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CÉU LOPES PAULO 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 28 

 

 
Céu Lopes Paulo, nasceu em Sines, aos 25 de Fevereiro de 1942. 

 

Filha de Ermelinda Matos Baltazar e José Baltazar, Céu Lopes Paulo 
começou aos cinco anos o seu percurso escolar, em S. Bartolomeu de Mes-
sines, onde viveu alguns meses. 

 

De regresso a Sines, completou a instrução primária na escola nº 1. 

 

Os estudos prosseguiram no Liceu Nacional de Beja e Liceu Nacional de 
Évora. 

 

Na área desportiva, Céu Lopes Paulo participou em festivais de ginástica, 
torneios de badminton e de volei.  

 

Na memória guarda recordações de “baronesa”, personagem que interpre-
tou numa récita de gala, na peça “O Morgado de Fafe em Lisboa” de Cami-
lo Castelo Branco, no Teatro Garcia de Resende. 

Considera hoje, muito importante ter sido aluna do professor e escritor Vir-
gílio Ferreira, que lhe transmitiu o gosto pela leitura.  

 

O gosto de ser professora fez com que Céu Lopes Paulo decidisse ingressar 
na Escola do Magistério Primário. Aí, participou em muitas actividades e 
iniciativas culturais. Nesta escola um outro professor, Dr. Bruno, marcou 
Céu Lopes Paulo que ainda hoje o considera “um verdadeiro artista plásti-
co”… 
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Terminou o curso de Professora na Escola do Magistério Primário em 
1961. 

Durante trinta e três anos ensinou as crianças do Concelho de Sines. Deu 
aulas na Escola de Morgavel de 1969 a 1974 e, nos vinte e cinco anos 
seguintes, na Escola nº 1. Entre 1990 e 1992, dedicou-se ao projecto inter-
ministerial para a promoção do sucesso educativo. 

 

Foi membro da Assembleia Municipal e candidata por algumas vezes em 
eleições autárquicas, pelo Partido Socialista.  

 

Participou activamente na Rádio Sines, onde produziu, realizou e apresen-
tou programas infantis. De 1989 a 1991 Céu Lopes Paulo passou a dedicar 
também as manhãs de Domingo às crianças. 

Chegou a directora de programação e informação em 1994. 

 

Em 1994, Céu Lopes Paulo Aposentou-se. Apesar de ser demasiado cedo 
para abandonar os seus alunos, a professora tinha, e tem, ainda muitas coi-
sas para fazer na vida. 

 

O tempo livre, começou a ocupá-lo com passeios pela cidade e a passar 
para a tela os seus encantos. Em Fevereiro de 1997 fez a sua primeira 
Exposição de pintura, no Centro Cultural Emmerico Nunes. 

 

Simultaneamente, Céu Lopes Paulo começou a escrever histórias de infân-
cia, de recordações, de episódios com os “meninos e meninas” a quem ao 
longo da vida ensinou o A, E, I, O, U. Destes trabalhos nasceu o livro “O 
Céu da Céu”, que a autora “ternamente e com muito gosto dedica aos alu-
nos e aos filhos”. 

 

Céu Lopes Paulo, sente-se bem com a vida e consigo própria. E ao compa-
nheiro, com quem casou em Abril de 1966, que afirma dever este actual 
estado de espírito. Carlos Lopes Paulo é uma referência na sua vida. Aju-
dou-a a crescer como mulher e como mãe. Os três filhos, são o seu orgu-
lho… com um Ó muito grande! 

 

Por todo este empenho e dedicação à educação e ensino dos mais jovens, a 
Câmara Municipal de Sines, na sua reunião de 10/11/1999 e a Assembleia 
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Municipal, na sua reunião de 16/11/1999, deliberam, por unanimidade, 
atribuir a Céu Lopes Paulo a Medalha de Mérito Municipal.  

 

Sines, 24 de Novembro de 1999. 

 

(Condecorada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal). 


