
 
 

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  MMOONNTTAALLEEGGRREE  
  

 
 

Praça do Município N.º 1, 5470-214 Montalegre 
 Tel.:  +351 276 510 200 • www.cm-montalegre.pt 

 

 

DIA DO MUNICÍPIO | 9 JUNHO 2022 
 

Atribuição da Medalha de Honra Municipal 
ANTÓNIO GONÇALVES ARAÚJO 

 
António Gonçalves Araújo 
 
Nasceu em Fafião, freguesia de Cabril onde se apurou nas lides da pastorícia e de apoio à agricultura 

familiar paterna. 
Concluído o curso das primeiras letras, ingressou no Seminário de Vila Real, essa nobre Instituição 

onde tantos Barrosões se prepararam para a vida, e ali concluiu o 3º ano de curso de Estudos 
Eclesiásticos.  

Interrompida a caminhada em que se iniciara, esperava-o o serviço militar obrigatório e a 
mobilização para uma Comissão de 3 anos em Angola como oficial do Exército Português. 

Terminada esta, iniciou a atividade profissional como professor da Escola Secundária da Central de 
Vila Nova, onde lecionou durante 12 anos. Ao mesmo tempo, presidiu à Comissão Instaladora da 
Escola do Baixo Barroso. E ingressou nos quadros da EDP Distribuição, tendo a seu cargo a área dos 
Recursos Humanos.   

Não se ficou, porém, só pelo magistério. E, complementarmente, deu o melhor de si e da sua vida ao 
serviço da sua terra desempenhando com muita eficácia e notoriedade as funções de Presidente da 
Junta de Freguesia de Cabril e, mais tarde, Vereador da Câmara Municipal de Montalegre.  

Ao todo foram mais de 36 anos dedicados a Barroso e muito especificamente à sua freguesia. 
Cidadão exemplar, autarca dedicado, homem de diálogo e espírito conciliado, fez de Cabril a terra de 
sucesso que se reconhece e a ele se devem as dinâmicas socioeconómicas que a tornam uma das 
freguesias mais atrativas do concelho. 

Por tão grande dedicação às causas do desenvolvimento e do bem-estar comum, é digno merecedor 
do reconhecimento público, razão pela qual proponho seja distinguido com a Medalha de Honra do 
Município. 
 

Nota: Esta proposta foi presente a reunião do executivo municipal no dia 26/05/2022 tendo sido 
aprovada por unanimidade. 
 
 

Montalegre, 23 maio 2022 
 

 
O Presidente da Câmara     

Manuel Orlando Fernandes Alves 


