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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Gabinete da Presidência 

 
 
COMEMORAÇÕES DO DIA DO MUNICÍPIO-ATRIBUIÇÃO DE DISTINÇÕES 
HONORÍFICAS DO MUNICÍPIO DE BAIÃO 

 

PROPOSTA 
 

(Reunião Ordinária de 26 de fevereiro de 2020) 

 

 

Considerando: 

O Regulamento Municipal de Atribuição das Distinções Honoríficas do Município de Baião, 

aprovado pela Câmara e Assembleia Municipal; 

Que a Assembleia e a Câmara Municipal vão conjuntamente promover as comemorações do 

Dia do Município, designadamente através da realização de uma Sessão Solene, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, com continuidade da parte da tarde em Santa Marinha do Zêzere, no próximo dia 

28 de março; 

Nesta sessão pretende-se incluir a atribuição de distinções honoríficas, como forma de 

reconhecimento a pessoas singulares ou coletivas que, na área do Município de Baião, fomentam e 

desenvolvem atividades de relevo e valor no âmbito cívico, cultural, desportivo, empresarial e social, 

e têm contribuído para o engrandecimento do nosso concelho e merecendo, por isso, uma 

homenagem digna e justa; 

Pelo exposto proponho a atribuição das seguintes distinções honoríficas para aprovação em 

sede de Reunião de Câmara:  

Medalha de Mérito Cívico: 

Augusto Herculano Alves de Freixo, que terminou em 2019 o mandato de Presidente dos 

Bombeiros Voluntários de Baião, onde esteve 9 anos como secretário e 38 como Presidente da 

Direcção. Dedicou parte da sua vida aos Bombeiros Voluntários, dedicando-se às causas públicas 

com grande espírito de coragem e abnegação em prol da comunidade.  

Fernando Lopes Alves, que em 2020 completa 50 anos de carreira, no seu percurso 

profissional cruzou-se por diversas vezes com Baião, tornando-se Amigo de um território que o 

encantou. Dono de uma das vozes mais reconhecidas e experientes da telefonia levou Baião pelo 

mundo fora. Arrastou poetas, escritores, encenadores, fotógrafos a este território que ainda, hoje, 

falam e escrevem sobre ele.  

Fernando Alves é um dos fundadores da cooperativa que deu origem à TSF. Começa a fazer 

rádio aos 15 anos, na Rádio Clube de Benguela, tendo-se tornado numa referência do jornalismo 

radiofónico em Portugal. 
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É um exemplo de grande valor e dedicação profissional, que muito tem contribuído para a 

divulgação de Baião e da sua comunidade.  

Medalha de Mérito Cultural:  

Banda Musical da Casa do Povo Santa Marinha do Zêzere: a imprensa regional do início 

do século XX, refere-se à fundação da “Banda Zezerense”, sob a regência de João Ferreira Couto, 

em 1920. Após a fundação da “Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere” (1937), reaparece sob a 

designação de “Banda Musical da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere”, nome com que chega 

à actualidade, sem que haja conhecimento de qualquer interregno na sua actividade. Celebra este 

ano o seu centenário e tem contribuído para a promoção da cultura musical no concelho de Baião.   

Banda Marcial de Ancede: em 1845, D. Miguel Souto Mayor, escritor e músico, criou a 

Banda Marcial de Ancede. É hoje uma instituição de utilidade pública, que passou a constituir-se 

como associação no dia 28 de Fevereiro de 1980, adquirindo os seus estatutos em 15 de Maio desse 

mesmo ano. Desde então tem incrementado actividades de natureza artística, cultural, recreativa, 

social e desportiva. É a instituição mais antiga do concelho de Baião e muito contribui para a 

promoção do concelho de Baião.  

Fundação Eça de Queiroz: foi instituída a 9 de Setembro de 1990, por iniciativa de Maria da 

Graça de Almeida Salema de Castro e Sociedade Anónima J. P. Vinhos. Desde então tem 

desenvolvido uma vasta actividade de promoção e divulgação nacional e internacional da vida e obra 

de Eça de Queiroz.  

A 6 de Abril de 2018 Sua Excelência o Presidente da República, Professor Doutor Marcelo 

Rebelo de Sousa condecorou, no Palácio de Belém, a Fundação Eça de Queiroz como Membro 

Honorário da Ordem do Mérito por ter sabido preservar e sobretudo valorizar uma memória material e 

sobretudo imaterial única na nossa literatura e, portanto, na nossa cultura. 

Este ano a instituição celebra o seu trigésimo aniversário, sendo que ao longo destes anos 

tem contribuído para a projecão nacional e internacional de Baião, quer pela atração de visitantes 

quer pelas actividades que promove.   

Medalha de Mérito Desportivo:  

António Joaquim Pereira Almeida, Árbitro de futebol, natural de Baião, tem feito uma carreira 

de sucesso ao nível nacional e internacional. Especialista na modalidade de futebol de praia, já apitou 

os jogos internacionais mais importantes. Um árbitro de elite que (também) apita amadores. É um 

internacional FIFA, muito respeitado no mundo do desporto, que chegou ao topo da carreira por 

mérito, nunca tendo esquecido as suas origens. 

 Medalha de Mérito Empresarial: 

 Maria Manuela Rosas Baptista da Silva e Sousa Pereira, fundou em 1981, uma empresa 

têxtil que começou o seu trabalho numa garagem no Porto, como alfaiataria. No início faziam fatos 

por medida e em pouco tempo as encomendas em série surgiram. De alfaiataria passou à confecção 

em série, tendo-se mudado para Baião em 1990. Ao longo da sua história tem mostrado uma grande 

capacidade de resiliência e inovação, o que tem permitido um crescimento da empresa e a sua 

internacionalização.  
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Assinalam-se este ano 30 anos de permanência no concelho de Baião.  

Medalha de Mérito Social:  

Maria de Fátima da Conceição Carvalho, está ligada ao grupo de pessoas que iniciou um 

importante projecto de desenvolvimento social no concelho de Baião, através da OBER – Obra de 

Bem Estar Rural de Baião, que muito contribui para o apoio social à população do concelho e para a 

implementação de programas que foram pioneiros a nível nacional, como por exemplo, uma 

campanha de vacinação, os cursos de alfabetização e a formação para jovens do sexo feminino, do 

concelho de Baião.  

Padre António Baptista de Oliveira, está ligado ao grupo de pessoas que iniciou um 

importante projecto de desenvolvimento social no concelho de Baião, através da OBER – Obra de 

Bem Estar Rural de Baião, tendo sido um dos seus principais dinamizadores. Foi um dos fundadores 

do Rancho Folclórico de Baião.  

Medalha de Distinção Profissional ao Serviço do Município: 

Funcionários da autarquia, no ativo ou aposentados, com mais de 25 ou de 35 anos de 

serviço efetivo na Câmara Municipal, nomeadamente: 

Funcionários com 35 ou mais anos de serviço:  

António José Pereira Pinto 

Funcionários entre os 25 e os 34 anos de serviço:  

Zilda Maria Vasconcelos Pinto 

Maria Elisabete Cardoso Monteiro 

Maria Fernanda Jesus Cardoso Nogueira 

Helena Maria Borges da Costa 

Rafael José Torres Teixeira Magalhães 

 

 
 
Município de Baião, 19 de Fevereiro de 2020 
 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 
 

(Paulo Pereira) 


