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Atribuição da Medalha de Mérito do Município 
- HERCULANO FERNANDES PEREIRA (título póstumo) - 

 
Herculano Fernandes Pereira nasceu na freguesia de Abadim do vizinho concelho de Cabeceiras de 

Basto. 
Aqui se fez homem e por aqui se manteve até ser chamado a prestar serviço militar servindo na 

marinha portuguesa. Findo este, e pelo período de dois anos, desempenhou funções na EDP como 
encarregado de obra. 

Estabeleceu-se por conta própria no ramo da construção civil e assim se pôs na rota de Santo André 
onde conheceu a Maria da Conceição Fernandes Vides Pereira com quem veio a contrair matrimónio e 
de cujo enlace viria a nascer o Tiago Miguel. 

Homem afável, convivial, cordato e de grande prestabilidade rapidamente se integrou no dia a dia da 
terra que o adotou e a quem quis como mãe. 

Conquistada a simpatia de todos os residentes rapidamente se deixou envolver nas causas da 
cidadania e do serviço público. 

Assim nasceu nele o apelo de entrar na política onde como Presidente da Junta serviu as gentes da 
freguesia com lealdade e zelo durante dois mandatos consecutivos. 

Autarca voluntarioso, lutador, dedicado à terra adotiva que serviu como se da sua se tratasse, a 
Santo André se deu por inteiro. 

Estava na política com elevação e nobreza. Exigia sem nunca perder a compostura. 
Pessoa humilde, simples, generosa e bem-disposta tinha como imagem de marca o largo sorriso que 

punha no rosto e lhe enchia a alma. Era assim impossível dizer-lhe não quando subia as escadas da 
Câmara. E assim se fez a piscina de Santo André em cuja entrada é merecedor que o seu nome seja 
consagrado em letras garrafais. 

Morreu com o desgosto de ver interrompida a caminhada do serviço público em que se realizava e 
para que estava verdadeiramente talhado. Com a sua morte perdemos todos. Sobretudo porque 
perdemos um bom amigo, um homem que sabia estar. 

Pela bonomia que irradiava, pelo exemplo, de pai, chefe de família e de cidadão que nos deu e pelo 
elevado sentido de serviço público e de participação cívica é digno do reconhecimento da comunidade 
montalegrense e do Município pelo que proponho seja distinguido, a título póstumo, com a Medalha 
de Mérito Municipal. 
 

Nota: Esta proposta foi presente a reunião do Executivo Municipal no dia 7 de Junho de 2018, tendo 
sido aprovada por unanimidade. 
 

Montalegre, 9 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara     
Manuel Orlando Fernandes Alves 


