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Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses 

 

ATRIBUIÇÃO DE INSÍGNIAS HONORÍFICAS – 2012 
 
 
No âmbito das comemorações, tem lugar a cerimónia de imposição solene de Insígnias 
Honoríficas Madeirenses, na qual se pretende distinguir os cidadãos, colectividades ou 
instituições que se notabilizarem por méritos pessoais ou institucionais, actos, feitos cívicos ou 
serviços prestados à Região. 
 
Este ano, no dia 1 de Julho, o Governo Regional da Madeira vai distinguir nove personalidades. 
 
O Senhor Dr. Rui Manuel Teixeira Gonçalves será agraciado com o Cordão Autonómico de 
Valor, pela sua distinta carreira na Administração Pública Regional, na área das Finanças, onde 
prestou elevados serviços à Região. Natural do Caniço, Santa Cruz, é licenciado em Economia 
pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, tendo todo o 
seu percurso profissional sido desempenhado na administração pública regional. Em 1994, 
ingressou nos quadros da Direção Regional de Finanças, da atual Secretaria Regional do Plano e 
Finanças, e tem sempre exercido funções naquela Direção Regional, primeiro como técnico 
superior, depois como diretor de serviços, e, posteriormente, como diretor regional, cargo que 
atualmente ocupa. Fez parte do grupo de trabalho que elaborou a 1.ª Lei de Finanças das 
Regiões Autónomas, aprovada em 2008, tendo participado em todas as negociações para a 
revisão desta lei. Participou ativamente na proposta de revisão da Lei de Finanças das Regiões 
Autónomas, aprovada no Parlamento em Março de 2010, bem como na elaboração da 
proposta técnica da Lei de Meios, aprovada em junho do mesmo ano. Integrou os trabalhos da 
comissão paritária mista constituída na sequência da intempérie de fevereiro de 2010. 
Participou no processo que culminou, em janeiro de 2005, com a Regionalização dos Serviços 
de Finanças da Região Autónoma da Madeira e com a criação da Direção Regional dos Assuntos 
Fiscais, tendo igualmente sido membro das comissões criadas para o apuramento das receitas 
fiscais próprias das Regiões Autónomas. É representante da Região Autónoma da Madeira no 
Conselho Consultivo do Banco de Portugal e tem feito parte, por inerência, do Conselho de 
Administração do Fundo de Estabilização Tributária da Região Autónoma da Madeira. Mais 
recentemente, tem sido o interlocutor da Região Autónoma da Madeira junto do Governo da 
República para as questões técnicas relacionadas com o Programa de Ajustamento. Durante a 
sua carreira profissional participou, junto do Governo da República, em quase todos os 
processos que envolveram matérias financeiras. 

 
Ao Senhor Dr. António Jorge da Silva Andrade será atribuído o Cordão Autonómico de 
Distinção, pelo importante trabalho desenvolvido na área do Desporto Escolar. Natural de São 
Pedro, Concelho do Funchal, possui licenciatura em Educação Física e Desporto pelo Instituto 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL 

2 

Superior de Educação Física da Universidade Técnica de Lisboa e Mestrado em Ciências do 
Desporto, na especialidade de Desporto para Crianças e Jovens, pela Faculdade de Desporto e 
Educação Física da Universidade do Porto. No início da sua atividade profissional, exerceu 
funções docentes no Liceu Nacional de Sintra, no Liceu Padre António Vieira e na Escola 
Secundária de Carcavelos e, já na Madeira, foi professor na Escola Preparatória Gonçalves 
Zarco, na Escola Secundária de Jaime Moniz e na APEL. Foi também orientador pedagógico na 
Escola Secundária de Jaime Moniz, de que é professor efetivo. No período de 1983 a 2011, foi 
responsável pela Direção de Serviços de Educação Física e Desporto e pelo Gabinete 
Coordenador do Desporto Escolar. Nesta qualidade, contribuiu para a implementação, em 
todos os níveis de ensino, de um projeto para o Desporto Escolar na Madeira. Os resultados do 
trabalho realizado nas áreas da Expressão e Educação Física Motora e do Desporto Escolar são 
conhecidos e validados por estudos de índole científica. A atividade do Gabinete contribuiu 
para vencer barreiras no contacto entre os jovens das diferentes escolas e concretizou-se, 
nomeadamente, na Festa do Desporto Escolar, evento que ultrapassou o domínio desportivo, 
assumindo um significado educativo e social, na formação de toda a população escolar. Foi 
treinador de basquetebol e de natação no Clube Desportivo Nacional, tendo ainda sido, 
durante dez anos, Vice Presidente para as modalidades amadoras do mesmo clube. 

 
Don Sebastián Grisalenã Sanchéz será distinguido com o Cordão Autonómico de Distinção, pela 
relevante atividade que tem exercido na aproximação e no estreitamento das relações 
económicas e empresariais entre as regiões autónomas da Madeira e das Canárias. Cidadão 
espanhol, natural do município da ilha de Gran Canaria, Arquipélago das Canárias, residiu na 
Madeira na década de sessenta e início da década de setenta do século passado, onde ganhou 
notoriedade e reputação como futebolista do Club Sport Marítimo. Em 1971, regressou a 
Canárias, onde se dedicou à carreira de empresário grossista no ramo alimentar, fundando a 
sua empresa denominada "Grisaleña, SL.", tendo mais tarde expandido os seus negócios para 
as áreas imobiliária e turística. No começo da década de 2000, já na qualidade de Presidente da 
Confederação de Pequenos e Médios Empresários de Canárias, iniciou um trabalho de 
aproximação à Madeira a nível empresarial, tendo promovido, em cooperação com o Governo 
Regional da Madeira, a deslocação de várias delegações empresariais à Madeira e às Canárias, 
que muito contribuiu para o aprofundamento das relações comerciais entre as duas regiões. 
Entre outros relevantes cargos, é desde 28 de Junho de 2007, Presidente da Confederação 
Canária de Empresários, a maior associação empresarial daquela Comunidade Autónoma, 
Membro do Comité Executivo e Junta Diretiva da Confederação Espanhola de Organizações 
Empresariais (CEOE), Vogal do Conselho da Confederação Espanhola de Comércio, Vogal do 
Conselho de Administração da Autoridade Portuária de Canárias, Vogal do Conselho Social da 
Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, Membro do Conselho de Administração da 
Sociedade de Fomento Económico e Promoção Externa de Canárias - PROEXCA, Vogal do 
Conselho de Administração da ENDESA e Membro do Conselho Consultivo do Presidente do 
Governo de Canárias. 
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O Senhor Empresário José Avelino Aguiar Farinha será agraciado com o Cordão Autonómico de 
Bons Serviços, pela importância para a Região da sua ação como empresário de diversos 
setores de actividade económica, em particular na construção civil e obras públicas. Natural da 
Calheta, iniciou a sua atividade profissional como topógrafo no Gabinete de Apoio às 
Autarquias Locais, com uma posterior passagem pela Câmara Municipal da Calheta. Aos 20 
anos de idade, constituiu a empresa «Avelino Farinha & Agrela, Lda.», à qual se seguiram 
outras, em diversos ramos de actividade, tais como construção civil, obras públicas e 
actividades complementares, hotelaria, imobiliário, tratamento de resíduos e ambiente, 
aviação executiva, concessões rodoviárias e comunicação social. É Presidente do Conselho de 
Administração da «VIALITORAL, S.A.» e das empresas do grupo AFA, entre as quais se destacam 
a «AFA, SGPS, S.A.» e a «AFAVIAS, S.A.», das quais é principal acionista. As suas empresas 
exercem actividade na Madeira, Açores e Portugal Continental, e também em África, 
particularmente em Angola, agregando no seu conjunto mais de mil e quinhentos 
colaboradores. Na atualidade, o grupo empresarial a que preside centra-se essencialmente no 
desenvolvimento e consolidação do respectivo projeto de internacionalização. No sector da 
comunicação social, criou a «Rádio Calheta» e desenvolveu a «Rádio Santana», que 
desempenham um importante papel de informação, apoio e entretenimento das populações 
locais. Exerceu uma importante atividade cívica e social no concelho de que é natural, tendo 
designadamente participado na criação e direção de diversas associações desportivas e 
recreativas, tais como o Clube de Tenis, o Clube Naval e o Estrela da Calheta Futebol Clube. É 
atualmente Presidente da Assembleia-Geral da ASSICOM. 
 
Ao Senhor Empresário José Paulo Pinto será atribuído o Cordão Autonómico de Bons Serviços, 
pelo destacado trabalho desenvolvido pela empresa de que é atual proprietário na 
desenvolvimento infraestrutural da Madeira, em especial nas áreas rodoviária e do saneamento 
básico. Natural Freguesia de Câmara de Lobos, iniciou a sua atividade profissional em 1979, na 
empresa «José Avelino Pinto», como supervisor de obras. Já na empresa «José Avelino Pinto e 
Filhos, Lda.», passou a colaborar com o pai, fundador da empresa, na execução de diversos 
projectos de investimento. Nesta qualidade, participou na expansão da empresa, tendo 
concluído nomeadamente a instalação de uma central de britagem - posteriormente ampliada -
, a construção de uma unidade de produção de misturas betuminosas e a instalação de uma 
unidade de produção de betão pronto, de uma serralharia e de uma estrutura de 
aproveitamento de águas pluviais. Em 1998, após o falecimento de seu pai, ficou à frente dos 
destinos da empresa, da qual passou a deter a totalidade do capital social no ano de 2007, 
continuando, desde essa data, a assegurar a continuidade do trabalho iniciado, há muitos anos, 
por seu pai. Foi membro do Conselho Geral da ASSICOM e fez parte da direção do Grupo 
Desportivo do Estreito e do Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos. 
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O Senhor Sargento Ajudante Raúl Gomes Serrão será galardoado com a Medalha Autonómica 
de Distinção, pela destacada atividade que desenvolveu na área da música, em especial na 
valorização e dinamização da vida das bandas filarmónicas madeirenses. Natural da Freguesia 
de Santo António, Concelho do Funchal, dedicou toda a sua vida profissional à carreira militar, 
que desempenhou com elevado entusiasmo e competência, qualidades que lhe valeram a 
atribuição de diversos louvores, designadamente do Comando da Zona Militar da Madeira. 
Ainda nessa qualidade, foi condecorado com as medalhas de cobre e de prata de 
comportamento exemplar. Paralelamente, desenvolveu uma intensa atividade na área da 
música, popular e erudita, tendo-se destacado como executante, maestro, professor e 
compositor. Foi diretor artístico da Banda Filarmónica do Faial e das bandas municipais da 
Ribeira Brava, de Câmara de Lobos e do Funchal, tendo sido fundador da Banda Paroquial de 
São Lourenço da Camacha. Como docente, exerceu funções de professor de instrumentos de 
sopro, entre 1975 e 1999, na Academia de Música e Belas Artes da Madeira, convertida, em 
1978, em Conservatório de Música da Madeira. Foi também director da Orquestra de Câmara 
da Madeira e dirigente da Banda de Música da Zona Militar da Madeira. Destacado compositor 
de música popular, a sua composição e orquestração mereceram o primeiro prémio, no 
primeiro Cortejo de Marchas Populares das Freguesias do Funchal. 
 
O Senhor Jaime Pontes Lira será agraciado com a Medalha Autonómica de Bons Serviços, pela 
sua exemplar carreira ao serviço da Administração Pública Regional, que sempre exerceu com 
zelo, competência e espírito de serviço à causa pública. Natural da Freguesia de Santo António, 
Concelho do Funchal, iniciou a sua atividade profissional, em 1957, nos serviços agrícolas da 
Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal e posteriormente na Direção de Obras Públicas da 
mesma entidade. No ano de 1981, foi nomeado Chefe de Pessoal Auxiliar e, posteriormente, 
Encarregado-Geral da Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional. Passou à situação 
de aposentado no ano de 2001, tendo sido autorizado, devido à larga experiência adquirida na 
coordenação e chefia de pessoal auxiliar, a manter-se nas funções correspondentes a 
Encarregado-Geral, cargo em que permaneceu até o ano de 2011. Foi uma das individualidades 
objeto de louvor público do Governo Regional, pela forma incansável como se dedicou ao apoio 
logístico permanente aos membros do Executivo Madeirense, necessário à coordenação da 
resposta aos acontecimentos de 20 de Fevereiro de 2010. 
 
Ao Senhor Empresário José Cândido Garcês Duarte será atribuída a Medalha Autonómica de 
Bons Serviços, pela relevância da sua atividade para o setor turístico da Madeira, nos ramos 
hoteleiro e da restauração. Natural da Freguesia da Ribeira Brava, iniciou muito cedo a sua 
atividade profissional, em 1965, como empregado de armazém e, posteriormente, como 
encarregado-geral de armazém de uma empresa de distribuição, sediada na Ribeira Brava, que 
cobria as zonas norte e oeste da Madeira. Cumpriu serviço militar em Angola, tendo sido 
agraciado com um louvor do Exército Português, pela forma exemplar e meritória como 
desempenhou as missões em que participou. Regressado à Madeira em 1975, reiniciou a sua a 
atividade como sócio-gerente do Restaurante «A Parada», na Ribeira Brava, tendo em 1990, 
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também na qualidade de sócio-gerente, inaugurado o restaurante «Água Mar», na frente mar 
da mesma freguesia. Em 1994, adquiriu a «Residencial Encumeada», tendo promovido a sua 
ampliação e modernização, a qual passou a dispor de cinquenta quartos e de capacidade de 
restauração de setecentos lugares. No ano de 2003, inaugurou o restaurante «O Quartel», 
também na Ribeira Brava, tendo, em 2006, lançado a nível regional uma nova oferta de 
catering, com capacidade para prestar serviços, em simultâneo, para três mil pessoas.   
 
A Senhora D. Maria Prado de Almada Cardoso será galardoada com a Medalha Autonómica de 
Bons Serviços por toda uma vida de dedicação e intervenção cívica na luta contra a tuberculose 
na Madeira e na prática do catolicismo social em organizações laicas. Nascida em 1912, na 
Freguesia de São Pedro, Funchal, desde a sua juventude integrou o movimento vicentino, como 
membro da Conferência de São Vicente de Paulo da Paróquia de S. Pedro. Em 1950, tomou 
posse como Presidente do Conselho Central das Conferências de São Vicente de Paulo 
Femininas da Madeira. Integrou as “Damas de Caridade”, a mais antiga associação católica laica 
feminina, presente na Madeira desde 1876, a qual se passou a designar, em 1971, por 
Associação Internacional de Caridade (AIC). Em 1998, enquanto presidente da AIC - Madeira 
participou em diversas reuniões em Bruxelas, de que resultou a admissão da AIC - Madeira 
como membro da AIC mundial. Fundou o Movimento Esperança e Vida na Madeira, associação 
de apostolado laico, de apoio humano e espiritual a mulheres em luto recente, alargado aos 
homens no ano 2000. Anteriormente, durante a primeira metade do século passado, por 
ocasião de uma deslocação a Lisboa como membro da Direção da Juventude Católica da 
Madeira, conseguiu obter a anuência da Presidência do Conselho de Ministros para o 
financiamento da delegação da Assistência Nacional aos Tuberculosos na Madeira, através de 
uma parcela do imposto sobre o consumo do tabaco. Paralelamente, organizou diversas 
iniciativas de recolha de fundos que contribuíram para a construção do Sanatório, inaugurado 
em 1940, com 150 camas, denominado posteriormente, Sanatório Dr. João de Almada. No ano 
de 1951, com o seu envolvimento activo, foi inaugurado o Preventório de Santa Isabel com 
lotação para 100 lactentes e 100 crianças em idade pré-escolar.  


