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Proposto n.' Jt 37/2019

Atribuiqdo do nome de Alvoro Si/vo d rotundo entre os Ruos Ant6nio Nunes Sequeiro
e Afonso de Albuouerque
Considerondo o recenle onivers6rio do folecimento de Alvoro Si/vo, que foi vogol do
Assembleio de Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro entre 2013 e 2017.
Considerondo o Proposlo n.' JF 85/201 8, de 9 de obril, que oprovou o ofribulgoo de
Medolhos de m6rilo o cidodaos do Freguesio de Aguolvo e Miro Sinlro, de enfre os quois o
Alvoro Silvo.

Considerondo que esso disiingoo teve o porecer undnime do Conselho de Recompensos,
tendo o cerim6nio p0blico oconido no dio 15 de setembro de 2018.
Considerondo que Alvoro Silvo foi Presidente dos AssocioQoes de Pois e Encorregodos de
Educoedo do Esco/o Antonio S6rgio e do Esco/o Secunddrio de Ferreiro Dios.

considerondo que foi membro do comissdo de Acomponhomento do Lojo solidorio e
elemento do N0cleo Executivo do Comissdo Sociol do Freguesio de Aguolvo.
Considerondo que foi oindo Conselheiro do Conselho Municipol de Educoqdo e do
Conselho Municipol de Segurongo: Desempenhou funQoes no Comissdo Alorgodo do
Comissdo de ProteQdo de Menores de Sintro Orientol.
considerondo que loi o segundo vogol eleito poro o Assembleio de Freguesio de Aguolvo e
Miro sinfro, cujos fune5es desempenhou ote o doio do seu folecimento em l3 de junho de
2017.

considerondo que o oclividode civico onde mois se destocou ocorreu iunto o Esco/o
secunddrio de Feneio Dios, onde existe umo pequeno rotundo que ndo tem denominoeoo
loDonimlco.
considerondo os competencios moteriois definidos no olineo w) do n.o 1 do ortigo 16.' do Lei
n3 7512013, de 12 de setembro, em mol6rio de denominoqdo dos ruos e proQos dos
locolidodes e dos povoog6es.

Atento oos considerondos e oo enquodromenlo legoi exislente, proponho que se delibere:

l.

Aprovor o otribuiEdo do nome de Alvoro silvo o roiundo entre os Ruos Ant6nio Nunes
Sequeiro e Afonso de Albuquerque, em AguolvoCoc6m.

2.

Ptopor o Cdmoro Municipol de Sinlro o otribuiqao do nome de Alvoro siivo o rotundo
entre os Ruos Ant6nio Nunes Sequeiro e Afonso de Albuquerque, em Aguolvococem

Aguolvococ6m,20 de feverelro de 2019
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Sintese da Historia de Vida do Sr. Alvaro Silva
Em 25 de Janeiro de 1952, numa pequena vila de extraordin6ria beleza natural de nome Vila Arriaga, distrito de
Mloqemedes, em Angola, territorio portugues na 6poca, nasceu uma crianqa com cerca de skg. Era o segundo de

quatro irmaos, todos com pouca diferenga de idades, filhos de pais angolanos com ascendCncia portuguesa, Estes
batizaram-no na capela existente com o nome de Alvaro Gaspar, nome muito admirado pela sua mae por ter tido um
professor com o mesmo nome. Nesta vila passou a sua inf6ncia, onde frequentou a escola primdria at6 aos 9 anos,
idade com que fez o exame de admisseo ao liceu com sucesso. Como n6o existia liceu na vila, tal como o irmao mais
velho, foi para a cidade de Sd da Bandeira, cidade mais proxima (cerca de 50 km de distancia), para continuar os
seus estudos no liceu Diogo C6o.

Cresceu no seio de uma familia em que reinava a disciplina severa e regras rigidas, sobretudo em relaqeo aos estudos.
Apesar disso, desde cedo, Avaro demonstrou a sua personalidade fo(e e carisma marcante e conquistava facilmente

a confianqa daqueles com quem se relacionava. Sempre foi muito autoconfiante e frontal, expressando as suas
opinioes e sentimentos de forma aberta e transparente, nao gostando que lhe limitassem os movimentos. Era um
adolescente generoso, equilibrado e trabalhador que valorizava o reconhecimento das suas conquistas, procurando
sempre atingir o sucesso pessoal e profissional com muito afinco e dedicageo, Por este motivo, era estimado pelos
colegas e popular no liceu.
Como o pai era funcionarjo p0blico do Caminho de Ferro de Angola e foi transferido para chefiar a via de Mogamedes,
Alvaro e os seus irmeos completaram os estudos nesta cidade, nomeadamente no liceu Americo Tomas. Neste liceu,

Alvaro continuou a ser bastante popular e mostrava a sua capacidade de lideranga nas reunioes acad6micas. Nesta
cidade, com apenas 17 anos, je era conhecido entre a populaqao como o organizador de varios programas na cidade,
entre os quais se destacam as manhas culturais no centro da cidade ou na praia e as marchas luminosas na receqao

a governadores gerais de Angola, assistidas por centenas de pessoas. Durante o percurso acad€mico, teve muitas
namoradas do liceu, a quem fazia serenatas noturnas ao som do fado de Coimbra, acompanhado da guitarra
portuguesa. Contava com a aiuda da mae para poder sair d noite com amigos e voltar e hora combinada, esperando
que o pai se fosse deitar para poder sair de casa.

Apos concluir os seus estudos, iniciou a sua carreira profissional como Professor primario na vila onde nasceu, na
mesma escola em que tinha sido aluno, habitando num quarto de hotel pela distdncia a casa dos pais. Era um
professor de mentalidade moderna, querido por pais e criangas. Numa 6poca em que os professores usavam roupas
discretas e sobrias, Alvaro mostrava a sua irreverencia de estilo, usando camisas rendadas de cores chamativas,
calgas

i

boca de sino e sapatos extravagantes, que mandava vir da Africa do Sul, pais mais liberal numa epoca de

ditadura. Adepto incondicional de rock'n'roll, Ie de The Beatles, The Ro ing Stones, Jlrnl Hendrix, The Simon &
Garfurkel e outros, era inspirado pelo estilo americano e ingles, apresentando-se com cabelo grande e farto
Anos mais tarde, iniciou a sua carreira docente como Professor do ensino bisico e secundario na cidade de Nova
Lisboa, Com o seu primeiro ordenado comprou o seu primeiro carro, um Bl\ilw cor-delaranja, do qual se orgulhava.
Apesar da grande distancia, Alvaro manteve o seu quarto de hotel em Vila Aniaga por ter uma namorada do liceu a
viver na vila, onde passava os flns-de-semana. A personalidade forte era conhecida entre a populagao. O seu quarto
era considerado local turistico para quem ia visitar a vila pela primeira vez. Todo ele estava decorado com posters de
bandas de rockh'roii, luzes psicad6licas, colchas coloridas e, na varanda do quarto, mandara escrever "Jesus Cristo,

eu moro aqui". Aqui jA eram evidentes algumas caracteristicas da sua personalidade, sobretudo a excentricidade e
ineverCncia. No entanto, todos admiravam a sua simpatia, amabilidade e generosidade.
O efeito do 25 de Abril de '1974 nao foi sentido logo de imediato. Contudo, em meados de Julho, a perseguieeo dos

movimentos independentstas em relagao aos civis com ascendencia portuguesa ou com profissdes de chefia era
grande. Os ataques eram constantes, uma vez que os nativos pretendiam a independencia a todo o custo. Assim,
num fim-d$semana, enquanto descansava no seu quarto, ouvira perguntarem pelo seu nome em alto tom ao gerente

do hotel e, quando persentiu passos, apenas conseguiu saltar pela varanda e fugir. A noite aproximava-se e Alvaro
nunca parou, subindo a temivel Sena da Chela (uma das cordilheiras mais altas em Angola, com montanhas que
chegam a atingir os 2300 metros). Em plena noite ftia, cansado e com sede, a noite era tao escura que Alvaro ndo
conseguia ver nada, apenas ouvia sons de animais selvagens e, por isso, sentou-se numa pedra e pensou para si
mesmo que iria morrer ali. O cansago era tao grande que, sem forgas, terminou por adormecer ali sentado. Quando
acordou, vira os primeiros raios de sol a nascer, levantou-se e conseguiu chegar ate a uma povoagSo, onde lhe deram
69ua e alimentos para poder recuperar da exaustao fisica.
Assim, em Agosto de 1974, a bordo de um paquete ingl6s, chegara a Portugal. Durante alguns anos, vivera na vila
turistica da Ericeira. Tendo em consideragao a sua profissao em Angola, a partir de Fevereiro de 1976, integrara os
quadros como Professor do Ensino Secunderio. Ao longo desses anos, vivendo em Lisboa, exerceu funQdes no Centro

de Documentagao Europeia, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo desempenhado, mais tarde,
fungoes na Biblioteca da mesma faculdade. Em ambas as fungdes e pela sua personalidade carismatica, tornara-se

popular

na Faculdade de Direito,

particularmente iunto dos Alunos, Docentes, Funcion6rios

e

Diregao.

Simultaneamente aos seus cargos piblicos, desempenhou igualmente fungdes no sector privado, nomeadamente no
Cenbo de Formagao Prolissional Forpescas, em Lisboa, onde se destacou, mais uma vez, a sua generosidade e
incapacidade de dizer "n6o" a qualquer pedido de ajuda, tratando todos os pedidos como se fossem seus, dai a sua
oooularidade.

A partir de 1979, continuando a exercer cargos p0blicos e privados, passara a viver no concelho de

Sintra,

nomeadamente na cidade de Agualva-Cacem, onde os seus pais se encontravam. Namoradeiro e adepto de saidas
para convivencia social com amigos, apaixona-se a primeira vista pela mulher com que viera a casar, num restaurante,

junto a Faculdade de Direito, em Lisboa. ApOs o casamento, passara a viver em Lisboa ate ao nascimento da sua
lilha em 1990. O orgulho na filha era notorio em cada instante, adorando o simples comenterio "6 a cara do Pai". A
relageo de ambos era invulgar, sendo Alvaro um Pai muito protetor e preocupado. Para a sua filha, ele era mais que
Pai, era um exemplo de vida, um modelo a seguir, o heroi impar do conto de fadas.

Ap6s o cedo divdrcio, Alvaro mantivera uma relaqSo de amizade com a mee da sua filha, sendo que esta continuara
ao seu cuidado, tendo vivido sempre com o seu

idolo. A vrda de Alvaro foi marcada pela sua longa atividade civica,

que foi multrfacetada e caracterizou-se sempre pela entrega voluntdria e empenhada no exercicio das diferentes
fungoes que exerceu.

Quando a sua filha foi para o ensino basico, iniciou a sua entrega ao servigo civico, em 1999, na Associagao de Pais
e Encanegados de Educagao da Escola E.82,3 Ant6nio Sergio, tendo sido Presidente da mesma, exercendo a data

da morte as fungoes de Presidente da Associagao de Pais e Encarregados de Educagao da Escola Secundaria de

Ferreira Dias e membro do Conselho Geral da mesma Esmla, eleito durante 12 anos consecutivos. Foi nesta Escola
que se popularizou como sendo'Deus", por estar sempre presente.

Ao longo deste periodo de mais de 20 anos de dedicageo a comunidade, foi membro da Comissao
Acompanhamento

i

de

Loja SolidAria no ambito da Rede Social e elemento do N{rcleo Executivo da Comissao Social de

Agualva, membro do Conselho Municipal de Educageo e do Conselho Municipal de Seguranga, tendo desempenhado
funqoes na Comissao Alargada de Protegeo de Criangas e Jovens de Sintra Oriental

e

Ocidental, sendo Mce-

Presidente da Federageo das Associagoes de Pais do concelho de Sintra.
Ao longo de todos estes anos, o Sr, Alvaro, como era tratado por todos, gostava de se perfumar e vestir fato, com a
sua gravata ou lago a rigor, mesmo n6o sendo dia de cerimdnia, sendo esta a sua imagem de marca. Apesar disso,
se tivesse conhecimento de algum pedido de ajuda, era o primeiro a tirar a camisa para dar ao outro, como dizia verias
vezes.

Do ponto de vista politico, foi militante do Partido Socialista entre 1979 e 2013 e envolveu-se no Movimento
Independente "Sntrenses com l/arco Almeida', como cabega de lista e Unieo das Freguesias de Agualva lvlira-Sintra,
tendo sido eleito para a Assembleia da Uni6o de Freguesias, no dia 29 de Setembro de 2013, exercendo as funqoes
de autarca de forma inintenupta, tendo sido respeitado por todos independentemente da cor partidaria.
Ao longo da vida, Alvaro tivera uma personalidade peculiar e impar, mostrando persistCncia naquilo em que acreditava

e lutando sempre pelo bem-estar do pr6ximo. A sua frontalidade ficou conhecida ao longo dos cargos

que

desempenhou, tendo expressado as suas opini6es de forma transparente. A sua generosidade e trabalho marcaram
o seu percurso de vida, tendo deixado um legado de dedicagao ineg6vel, que nao ser6 esquecido. l,lesmo na forma
como enfrentou a doenga, demonstrou a suaforga de espirito, personalidade forte e capacidade de superaQao, mesmo

quando o corpo falhava.
l\,luitas foram as vezes que ouviu a frase "Deus no c€u e Sr. Alvaro na tena" e, por isso, onde quer que estqa, tenho
a certeza que olhar6 por todos e, se assim for possivel, fara de fudo para nos ajudar.

