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Atribuição da Medalha de Honra Municipal 
PEDRO MOURINHO 

 

Pedro Mourinho 
 
Tem ligação à pátria barrosã por causa do casamento de sua mãe, Cecília Fidalgo, natural de 

Montalegre com Fernando Mourinho, seu pai. 
Nasceu em Lisboa em 30 de abril de 1972. Por lá se fez Homem e, como qualquer mortal, terá 

também feito tropelias. Desde cedo, porém, ganhou raízes ao território e foi na sua juventude 
presença regular em Montalegre. 

Licenciado em Comunicação e Jornalismo, tem um percurso profissional de fazer inveja, seja na 
rádio, seja em televisão.  

É um dos rostos mais conhecidos do mundo televisivo nacional. E “um brilhozinho nos olhos” deixa 
escapar sempre que da cadeira de pivot fala, por dever do ofício, em Montalegre.  

Do seu percurso profissional constam passagens pela RFM, Rádio Comercial, RTP1 e RTP2, SIC, SIC 
Noticias, TVI e mais recentemente na CNN Portugal onde desempenha, com brilhantismo, as funções 
de Diretor Executivo. Temo-lo visto, ultimamente, na missão espinhosa de dar-nos a conhecer a 
guerra na Ucrânia. Esteve perto das bombas, nas zonas onde o conflito se faz e nem por um instante 
deixou que o medo ganhasse ao dever e à corajosa missão de informar. 

Com o seu repórter de imagem, personaliza aquilo a que muito legitimamente se chama “jornalismo 
de verdade”, hoje tão vilipendiado.  

Foi dos primeiros a chegar à Ucrânia.  
Sendo uma notória figura pública, nunca a fama lhe toldou o espírito e exibe a toda a hora o gene da 

simplicidade tão própria do ser barrosão.  
Montalegre orgulha-se deste filho dileto que regularmente a visita e promove por onde passa.     
Por ser embaixador de Barroso, por ser a voz da verdade e pela coragem demonstrada enquanto 

repórter de guerra, é digno do reconhecimento de todos os barrosões pelo que, em nome deles, 
proponho seja distinguido com a Medalha de Honra do Município.    

 
 

Nota: Esta proposta foi presente a reunião do executivo municipal no dia 26/05/2022 tendo sido 
aprovada por unanimidade. 
 

Montalegre, 23 maio 2022 
 

 
O Presidente da Câmara     

Manuel Orlando Fernandes Alves 


