Comissão Municipal de Toponímia e Distinções Honoríficas

Proposta de Atribuição
da "Chave de Honra do Município de Ponta Delgada"
a Sua Excelência o Presidente da República

Considerando que a sede oficial da celebração nacional do Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas
ocorre este ano, pela primeira vez, na Cidade de Ponta Delgada;
Considerando que a escolha da cidade, que muito a honra, e que a presidência da celebração, que tanto a
prestigia, se devem a Sua Excelência o Senhor Presidente da República Portuguesa;
Considerando que o Excelentíssimo Senhor Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa cumpre uma exemplar
relação, institucional e pessoal, com a Região Autónoma dos Açores e, em especial, com o Município de Ponta
Delgada;
Considerando que o Município de Ponta Delgada, pelas razões invocadas, bem pode formalizar o merecido
reconhecimento com a atribuição significativa da sua mais alta Distinção Honorífica Municipal;
Considerando que o Regulamento das Distinções Honoríficas do Município de Ponta Delgada prevê a
atribuição da "Chave de Honra do Município" destinada a "galardoar titulares de órgãos de soberania
nacionais ou estrangeiros e personalidades nacionais ou estrangeiras de reconhecida projeção e prestígio,
que tenham desenvolvido ou desenvolvam ação meritória relacionada com o Município de Ponta Delgada ou
que a ele se desloquem em visita de interesse relevante";
A Comissão Municipal de Toponímia e Distinções Honoríficas, reunida no Centro Municipal de Cultura aos
nove dias do mês de maio do ano de 2018, deliberou, por unanimidade, ao abrigo da Secção II do mencionado
Regulamento, submeter à Câmara Municipal de Ponta Delgada a presente proposta de atribuição da "Chave
de Honra do Município" a Sua Excelência o Senhor Presidente da República Portuguesa, Professor Doutor
Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa.
Mais deliberou esta Comissão propor à Câmara Municipal que a entrega pública e solene da referida distinção
honorífica municipal decorra em cerimónia própria no Salão Nobre dos Paços do Concelho, na presença dos
eleitos locais do Município e das Freguesias, por ocasião das comemorações nacionais do Dia de Portugal em
Ponta Delgada.
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