwr Vasco da Conce/ciJo. 0 rew?r.fo (nalguns exemp/ore.t exlftente.f, 

montado (,"'Ono Wll/'t:r:w no geral de alguma.s nredalhas mw1icipt1is). contin1:10u a ser o dtu Arm(IS t/(J U:.·boo. do MestiV-Est:ultor Jo:.·6 SimOes de Almeida 

(Scbrinltc), /880·19 50,j6 opol'tlmameme modijicadas sobretudo no 3i>u C01't'Xrft1MIO de caste/os. 

A$ rt!,'if(ie$ f(filtJS uo Regulament() das Medal has MuniC.ipOi$. puhlictJdtJ:j· n<M DiOriO$ MuniCipal$ de 11 de Janein>de 1972 e de 28 dejunh() d(f 1978, nil() 

oltemm. a ndo ser em mais anJplas possibilidades de atriblli('do e propos to. esra Medallw sempro ho\·ida como de wmJadeiro e fT(.'()IIheddo prerdgio. A Re -.·Uiio 

de-1014 e:ntngueosgrausde01110, ProlOe Bl'()nU, crlando, ootm>es, oscJo.ue.-:OdtJI.rO/, Despor11w>, l'n>ft~lona/, Social, Urbonlftft:O, Ed~tcotii>Oe Amblenlfll. 

AtribuJda em sessao de Camara de _/ _; __ 

Reglstada em_;_;~ sob o N.o ___ _ 

0 responsA\'Cl pdo Arquivo J-list6rlco. 
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REGULAMENTO DA MEDALHA MUNICIPAL 

CAPITULO IV 
Dll Mt'dalba Municipal de Mtril o 

Artigo I I." - A Medalha Munkipal de M«ito dc:srina-se a distinguir as 
J>C$SOOS singulares uu ookcivas. nacionais ou C$U'angeiras. de cujos actos 
udvenham assinal£veis beuel:icios par<~ a Cidnde de Lisboa, melhoria nas 
cOndi~Oes de vidot da SU<' pOpul;).(lio, desenvol vi.mento ou difi•~ dot sua ane, 
divulgru;Aoo ou aprofuodaroento da sua hist6ria, ou omros de noc3vel 
i mponil1~1a que jUS1 i fiquem est.:: reconhccimcmo. 

Anigo 12." - A M cdalha Municipal de MCrito C dividida em dasscs, de 
ilmbito CuJruraJ. Desportivo, ProfiSSionaJ, Social. Urbanistico, Educativo. 
Ambiental. Turistno. Emprcendedorismo. Juventude, entre outras ilreas de 
ambito n:levante pWtl a cidadc de Lisboa. 

An.i&o 13.• • I · A atribu~~ da Medalha Municipal de M6rito depende de 
delibe~$o toooll4:a em reunilio de CAmara, sob pro~a do Presidente da 
CMloudo Ve:resdOt do Peloui'C), ou n.a sequ@nciade recornend:a~odi ri&ida 

an Prcsidcntc d3 Cllm3rs pclo Prcsidcntcda As.iemblcia Municipal oo pelos 
Prc:sidcnu:s das Jumas de freguc:sia da cidadc, de.,-cndo a sua atribui~io scr 
cscrutinada atra\'Cs de voto socrcto no caso de o galardoado seJ pessoa 
singulnr. 
2 • A atribui.,:io de uma da.s clu.s:ses da Medalha Municipal de MCrito n.io 
inibe o agrnciado de, fb1m7tmente. pode:r r«ebtr outrns de classe di ftrente. 

Artigo 14.f) . A Medalba .Municipal de Merito ser:i entreg:ue em ceti1n6nia 
solcnc, rc:alin~da em Jancim (comcmorando o d.ia de S. VM:cmc), sal"o 
cxc~Ocs em que, pclo scu interesse, n::lcvine-ia c urg_Cnc:ia, podcni scr 
cntrcguc noutra data. 

ANTJ'CEDENTI!S: 

Anigo 15.•. I • A Medalha Municipul de MCrito e do mOdulo de 3.5 em c 
com 0.2 em de espessura no bordo. Reprcsentn. no campo do an verso. sob a 
legeoda. em orla superior, «M&ito~. uma tiguru ocadCm.ica. alegOrica da 
Cidade, se:nt.1dae oomcoro.'t decasteJos,tendo a mao t$<1.\M:rd.'t apOiada a urn 
escudo Lisbonense IISSente no solo e a direita segwando um.'t pal.m.'t 
coosagrati'\•a, No ceverso, em orla superior, a des igt~a~o «Cinwa 
Municipsl de l isbo:u. e, no campo, escudo eorosdo das Armas da Cidade 
entre dois ramos de. loum c carvalho, combinadas rom uma fita ondcada 
dc-ixando let a divisa berildia. «Mui Nobce e Scmpre Leal Cidadc de 

lisbo~. sobrc~aaocolarda Ordem Militarda TorreeEspada. 
2 • A Medalba MunicipaJ de MCrito C usada ao pc-ito. do lado esquerdo. 
suspeosa de fitu de seda .,;om 3 em de la.rgura. no padrdo de t~s faixms iguais, 
em pala, de cores br.mc;a e preUJ., seodo it cenlr'ill pret.'t. A mesma 6 aind.'t 
annada com lh·ela, caoevl*oealfine•e. 
3 . Odistinth·oeorresponden•e :\ Medalha Mu~ticipal ~ Mtrito, para pessoas 
singulatcs, quand() u.~do em unifomlc, C uma fi la de scda com '2 em de 
comprimooto, da largura c padrAo rctCridos no nlimcro anterior, enquadtada 
por fivela '\'112ada, no metal condizentc, ou, simplesmente. essa fita, sim ou 
Mo. anoldu.rad.a pelaarcada five Ia. Em trajoci.,.il. o mesmo distintivoe uma 
roseta t.:irc ular de seda. com l .5 em de diiimetro nas Core5 do Estandarte da 
Cidade, bn nCll na periferi.1 c pceca no centro, annada sabre urn galio 
met3.1.ico do grnu pr6prio, de 2 x I em. C<>mo allemaliva a esta rose~.<t poderil 
ser usado uro &alA<> ,ne.;3lico de 1,35 x 0,80 e;n, sol<bdo oum alftnece, 
enodelo Unico para qualquer grau., 01Kie seri amlada fi la eta miniarura da 
Mtdalha, dcscrita na n::SI)CCth·a estampa que acompanha es.tc Rcgulamcnto. 
As cmddc:s cokctivas que possuam cstandarle oficial, usamo, c:m singelo ou 
em ISQO. a frta da Medalba no comprimento convenient c. armada j wuoillarw;a. 

A mois amigo lofedalho Municipal com roferf.ncia •Ao MiritoN, 6dutodo de 1881 6delo c:xistem dois tt'cemplorr;s. em pro10 e cobre. no /rtfrueu da Cidade, 

.fendo de odmidr q11e th-e.ue havido de ouro. Desconhece-se o OJIJOr da s-ua modelacilo e CJmhada no mlxf11lo de 1.74 em, o Tf!bonfo .fal/erue que opruenta., 

<XPrj~..Jhe uma ~'J'f!S$UIYJ a/go demOJUJd(l, cerr .. ·a de(), 4 <:m. 
S6em I 1 deOiltllbrode / 913, seria aprowtdo o pdmeiro projeto de Regulonumto para a c.oncessiiodui1Ja mf!da/hajit estruturada de«Merito MutJicipal», 

dlt}initiw>trn IQd~ O•ttubn>d~ 19J.5. A lrnportOn<:la de$Ul CQnd(IC()ru¢o. /Qg<J pm•i$14, il11.$1.r(J•$t em ()$(tit grau deQun>, auld rif()nna de 18 dt Julltode 1940, 
teroworgodo aos Qgraciados. o tJ'JUiode 1'1Cid<Uiiiode Lisboa», atesJado pordiplol1lapr6prio, h011ra que. de 1918 a. proticamente. /927. coubeO «Medalho da 

Cldade». £Ia Frla. por l.uo, no seu eclipse. em 1940, dar lugordlg11o d • ·.Ueda/hada Cldade de Llfboo», conferlndo-IJJe, nilo s6a SilO lmagem arJislica, COM() a 

suo dime1esd() e como otC o desenho da pr6pria fila de suspe11~·1Jo. 

Re33urgiria, ptJri-m, COJtl 110\'0 estaJuto, em 19 de Outubro de 1960. nas tris classes de OrtfO, prot a e cobre (neste prOximo anJerior era openas de ouro e 

prolil) \'{JC(ICI{)nada a di$tl11gulr at()$ de CtJrltcter espltC-iuli$1a e CUltur(ll aoser~i(Q da Cidade.. 0 teu am>er$0, de11Jr() d(' Jrudlci()nal llll$ 1'1tnet'QS munlcipai$, 

quando niio usa a coroa vegetal COIJsagrotiwl, COino chegou a ettar escrito paro o «MhiJo M11rricipal». E'llf 1 9 J j. J 5, mas que julg(lfiJOS 11unca ter sido passodo a 

cunlto, recebeu nowJ modelo¢o dajlg11ra alegOrlca do Cidade, devlda agora oo esculwr Vasco da Conce/ciJo. 0 m~r.fo (nalguns exemp/a!'e$ exi.ttente.f, 

mo11tado ,·omo wet.w:.-o no geral de algumas medalha:.· mw1icipt1is). contimwu a ser o dtu Armas(/(!. U:.·boo, do ,4./e.mv-Esr,:ulJor Jo:.·6 SimOes de Almeida 

(Sobrinltc), /880-19 50,j6 oponrmameme modijicadas sobretudo no seu C01'00Jteento de castelos. 

A$ re,.;s(ie$ f(flltl$ a() Regulament() das Medal has Mut~IC.ipai$, publicadas n<M DiOriO$ MuniCipal.$ de 11 d4 Janein>de 1972 e de 28 deju11h0 de 1978, nil<> 

altemm, a ndo ser em mais (lfiJp/as possibilidades de o1rib11ir:do e propmta, esta Medallw S('llf~ ho\·ida como de ~Y!.rdadeiro e n:oonheddo prettfgio. A Re .. ·isiio 

de 1014 e:ntngueO!tgrausdeOuro, Pnuae Bronu, crlando, aotm>es, asda.uesOtiJJirO/, Des~mlw>, l'n:Jfl.t.•dona/, Social, Urbanlttft:(), Edt~caJivoe Amblental. 

A tribuida em sessiio de Camara de _/ _; __ 

R<egtstada em_;_;~ sob o N.o __ _ 
0 rc:sponsa.,e) pdo Arquivo J-list6rico. 
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