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Atribuição da Medalha de Honra Municipal 
ASCENSO LUÍS SEIXAS SIMÕES 

 

Ascenso Luís Seixas Simões 
 
É natural da freguesia de S. Dinis, Vila Real.  
Do seu percurso curricular, profissional e político sobressai um rol de qualificações que o tornam um 

dos melhores entre os melhores.  
O culto da exigência, da estética e da vontade indómita de singrar são imagem de marca de quem a 

si próprio se fez e alcandorou aos lugares mais altos da hierarquia social e política de Trás-os-Montes.  
Do conjunto rico de qualificações merece especial destaque: 
- Doutoramento em História Marítima pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; 
- Mestre em Segurança Internacional e Globalização pela Universidade Lusíadas; 
- Mestre em Gestão pela UTAD;  
- Licenciatura em Ciências Empresariais pelo Instituto Superior de Ciências Empresariais e Turismo; 
- Bacharel em Administração Autárquica pelo Instituto Superior Politécnico Portucalense; 
- Formador da Fundação Antero de Quental para a área do Municipalismo;  
- Formador da Fundação José Fontoura para as áreas do sindicalismo e do cooperativismo. 
O rico percurso político iniciou-o na Assembleia de Freguesia da sua terra natal, S. Dinis/ Vila Real. E 

daqui até aos cargos governamentais desempenhados foi um nunca mais parar. 
Foi membro da Assembleia Municipal de Vila Real, Vereador da Câmara Municipal de Vila Real, 

Deputado pelo círculo de Vila Real em 4 legislaturas, Secretário de Estado da Administração Interna, 
Secretário de Estado da Proteção Civil e Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das 
Florestas.  

Voz inconformada e intransigente na defesa do mundo rural, acérrimo defensor do municipalismo, 
voz crítica e dissonante de todo o tipo de aparelhismos, deixa um legado de determinação e entrega à 
causa pública que serviu com arreguenho. 

Amigo de Montalegre e dos Barrosões, esteio profícuo dos seus autarcas e presença constante na 
afirmação das causas do barrosismo, é digno do reconhecimento público dos Barrosões e, por isso, 
proponho lhe seja outorgada 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 


