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Dinis Manuel da Silva Costa 

Nasceu a 18 de janeiro de 1957, na freguesia de Caldas de Vizela S. João, concelho de Vizela. É casado, pai 

de um filho e reside, atualmente, na freguesia de Caldas de Vizela S. Miguel. 

 

Habilitações Literárias  

Com formação académica do nível do antigo 7º ano do liceu. 

 

Cargos Políticos   

Foi membro ativo e apaixonado na luta pela autonomia administrativa do povo vizelense e elemento 

fundamental no processo de negociação pela emancipação.  

A ação política de Dinis Costa começou cedo. Durante nove anos, no período crítico de luta pela criação 

do concelho de Vizela, foi Secretário Coordenador do Partido Socialista de Vizela. Foi, igualmente, membro 

da Federação Distrital de Braga do Partido Socialista durante 12 anos e membro do Secretariado da 

Federação durante oito anos, onde propôs a votação do concelho de Vizela, proposta essa que foi 

aprovada por unanimidade. Durante todo esse percurso, foi membro da Comissão Política do PS de 

Guimarães e membro do Secretariado da mesma.  

Paralelamente, integrou a Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de S. Miguel, no período de 

1985/1987, tendo sido, em simultâneo, membro da Junta de Turismo de Vizela. Foi eleito representante dos 73 

presidentes de Junta do concelho de Guimarães, em Assembleia Municipal de Guimarães, para a 

Assembleia Distrital de Braga.  

Nas eleições de 1987, encabeçou a lista do Partido Socialista à Junta de Freguesia de S. Miguel, alcançando 

a maioria absoluta, proeza que foi obtida até 2001.  

A sua ação política continuou, em dezembro de 2001, quando foi eleito Vereador da Câmara Municipal de 

Vizela, na lista do PS, assumindo os pelouros das Obras Municipais, Ambiente, Trânsito e Feiras e Mercados. 

Nas eleições de outubro de 2005, voltou a integrar a lista socialista, tendo sido nomeado Vice-Presidente, 

mantendo sob sua responsabilidade os mesmos pelouros do mandato anterior.  

Dinis Costa assume a presidência da Câmara Municipal de Vizela a 20 de julho de 2009, em virtude do seu 

antecessor ter apresentado a suspensão do seu mandato.  

Nas eleições de outubro de 2009, foi eleito, pelo Partido Socialista, Presidente da Câmara Municipal de 

Vizela, para o mandato 2009/2013.  

Nas eleições de setembro de 2013, foi eleito, pelo Partido Socialista, para o segundo mandato, enquanto 

Presidente da Câmara Municipal de Vizela, para o mandato 2013/2017.  

 

Atividade Profissional 

iniciou a sua atividade profissional na CERCIGUI, como monitor, em novembro de 1978, tendo recebido 

formação em Linguagem para Surdos/Mudos no Instituto António Cândido, no Porto. Teve um papel 

importante nesta cooperativa da qual é sócio e acionista. 

Em 15 de setembro de 1980, ingressa no Banco Nacional Ultramarino - balcão de Vizela. Em 24 de maio de 

1992, chegou a subgerente do mesmo banco, mas no balcão de Paredes, do qual foi transferido a 7 de 

fevereiro de 1993, para Vila Meã e a cujo quadro pertenceu até 14 de novembro de 1999, quando iniciou 

funções de Adjunto do Presidente da Comissão Instaladora do Município de Vizela.  
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Percurso social e associativo 

É sócio honorário das seguintes instituições: Futebol Clube de Vizela, Callidas Clube, Centro Cultural e 

Recreativo de Montesinhos, Clube Turístico e Desportivo de Vizela.  

Atualmente é Presidente do Conselho Fiscal do Callidas Clube e já foi Vice-Presidente do Grupo dos Cem do 

Futebol Clube de Vizela, mas já exerceu outros cargos associativos como Presidente do Conselho Fiscal e da 

Assembleia Geral do Clube Turístico e Desportivo de Vizela; Vice-Presidente da Associação de Dadores 

Benévolos de Sangue de Vizela; Diretor do Futebol Clube de Vizela (quando esteve na 1.ª Divisão); Presidente 

da Assembleia Geral da Cooperativa de Habitação “Vizela ao Sol” até à sua extinção; membro do Rotary 

Clube de Vizela aquando à sua fundação.  

Foi agraciado por duas vezes pelo CNE Nacional pelos serviços prestados em prol do CNE 279 de S. Miguel 

das Caldas e reconhecido pela Direção da Casa do Povo pelo serviço prestado à mesma.  

Como defensor das reivindicações dos trabalhadores do Banco Nacional Ultramarino, foi candidato por 

diversas vezes ao Sindicato dos Bancários do Norte e à Mesa da Assembleia-Geral pela tendência socialista e 

fez parte da Comissão de Trabalhadores daquele Banco.  

Fazendo jus ao seu espírito de iniciativa, na altura da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de S. 

Miguel foi um dos fundadores da Associação Nacional de Freguesias, na Benedita.  

Ao longo do seu percurso profissional, foi-lhe atribuído o galardão de honra da Junta de Freguesia de S. 

Miguel. 

 


