MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DELIBERAÇÃO
Nº 13/2016
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 25 de fevereiro de 2016

VOTO DE CONGRATULAÇÃO
MÚSICO, COMPOSITOR E CANTOR JORGE FERNANDO CONDECORADO
PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM A COMENDA DA ORDEM DO
INFANTE D. HENRIQUE

Jorge Fernando da Silva Nunes nasceu em Lisboa a 08 de Março de 1957,
mas reside no concelho do Barreiro há mais de 40 anos.
Com quatro anos já acompanhava o avô a cantar fado nas noites de Lisboa,
mas foi com 16 anos que teve a sua primeira experiência a sério, quando
trabalhou com Fernando Maurício, considerado o "rei" do fado. Deixou
definitivamente para trás a sua carreira de futebolista, onde chegou a
internacional júnior, tendo jogado no "1.º Maio de Sarilhos" de onde saíram
nomes como José Carlos, Diamantino ou Manuel Fernandes.
Participou várias vezes no Festival da Canção como interprete - 1983
(com Rosas Brancas para o meu amor), 1985 (com Umbadá) e 1990 (com Via
aérea), para além de ter participado em inúmeros concertos, lançado LP’s,
CD’s Compilações e Singles.
Foi guitarrista e compositor de Amália Rodrigues durante mais de 20 anos.
Músico e produtor português de renome, nos últimos anos mais conhecido pela
sua ligação ao fado, é um dos compositores mais cantados da música
portuguesa. São da sua autoria canções como "Boa noite solidão", "Búzios",
"Quem vai ao fado", ou "Chuva", celebrizados pelo próprio e por diversos
intérpretes como Ana Moura, Mariza, Sam the Kid, Paulo Bragança, Fábia
Rebordão, Camané, ou Egberto Gismonti.
No passado dia 18 de Fevereiro, no Palácio de Belém, o presidente da
República Cavaco Silva distinguiu o compositor, músico e cantor Jorge
Fernando com a Ordem do Infante D. Henrique, distinção de mérito entregue
em nome dos portugueses, pela prestação de serviços relevantes a Portugal,
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no país ou no estrangeiro, ou serviços na expansão da cultura portuguesa, sua
História e seus valores.
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em 25 de Fevereiro
de 2016, delibera saudar Jorge Fernando, pelo seu trabalho de divulgação e
expansão da cultura portuguesa.
Depois de aprovado deverá ser enviado a:
Etiquetas Discográficas e/ou Museu do Fado, Sociedade Portuguesa de
Autores (SPA), Casa do Artista, Imprensa Local, Distrital e Nacional.

Aprovado por unanimidade.

Barreiro, 26 de fevereiro de 2016
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