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No dia 20 de Janeiro, a tradição manda que Viana do Castelo 
hasteie uma bandeira e organize uma sessão solene comemora-
tiva onde entrega galardões a vianenses e não vianenses que se 
distinguiram. Este ano, devido ao dever de confinamento geral e 
ao impedimento em promover eventos de qualquer índole devi-
do ao Estado de Emergência, a Câmara Municipal já anunciou 
que a sessão fica agendada para Março.  Entretanto, o dia é assi-
nalado nas redes sociais com uma mensagem do presidente da 
Câmara, José Maria Costa, e com um filme promocional e peda-
gógico sobre os 173 anos de elevação de Viana a cidade. Os títulos 
de Cidadão de Honra, Cidadão Honorário, Cidadão de Mérito e 
Instituição de Mérito a personalidades e coletividades que, atra-
vés do seu trabalho, arte, dedicação e empenho, elevam o nome 
da cidade e do concelho foi pois, adiada.  

Já são conhecidos os eleitos do executivo municipal, que apro-
vou por unanimidade a atribuição dos títulos honoríficos, e a 
data: 20 de janeiro. Neste dia, em 1848, D. Maria II elevou à cate-
goria de cidade a Vila de Viana da Foz do Lima, atribuindo-lhe o 
nome de Viana do Castelo, como reconhecimento da coragem e 
lealdade da guarnição do Castelo de Santiago da Barra. O historia-
dor António Matos Reis, vai mais além e revela que as verdadei-
ras razões que estão na base da elevação da vila de Viana à cate-
goria de cidade são "a excelente situação geográfica, o desenvolvi-
mento urbano, o progresso económico, o movimento portuário" 

e "a importância estratégica" da vila. O autor refere ainda que, 
contrariamente ao que se possa pensar, o patriotismo e a fidelida-
de dos habitantes de Viana à coroa portuguesa, tanto após a inva-
são francesa como em favor da Carta Constitucional ou ainda em 
1834, embora aspetos importantes e que tiveram a sua quota 
parte de importância na decisão régia, não foram, contudo, as 
causas determinantes da decisão. 

Seja como for, todos os anos, Viana do Castelo faz garbo em 
assinalar a data e o autarca aproveita sempre para anúncios.Em 
2020, o presidente da Câmara referiu, no discurso oficial, que a 
Agenda de inovação era uma prioridade do executivo camarário 
que vai permitir a articulação entre todas as entidades de gestão, 
associações empresariais e centros de conhecimento, na aplica-
ção das medidas para facilitar o acesso ao conhecimento, a novas 
ferramentas tecnológicas de informação e gestão, promover a 
inovação social, cultural, de gestão pública e empresarial, numa 
perspetiva de desenvolvimento económico mais inteligente, coe-
so e sustentável. 

 

Profissionais de saúde não são esquecidos 
 
Para este ano, o último do seu atual mandato e enquanto 

autarca, José Maria Costa poderá vir a fazer um balanço mas, por 

outro, as escolhas poderão demonstrar que a "sombra do COVID" 
ali está, tanto mais que a ULSAM, na pessoa de todos os profissio-
nais de saúde, foram escolha para instituição de mérito. 

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) é uma das 
instituições agraciadas pela autarquia. Destacou-se pelo "rele-
vante trabalho prestado por todos os profissionais da ULSAM à 
comunidade vianense na assistência à saúde, com especial ênfa-
se no papel prestado no combate à pandemia por COVID-19".  

A ULSAM é constituída por  duas unidades hospitalares (Hos-
pital de Santa Luzia em Viana do Castelo e Hospital Conde de 
Bertiandos em Ponte de Lima), 12 centros de saúde (Arcos de Val-
devez, Barroselas, Caminha, Darque, Melgaço, Monção, Paredes 
de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Cas-
telo e Vila Nova de Cerveira), uma unidade de saúde pública e 
duas unidades de convalescença. Esta Unidade constitui uma 
entidade pública empresarial integrada no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) que abrange a totalidade do distrito, com uma área 
territorial de 2.213 Km2 e uma população residente estimada de 
244.836 (INE, Ano 2011). 

"Em 2020, com o estado pandémico que assolou o país, os pro-
fissionais da ULSAM desenvolveram um trabalho excecional em 
contexto de grandes dificuldades e de grande exigência pessoal e 
profissional, que importa enaltecer e registar para memória futu-
ra", revela a autarquia.
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Medicina no Trabalho; 
Higiene e Segurança no Trabalho; 
H.A.C.C.P. – Segurança Alimentar; 
Controlo de Pragas; Análises Água; 
Área do Ambiente (Gestão de Resíduos); 
Cartas de Riscos; 
Planos de Segurança e Saúde  

de Construção Civil e Pedreiras; 
Avaliação de Níveis de Ruído; 
Avaliação de Iluminância; 
Avaliação de Empoeiramento e Gases; 
Estudo Térmico; 
Formação às empresas. 
Medidas de Auto Proteção (MAP)

Empresa Autorizada  
pela ACT processo nº 275 03 1 11 10  

e DGS processo nº 253/2012  
para prestação de Serviços de Higiene,  

Segurança e Medicina no Trabalho  
e da DGERT  

certificado nº 272/2013 na formação. 

CIDADÃO DE HONRA 

JOSÉ CARVALHIDO DA PONTE 
José Luís Carvalhido da Ponte exerceu, durante largos 

anos, funções docentes e de direção na Escola Secundá-
ria de Monserrate, em Viana do Castelo. Destaca-se 
pelos notáveis serviços de cidadania prestados à educa-
ção, à cultura e à assistência humanitária, realçando-se 
o trabalho humanitário que tem vindo a desenvolver em 
Cacheu (Guiné-Bissau). 

 

JOÃO JOSÉ CERQUEIRA 
João José Cerqueira, natural da Meadela, destaca-se 

pelos notáveis serviços de cidadania prestados à socie-
dade, enquanto médico neurologista responsável pela 
consulta de Esclerose Múltipla no Hospital de Braga e 
professor de neurologia e anatomia na Universidade do 
Minho, assumindo também as funções de diretor do 
curso de Medicina desta Instituição de Ensino Superior. 

 

ARMÉNIO REGO 
Arménio Rego, natural de Subportela, é doutorado e 

mestre em Organização e Gestão de Empresas. É autor e 
coautor de dezenas de livros, em áreas como as organi-
zações positivas, liderança, comunicação, ética e respon-
sabilidade social das organizações e gestão internacio-
nal de recursos humanos e destaca-se pelos notáveis 
serviços de cidadania prestados à sociedade enquanto 
sociólogo, investigador e docente universitário. 

 

CIDADÃO DE MÉRITO 

ROGÉRIO CESÁRIO  
DA CUNHA PEREIRA 

Rogério Cesário da Cunha Pereira destaca-se pelos 
relevantes serviços prestados ao associativismo e à cul-
tura popular e etnografia vianense desde 1970. É diri-
gente do Grupo Folclórico "S. Paulo da Cruz", de Barrose-
las, que assinalou em 2020 meio século de existência. 

 

ANTÓNIO VIANA  
(A TÍTULO PÓSTUMO) 

António Martins da Costa Viana destacou-se pelos 
relevantes serviços prestados à cultura enquanto histo-

riador. Falecido em julho de 2020, foi investigador, histo-
riador e escritor da freguesia de Areosa e autor de diver-
sos livros sobre as gentes e o património vianense.  

 

ANTÓNIO ALBANO GOMES RIBEIRO  
(A TÍTULO PÓSTUMO) 

António Albano Gomes Ribeiro destacou-se pelos 
relevantes serviços prestados ao desporto enquanto 
Diretor Técnico da formação da Associação de Futebol 
de Viana do Castelo (AFVC). Integrou a coletividade des-
portiva durante 41 anos, em quatro décadas dedicadas a 
uma das suas grandes paixões da vida: o futebol. 

 

PALMIRA SÁ GUIMARÃES 
Palmira Sá Guimarães destaca-se pelos relevantes ser-

viços prestados à formação de crianças e jovens, 
enquanto dirigente escutista, integrando há mais de 
meio século o Agrupamento de Escuteiros n.º 85 Barro-
selas. 

 

IURI LEITÃO 

Iúri Gabriel Dantas Leitão, nascido em 3 de julho de 
1998 em Viana do Castelo, é um ciclista português que 
pratica ciclismo em pista e em estrada e tem-se assumi-
do como figura de destaque para o concelho pelos rele-
vantes serviços ao desporto, enquanto campeão euro-
peu de pista em ciclismo.  

 

IVA VIANA 
Iva Viana é uma artista vianense que se tem destacado 

pelos relevantes serviços prestados à cultura enquanto 
escultora plástica. Graças a uma parceria com o Estabe-
lecimento Prisional de Viana do Castelo, quatro reclusos 
estão atualmente a produzir peças de Iva Viana, com 
recurso aos moldes preparados pela artista. 

 

NUNO BARBOSA-MORAIS 
Nuno Barbosa-Morais destaca-se pelos relevantes ser-

viços prestados à ciência enquanto investigador. Nasci-
do em 1977, pertence atualmente ao Instituto de Medi-

cina Molecular (IMM) João Lobo Antunes, um instituto 
de investigação em biomedicina integrado no Centro 
Académico de Medicina de Lisboa, sendo ainda profes-
sor convidado na Faculdade de Medicina da Universida-
de de Lisboa. 

 

JOÃO ÁLVARO ROCHA  
(A TÍTULO PÓSTUMO) 

João Álvaro Rocha destacou-se pelos relevantes servi-
ços prestados à arquitetura. Nasceu em Viana do Castelo 
a 10 de janeiro de 1959 e desenvolveu uma intensa ativi-
dade docente, tendo-se também destacado enquanto 
arquiteto do social. 

 

ANTÓNIO BARROS DA SILVA 

António Barros da Silva destaca-se pelos relevantes 
serviços prestados para a construção do Templo-Monu-
mento de Santa Luzia, atualmente Santuário Diocesano 
do Sagrado Coração de Jesus. 

 

PATRÃO JOSÉ FONTAINHAS 
O marinheiro vianense José Fontainhas destacou-se 

pelos relevantes serviços enquanto patrão que durante 
34 anos esteve ligado à causa humanitária dos socorros 
a náufragos na barra do porto de Viana do Castelo. 

 

ANTÓNIO SILVA 
António Silva destaca-se pelo testemunho de cidada-

nia e relevantes serviços prestados à vida autárquica via-
nense. Foi Presidente da Assembleia de Freguesia da 
Meadela e vereador na Câmara Municipal de Viana do 
Castelo entre 1994 e 1997. A nível nacional, é um dos 
membros eleitos mais antigos a exercer funções em 
Assembleia Municipal, desde 1976. 

CIDADÃOO HONORÁRIO
D. ANACLETO OLIVE
(A TÍTULO PÓSTUM

D. Anacleto Oliveira desta
viços prestados à comunida
cese de Viana do Castelo, sen
personalidade afável, dialog
ressada na vida das populaçõ

 

D. JOSÉ PEDREIRA  
(A TÍTULO PÓSTUM

D. José Augusto Pedreira d
serviços prestados à comun
rito de Viana do Castelo. A 
nomeado bispo de Viana do 
teve até 2010, até ao seu ped
quente nomeação de D. Anac

 

JOSÉ EDUARDO AGU
José Eduardo Agualusa d

serviços de cidadania e rele
enquanto escritor. É autor de
livros infantis e peças de teat

 

CORONEL AGOSTIN
O Coronel Agostinho José 

do com o título de Cidadão 
Viana do Castelo pelos relev
comunidade vianense enqu
rial de Viana do Castelo da G
na. 

INSTITUIÇÃO DE MÉRITO
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CIDADÃO HONORÁRIO 

EIRA  
MO) 

acou-se pelos relevantes ser-
ade enquanto Bispo da Dio-
ndo reconhecido como uma 

gante e profundamente inte-
ões do Alto Minho. 

MO) 
destacou-se pelos relevantes 
idade enquanto Bispo Emé-
29 de Outubro de 1997 foi 
Castelo, cargo onde se man-
dido de resignação e conse-
cleto Oliveira. 

UALUSA 
distingue-se pelos notáveis 
evantes serviços à literatura 
e romances, contos, novelas, 
tro. 

NHO CRUZ 
Lopes da Cruz foi distingui-
Honorário do Município de 
vantes serviços prestados à 

uanto Comandante Territo-
Guarda Nacional Republica-

INSTITUIÇÃO DE MÉRITO 

COMITÉ NACIONAL FRANCÊS  
ARISTIDES SOUSA MENDES 

O Comité Nacional Francês Aristides Sousa Mendes 
destaca-se pelos relevantes serviços prestados em prol 
da divulgação da ação de Aristides de Sousa Mendes que 
permitiu salvar milhares de vidas. O Comité promove 
uma luta incessante contra o esquecimento, pela 
memória daqueles que, pelas suas ações corajosas e úni-
cas, salvaram seres humanos de uma morte certa. 

 

ESCOLA DE MÚSICA DE PERRE 
A Escola de Música de Perre tem-se destacado pelos 

relevantes serviços prestados à cultura musical e à for-
mação de crianças e jovens. Por intermédio da música, 
pretende acompanhar e apoiar o crescimento musical, 
cultural e social dos seus alunos. 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA  
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VIANA DO CASTELO 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Viana do Castelo destaca-se pelo relevante traba-
lho prestado à comunidade vianense desde 1881. Ao 
longo de 140 anos de história, assume-se como entidade 
de enorme relevância para a cidade e para o concelho 
vianense. 

 

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE  
DO ALTO MINHO 

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) 
destaca-se pelo relevante trabalho prestado por todos os 
profissionais da ULSAM à comunidade vianense na 
assistência à saúde, com especial ênfase no papel presta-
do no combate à pandemia por COVID-19. 

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO  
A Escola Superior de Educação do Instituto Politécni-

co de Viana do Castelo (ESE-IPVC) destaca-se pelos rele-
vantes serviços prestados ao nível do Ensino e Formação 
Superior, enquanto primeira escola superior a surgir no 
concelho. 

 

AURORA DO LIMA 
O jornal "Aurora do Lima" é um jornal de Viana do Cas-

telo fundado a 15 de dezembro de 1855 e destaca-se 
pelos relevantes serviços prestados à imprensa e à cultu-
ra vianense. É o mais antigo jornal de Portugal Continen-
tal e segundo de Portugal, tendo sido fundado há 166 
anos. 

 

VILA FRIA 1980 

A coletividade desportiva Vila Fria 1980 destaca-se 
pelos relevantes serviços prestados no que toca à pro-
moção da prática desportiva e formação de jovens. Ao 
longo de 41 anos de existência, o clube tem formado lar-
gas centenas de atletas. 

 

PADARIA DO SOUTO 

A Padaria Souto é uma empresa secular, encontrando-
se há quatro gerações na família Parente Ribeiro/Souto, 
destacando-se enquanto Loja Memória que marca de 
forma indelével a economia e história de Santa Marta de 
Portuzelo. 

 

OURIVESARIA FREITAS 
A prestigiada Ourivesaria Freitas, uma das mais 

conhecidas ourivesarias portuguesas, foi fundada em 
1920 na esquina da Rua dos Fornos, em Viana do Caste-
lo, passando posteriormente para a atual localização na 
Rua Sacadura Cabral, destacando-se pelos notáveis ser-
viços prestados na divulgação das tradições portugue-
sas.  

SERVIÇOS SOCIAIS  
DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS 
DE VIANA DO CASTELO 

Os Serviços Sociais dos Trabalhadores Municipais de 
Viana do Castelo destacam-se pelo relevante apoio aos 
trabalhadores da Câmara Municipal desde 1930. Ao lon-
go do último ano, tiveram uma participação muito ativa 
e solidária no combate à pandemia por COVID-19.  

 

CENTRO SOCIAL E CULTURAL  
DE BARROSELAS 

O Centro Social e Cultural de Barroselas tem-se desta-
cado pelos relevantes serviços prestados no âmbito da 
resposta e apoio social, promovendo e incentivando 
também a ação cultural na freguesia, contando com cre-
che, jardim-de-infância e ATL. 

 

POSTO DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE ALVARÃES 

O Posto de Assistência Social de Alvarães é uma insti-
tuição de referência no que diz respeito ao apoio social, 
destacando-se pelos relevantes serviços prestados na 
assistência à população, contribuindo para a coesão 
social. 

 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL  
DE VILA DE PUNHE 

O Centro Social e Paroquial de Vila de Punhe tem-se 
destacado pelos relevantes serviços prestados no âmbi-
to da resposta e apoio social, promovendo e incentivan-
do a solidariedade. 

 

GRUPO JUVENIL DE VILA DE PUNHE 

O Grupo Juvenil de Vila de Punhe destaca-se pelos 
relevantes serviços em prol do desporto e da formação 
de crianças e jovens. Esta distinção foi atribuída no dia 
em que assinalou 35 anos de existência.




	AM 1517_19
	AM 1517_20
	AM 1517_21
	AM 1517_22

