
 

Ao Digmo. 

Conselho da Medalha de Alvalade 

 

 

Exmos. Senhores Membros do Conselho da Medalha de Alvalade, 

 

 

Valdemar António Fernandes de Abreu Salgado nasceu na Ilha Terceira, nos Açores, em 1944. 

Veio para Lisboa com apenas 18 meses e aos 7 anos de idade mudou-se para a Freguesia do 

Campo Grande, que não mais abandonou. 

Foi autarca desde 1989, integrando o executivo da Junta de Freguesia do Campo Grande, como 

tesoureiro, no mandato de 1989 a 1993, foi vogal da Assembleia de Freguesia do Campo Grande, 

nos mandatos de 1993 a 1997 e 1997 a 2001 e Presidente da Junta de Freguesia do Campo 

Grande, entre 2001 e 2013. 

Foi o último Presidente da extinta Junta de Freguesia do Campo Grande, antes da reorganização 

administrativa da Cidade de Lisboa. 

Entre 2013 a 2017 foi vogal da nova Assembleia de Freguesia de Alvalade e em setembro de 

2015 foi eleito 2º Secretário da mesa da Assembleia de Freguesia de Alvalade. 

Além das suas qualidades humanas, políticas e profissionais, é de realçar a dedicação ao serviço 

público, tendo sempre exercido as funções autárquicas que assumiu com empenho, dedicação 

e com um elevado espírito de serviço à causa pública.  

Procurou ser exemplo de cidadania e militância política ao serviço da população que o elegeu, 

privilegiando sinergias com as entidades de índole social, cultural, recreativa e desportiva com 

trabalho no território que administrou. 

A dignidade e lealdade com que sempre exerceu as suas funções, grangeou-lhe amigos entre os 

militantes das mais diversas forças políticas e o reconhecimento da população freguesa do 

Campo Grande. 

 

 

 



De harmonia com o previsto na alínea a) do n.° 2 do artigo 3. ° do Regulamento da Medalha da 

Freguesia de Alvalade, é a este Conselho da Medalha que cabe receber as propostas de 

atribuição de Medalhas e emitir parecer prévio fundamentado. 

 

Face ao atrás exposto, tenho a honra de propor a atribuição da Medalha de Honra da Freguesia 

de Alvalade, nos termos do previsto no artigo 5. ° do Regulamento da Medalha da Freguesia de 

Alvalade, a Valdemar António Fernandes de Abreu Salgado, pelos serviços de excecional 

relevância prestados à Freguesia de Alvalade. 

 

 

Lisboa, 19 de abril de 2021. 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade. 
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