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 Câmara  Municipal 
 Gabinete da Presidência

 

 

ANA BORREGANA GONÇALVES LOPES PAULO 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 7 

 

 

Nascida em 9 de Agosto de 1904 na freguesia de Malhada Sorda, concelho 
de Almeida, Distrito da Guarda. 

 

Filha de José Gonçalves Cabreira e de Isabel Gonçalves Borregana. 

 

Os seus primeiros estudos foram feitos na Escola de Malhada Sorda, terra 
onde nasceu, e os exames da 3ª e 4ª classes, em Vilar Formoso e Almeida, 
respectivamente.  

 

Por ter manifestado grande desejo de vir a ser professora, foi levada da 
aldeia pelo seu irmão mais velho para a Póvoa do Varzim, onde concluiu os 
estudos liceais, com bom aproveitamento. 

 

Em Lisboa, frequentou a Escola Nacional de Benfica, tendo concluído o 
curso em 14/07/1925, com 14 valores. 

 

A primeira escola onde leccionou foi no Torrão – Alentejo – substituindo 
um colega durante um mês e poucos dias. 

 

No dia 28/11/1928 foi colocada em Sines, leccionando desde essa data até 
ao dia da sua aposentação – 01/11/1972. 

 

Foram 44 anos ao serviço do ensino, com total dedicação e comprovados 
com a estima e carinho que alunos e familiares ainda lhe dedicam. 
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Foi fundadora da Cantina Escolar de Sines, e Directora de Escola, cargos 
que desempenhou com toda a abnegação e desinteresse pessoal.  

 

Foi homenageada por antigos alunos do curso de 1933 e 1934, em 28 de 
Agosto de 1966, num almoço de confraternização. 

 

Foi homenageada numa festa com antigos alunos e familiares em Maio de 
1980. 

 

Foi condecorada com a Medalha da Ordem de Instituição Pública em 
10/06/1972, pelo Senhor Presidente da República. 

 

Ao prestar esta homenagem à D. Aninhas, a Câmara Municipal de Sines 
está certa de interpretar a vontade de várias gerações de sinienses e ao 
mesmo tempo, simbolicamente homenagear os professores primários e a 
sua dedicação e empenho pela formação e desenvolvimento das nossas 
crianças de amanhã. 

 

No 10º aniversário da Revolução de Abril, em Sessão Solene da Assem-
bleia Municipal, que teve lugar no Salão Nobre do Município em 25 de 
Abril de 1984, a condecoração foi entregue à própria homenageada, por 
Francisco Maria Pereira do Ó Pacheco, Presidente da Câmara Municipal de 
Sines. 

 

Sines, 25 de Abril de 1984. 


