
Medalha de Mérito Municipal 

Os cidadãos é que engrandecem um município 

 

Por proposta do seu presidente, Paulo 

Fernandes, a Câmara Municipal do Fundão 

atribuiu, por unanimidade, a Medalha de 

Mérito Municipal ao padre José Cortes dos 

Reis Antunes. 

O padre José Cortes é um missionário do 

Verbo Divino, natural da freguesia de Janeiro 

de Cima, concelho do Fundão, e é filho de 

Acácio dos Reis Antunes e de Isaura de Jesus 

Cortes. Trabalha como missionário na 

Amazónia (Brasil), já lá vão umas décadas. 

A Medalha de Mérito Municipal com que o 

padre José Cortes foi agraciado é destinada 

“a distinguir as pessoas coletivas ou singulares, públicas ou privadas, que se tenham 

notabilizado no domínio das suas atividades ou funções, e cujo mérito, publicamente 

reconhecido e registado, tenha reflexo efetivo no concelho do Fundão, pelas obras ou ações 

desenvolvidas nos campos social, económico, cultural, desportivo, cívico, humanitário, 

artístico, científico ou político” (Ata da reunião da Câmara Municipal do Fundão de 15 de maio 

de 2013). 

A grandeza de um homem não se mede pelo lugar onde nasceu, mas, sobretudo, pelos valores 

que cultiva e pela grandeza da sua obra e dos horizontes que ela alcança. Tem razão o concelho 

do Fundão para se orgulhar deste filho que, desde jovem, tem desenvolvido uma atividade de 

grande mérito junto das populações mais carentes e desprotegidas do Brasil amazónico. Deste 

modo levou e mostrou o que de melhor tem o Fundão: as suas gentes. 

Penso que a atribuição desta medalha ao padre José Cortes é um sinal de orgulho para ele, a 

sua família de sangue, mas também para a Congregação do Verbo Divino, instituição a que 

pertence. E, ao mesmo tempo, é o reconhecimento de um município a um dos seus, que tem 

dado o melhor de si em prol de uma humanidade que vai muito além dos limites do concelho.  

Os horizontes de um concelho alargam-se ao infinito com a qualidade dos seus cidadãos e não 

com a maior ou menor elasticidade dos seus limites geográficos. 

A medalha é entregue no dia 9 de junho, data comemorativa da criação do concelho do Fundão. 

Jja 

 


