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O presente projeto destaca-se na biografia pessoal da homenageada, digna de 

reconhecimento por meio da concessão do Título de Cidadã Paulistana. 

Pretende-se homenagear a Senhora TERESA DE JESUS PIRES MORGADO, natural 
de Sendim, Miranda do Douro, Trás-os-Montes, Portugal, nascida no dia 10 de junho de 1947. 
Filha de António Joaquim Pires e Josefina Augusta Labradora, contando com cinco irmãos: 
Arnaldina, Manuel, Glória de Lourdes, Cândida e Bernardino. Seu pai era alfaiate e sua mãe 
trabalhava em casa e na lavoura, assim proporcionaram uma vida simples, sem luxo para toda 
a família. 

Sua irmã mais velha, Arnaldina, foi a primeira a emigrar para o Brasil; em seguida veio 
a irmã Gloria de Lourdes. Teresa Morgado, então com 15 anos de idade, foi convidada por um 
amigo da família que visitava Portugal o Sr. Eliseu Atanásio para emigrar. Voltando ao Brasil, o 
Sr. Eliseu enviou-lhe a Carta de Chamada, documento necessário na época para a iniciativa. 

No dia 07 de setembro de 1961, desembarcou no Porto de Santos, cheia de sonhos e 
esperança de uma vida melhor. 

Aqui chegando foi morar no bairro de Moema, na Avenida Aratãs, na casa de sua irmã 
Arnaldina. Seu primeiro emprego foi de babá. 

Em seguida trabalhou nas empresas Brindes Pombo e na Seta Linhas; mas logo parou 
de trabalhar, pois se casou aos 17 anos. 

Teresa recorda que a primeira pessoa que viu chegar ao Brasil foi seu marido Aristides, 
que era cunhado de sua irmã Arnaldina. Foi ele que foi busca-la ao desembarcar no porto - "... 
eu olhei lá de cima do navio e o vi, foi amor à primeira vista". 

Num casamento que durou 40 anos, teve dois filhos: Neidine, casada com Ronaldo e 
Paulo, casado com Valéria que lhes proporcionaram os netos: Bianca, Tales, Ronaldo e 
Ricardo, e duas bisnetas: Amanda e Melissa. 

A distância de sua terra natal não fez esquecer suas origens. 

Seu cunhado, o fadista Mário Rocha, casado com sua irmã Glória de Lourdes, levou 
Teresa e Aristides para ser diretores da Associação Portuguesa de Desportos. Expansiva, logo 
começou a frequentar as associações luso-brasileiras da cidade de São Paulo. 

Muito intensa, a Sra. Teresa Morgado, já com os filhos casados, resolveu fazer aulas 
de pintura com o artista plástico Camon, que lecionava na Casa de Portugal. Com seus 
quadros realizou cinco exposições em Portugal. 

Durante anos liderou o Departamento Feminino da Casa de Portugal de São Paulo e 
do Centro Trasmontano de São Paulo. No Centro Trasmontano orgulha-se da sua participação 
no Projeto Vida, dando aulas de pintura para a terceira idade. Também foi a primeira mulher a 
ser presidente de uma associação luso-brasileira, o Elos Club São Paulo - Sul. 

Quando viúva foi o seu trabalho dentro das Associações Luso-Brasileiras que a 
amparou e norteou sua trajetória. 

Foi nessa época que, o então presidente da Casa de Portugal de São Paulo e também 
presidente do Banco Banif - Banco Internacional do Funchal, Júlio Rodrigues a convidou para 
trabalhar na entidade que estava iniciando atividades no Brasil. Foi contratada no cargo de 
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Gerente de Negócios, pois precisavam de um profissional com excelente relacionamento com 
as pessoas da comunidade a fim de ampliar sua carteira de clientes. No banco trabalhou 
durante nove anos e aposentou-se. 

Ainda em atividade no banco comprou da irmã Glória de Lourdes, o restaurante Cais 
do Porto, estabelecido dentro da Associação Portuguesa de Desportos, com uma culinária 
exclusivamente portuguesa, apresentado shows de fado todas as sextas feiras e sábados. 

É conselheira eleita do Conselho das Comunidades Portuguesas, em Portugal. Diretora 
do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, da Casa de Portugal de 
São Paulo, da Provedoria da Comunidade Portuguesa de São Paulo, do Centro Trasmontano 
de São Paulo. Faz parte do Conselho do Hospital Igesp e pertence ao Conselho Consultivo do 
Consulado Geral de Portugal em São Paulo. 

Homenagens e Títulos Honoríficos recebidos: 

- Ordem do Mérito Infante Dom Henrique - concedida pela entidade: Casa de Portugal-
SP. 

- Medalha Fita Branca - Pero Vaz de Caminha. 

- Medalha Elos Clube Internacional - Comemoração dos 25 anos de fundação da 
entidade. 

- Medalha de reconhecimento pelos serviços prestados à Comunidade Luso-Brasileira, 
concedida pelo Instituto Pero Vaz de Caminha. 

- Diploma de reconhecimento: Amigos da Aeronáutica. 

- Diploma de reconhecimento: outorgado pelo CONSCRE Conselho Estadual 
Parlamentar de Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras. 

- Medalha Constitucionalista 1932 - cedido pela Sociedade Veteranos de 32 - MMDC 

Em reconhecimento pelos trabalhos realizados para a Comunidade Portuguesa e Luso-
brasileiros, bem como sua contribuição para a Cidade de São Paulo, é merecedora a outorga 
do Título de Cidadã Paulistana a Sra. Tereza de Jesus Pires Morgado. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres Pares desta Casa Legislativa para 
aprovação da presente propositura. 
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