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Atribuição da Medalha de Honra do Município 
- Coronel ANTÓNIO FRANCISCO DIAS VIEIRA - 

 
Nasceu na aldeia de Sezelhe de cujas raízes se não desliga e de que faz musa inspiradora para a sua 

produção literária. 
Ali se iniciou nas primeiras letras tendo de seguida partido para o colégio dos pobres – Seminário de 

Vila Real – onde tantos e tantos barrosões se fizeram sacerdotes, uns, honrados cidadãos, outros. 
Cumprido o serviço militar em que as três frentes de guerra colonial envolveram a juventude da 

época, ingressou na Guarda Nacional Republicana cuja escadaria promocional subiu com distinção, 
terminando a carreira exercendo as funções de Inspetor-geral Interino da GNR com o posto de 
Tenente Coronel. 

De permeio constituiu família, exerceu a cidadania em todas as suas dimensões e cânones, foi 
agente de dinamização cultural, investigador, jornalista, dirigente associativo, cronista e escritor. 

Na escrita a que se dedicou e em que deixa obra de destaque publicou trabalhos em prosa e poesia. 
A vertente regionalista, o torrão natal, o Barroso da sua mocidade são a força inspiradora e a temática 
de toda a sua prolixa produção literária.  

De piada fina onde aconchega toda a sua criatividade e refinado sentido de humor, empresta à 
narrativa das muitas histórias e historietas que lhe enchem a alma, a voz grave e timbrada de 
desafinado barítono. 

O seu percurso de vida está prenhe de reconhecimento e admiração. E muitas foram as distinções 
ou agradecimentos que a entrega responsável e exemplar à profissão, ou às muitas causas em que se 
deixou envolver, suscitou, e de que é portador. 

Enche o peito com as medalhas de Assiduidade de Segurança Pública, Mérito de Segurança Pública 
de 1ª classe, Serviços Distintos de Segurança Pública, Medalha Militar de Comportamento Exemplar 
Grau de Prata, Medalha Militar de Comportamento Exemplar Grau Ouro, Agradecimento e Cruz 
Vermelha de Dedicação e Medalha de Mérito da Câmara Municipal de Montalegre.  

O seu envolvimento na dinamização sociocultural da aldeia de Sezelhe, através da ACURAS, 
Associação local em que se integra e desempenha o cargo de presidente da Assembleia Geral, e o 
notável trabalho de produção literária onde os costumes, tradições e antropologia do seu Barroso são 
deixados às gerações vindouras em repositório de saudade e memória faz com que seja merecedor da 
outorga da Medalha de Honra do Município com que se louvam aqueles que pelas suas obras e 
préstimos à comunidade barrosã se distinguem, e que proponho em nome da mais elementar justiça, 
em jeito de reconhecimento e preito. 
 

Montalegre, 9 de junho de 2017 
 

 
O Presidente da Câmara     

Manuel Orlando Fernandes Alves 


