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Aristides de Sousa Mendes (1885  1954) foi um prestigiado diplomata português que salvou 30 000 
vidas do Holocausto, emitindo-lhes, freneticamente, vistos que se destinavam quer a indivíduos, 
quer a famílias. De 16 a 23 de Junho de 1940, Aristides de Sousa Mendes desobedeceu às ordens 
impostas pelo ditador Salazar, guiando-se pelos ditames da sua consciência moral interior.   

  

 

(Elísio) Alexandre Soares dos Santos (1935  2019) foi um empresário e filantropo português. Até 
novembro de 2013, presidiu ao conselho de administração do grupo Jerónimo Martins e Filhos, 
estando ligado ao mercado da distribuição alimentar.  

  

 
 

Belmiro Mendes de Azevedo (1938  2017) foi um empresário e industrial português. Em 1965 entrou 
para a SONAE como investigador, tendo assumido o controlo em 1974. Sob o seu comando, a SONAE 
estendeu a atividade a novas áreas, como a dos hipermercados, do retalho especializado, das 
comunicações e a das telecomunicações. 

  

 
 

Corino de Andrade (1910  2005). A Paramiloidose foi identificada por Corino de Andrade. Observou 
doentes com sinais e sintomas que reputou de desconhecidos pela Medicina dos anos 30 e 40 do 
século passado. Dedicou-se à investigação e à prática clínica desta doença, o que lhe valeu 
distinções e reconhecimento mundial na área médica. 

  

 

Domitila Hormizinda Miranda de Carvalho (1871  1966) foi médica, professora, escritora e política, 
sendo a primeira mulher a frequentar a Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Matemática, 
Filosofia e Medicina. Foi uma das primeiras três deputadas eleitas em Portugal ao integrar, em 1934, 
a lista dos deputados escolhidos pela União Nacional para a I Legislatura da Assembleia Nacional. 
Foi poetisa e sócia da Academia das Ciências de Lisboa. 

  

 
 

José Maria de Eça de Queiroz (1845  1900) foi um escritor e diplomata português. É considerado um 
dos mais importantes escritores portugueses da história. Foi autor de romances de reconhecida 
importância, nomeadamente Os Maias e O Crime do Padre Amaro. A obra Os Maias é considerada, 
por muitos, o melhor romance realista português do século XIX. 

  

 

Júlio Maria dos Reis Pereira, ou Julio como artista plástico e Saúl Dias como poeta, (Vila do Conde, 
1902 - 1983), foi um pintor, ilustrador e poeta português. Pertence à segunda geração de pintores 
modernistas portugueses e foi autor de uma obra multifacetada que se divide entre as artes 
plásticas e a escrita, tendo sido um dos mais importantes colaboradores da revista Presença. 

  

 

Luís Vaz de Camões (1524-1580) foi um poeta português. Autor do poema Os Lusíadas, uma das 
obras mais importantes da literatura portuguesa, que celebra os feitos marítimos e guerreiros de 
Portugal. É o maior representante do Classicismo Português. 

  

 
 

Pedro Nunes (1502-1578). O mais importante matemático da história portuguesa viveu na época dos 
Descobrimentos. Pedro Nunes foi cosmógrafo do reino, professor de infantes, autor de tratados 
científicos e criador de instrumentos de navegação, como o nónio. 

  

 
 

Sonia Delaunay (nascida Sarah Stern, Gradizhsk, Ucrânia, 1885 - Paris, 1979) foi uma pintora, designer, 
figurinista e cenógrafa ucraniano-francesa. Sonia Delaunay foi a primeira artista feminina a ganhar uma 
mostra no Museu do Louvre em 1964. O seu pensamento criativo e polivalente dominou as esferas da pintura, 
artes aplicadas, arquitetura, automóveis, vestuário e mobiliário. A sua intensa exploração cromática trouxe 
uma enorme expansão ao design têxtil e foi responsável pela introdução da linguagem da arte da cor na vida 
quotidiana. 

  

 
 

Stephen William Hawking (1942 - 2018) foi um físico teórico e cosmólogo britânico reconhecido 
internacionalmente pela sua contribuição à ciência, sendo um dos mais reputados cientistas do 
século. 
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