
Om Hélio R Duarte 
 

Nominering 
 

Motivering 

Jag vill nominera Hélio R Duarte för att han som initiativtagare till sajten Göteborgs Historia 

har verkat för att öka och sprida kunskapen om Göteborg och det kulturarv som vi alla vill 

värna om. Genom foton, bilder, anekdoter, artiklar, föredrag, studiebesök, stadsvandringar har 

vi fått ta del av byggnader, miljöer, företeelser och personer som har/haft anknytning till 

Göteborg. Han har en oförtruten kraft att inspirera oss både via sajten och framför allt genom 

den facebookgrupp som är kopplad till den. Gruppens medlemmar har på ett par år med rask 

takt närmat sig antalet 3 000! 

 

Han är en genuin förebild och inspirerar oss att skriva och kommentera om egna minnen, göra 

inlägg, delge varandras erfarenhet och ger oss många goda initiativ att aktivt ta del av en 

historia som inte bara handlar om dåtiden utan också om nutida händelser - som om några år 

kommer att vara historia för kommande generationer. Många av medlemmarna är mycket 

unga och får via media som nu är tillgängligt – facebook – massor av intressant historia om 

sin egen miljöbakgrund – som med all säkerhet bidrar till en starkare identitet som person. 

Boende i Göteborg eller på annan ort har ingen betydelse, det är intresset för Göteborg som är 

huvudtemat. 

 

Hélio R Duarte verkar för att hålla gruppen öppen och trivsam helt enkelt. Bara öppna 

famnen. Vi medlemmar är tacksamma för att han orkar göra så mycket för oss göteborgare – 

han är född i Portugal, levt i vårt land i drygt trettio år – och blivit en riktigt göteborgare! Han 

förtjänar all uppmuntran. 

 

”Tillsammans skapar vi något unikt för var och en som vill vara medlem och ta del av bilder, 

artiklar om personer, händelser, företeelser som är typiskt för Göteborg, eller har anknytning 

till vår älskade stad. Göteborgs Historia har byggts upp på frivillig basis och vi erbjuder våra 

medlemmar att delta i ett fascinerande panorama av historia med gemensamt ansvar. 

 

Kontaktuppgifter  

Hélio Ricardo Duarte  

076-818 45 55  

 

 


