
Medalhas
Mérito Cívico - Classe Ouro

STAL  - Sindicato Nacional dos Trabalhadores
da Administração Local - defesa e promoção dos
direitos e interesses dos associados.

APPDA - Associação Portuguesa para as
Perturbações de Desenvolvimento e Autismo do
Norte - serviços prestados no domínio do apoio
a pessoas com perturbações do desenvolvimento
do espectro autista.

CERCIGAIA  - Cooperativa para a Educação
e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Gaia
- serviços prestados no domínio do apoio à
autonomia e socialização do deficiente mental e
à promoção do bem-estar individual.
Mérito Cívico - Classe Prata

Mário Ferreirinha Soares  - dirigente sindical
e autarca.

Mérito Cívico - Classe Bronze
Sidónio Gonçalves  - dirigente associativo e

autarca.
Ernesto Silv a - dirigente sindical e autarca.
Valentim Ne ves - dirigente associativo e

autarca.

Mérito Cultural e Científico - Classe Ouro
Fernando P eixoto  (a título póstumo) -

autarca, poeta e homem de teatro e serviços em
prol da comunidade gaiense.

Mérito Cultural e Científico - Classe
Bronze

Laurentim de Castr o - pela forma como se
notabilizou ao serviço da cultura, nomeadamente
enquanto homem de teatro e dirigente da

Associação Cultural e Recreativa "Os Amigos
Vilarenses".

Mérito Profissional - Grau Ouro
José Reis  - gestor empresarial, enquanto

Vice-Presidente do CA da Toyota Caetano Por-
tugal, S.A. e Presidente da ACAP.

Carlos Ferreira da Silv a - gestor
empresarial, nomeadamente enquanto
fundador e administrador do Grupo Antiga Casa
Pompeu.

Empresa Guilherme Gomes dos Santos
& Ca., Lda -  pelos serviços prestados em prol
do emprego e desenvolvimento económico de
Gaia, ao longo dos 90 anos de existência.

João Teixeira  - pela notável carreira de
gestor empresarial, nomeadamente enquanto
Presidente do CA da J&J Teixeira, S.A.

Carlos Costa  - Médico cirurgião residente
em Vila Nova de Gaia, pela notável carreira
profissional de mais de 50 anos na área da
Saúde

Mérito Profissional - Grau Bronze
Anter o Pinto  - dedicação, lealdade e

competência, revelada durante mais de 50 anos
de actividade profissional ao serviço da JAE e
nomeadamente enquanto guarda  Ponte Luís I

Mérito Desportivo - Grau Ouro
Fernando Gomes  - pelo curriculum

enquanto desportista
Clube do Despor to do Colégio de Gaia -

pelo contributo para a divulgação e
desenvolvimento desportivo escolar nacional,
nomeadamente ao nível do andebol feminino.


