MUNICIPIO DE BARRANCOS
Assembleia Municipal de Barrancos
DELIBERAÇÃO Nº 4/AM/2017, de 4/4
Ratificada a decisão da CMB que atribui a Medalha de Ouro da Vila de
Barrancos ao Presidente da Junta de Extremadura (Espanha) – Dr. Guillermo
Fernández Vara
Deliberação nº 49/CM/2017 – APROVA, PARA RATIFICAÇÃO DA AMB, A
PROPOSTA DE CONCESSÃO DA MEDALHA DE OURO DA VILA DE
BARRANCOS AO PRESIDENTE DA JUNTA DE EXTREMADURA
(ESPANHA) – DR. GUILHERMO FERNANDES VARA: Pelo Decreto nº
172/2009, de 31/7, o Governo Regional da Extremadura, Espanha, resolveu
conceder o seu galardão máximo, a Medalha da Extremadura, ao Povo de
Barrancos, “como reconhecimento pela ajuda dos barranquenhos aos
refugiados extremenhos durante a guerra civil espanhola. Pela primeira vez,
uma entidade estrangeira foi homenageada com tão elevado galardão", tendo a
Junta da Extremadura reconhecido o mérito do Povo de Barrancos.
A medalha seria entregue ao presidente da Câmara Municipal de
Barrancos, Dr. António Tereno, em representação do Povo de Barrancos, na
cerimónia de imposição das medalhas da Extremadura 2009, que decorreu no
Teatro Romano de Mérida, no dia 7 de setembro de 2009.
A atribuição da Medalha da Extremadura surge como "reconhecimento
pelo acolhimento, solidariedade, coragem e ajuda" que os barranquenhos
prestaram aos refugiados da Extremadura que durante a guerra civil espanhola
foram acolhidos em Barrancos.
Durante a guerra civil espanhola, centenas de refugiados da
Extremadura espanhola escaparam à morte graças à coragem e à
solidariedade do povo barranquenho, que os acolheu e os protegeu (entre
finais de agosto e a primeira semana de outubro 1936) - In, A Guerra de
Espanha na Raia Luso-espanhola. Resistências, Solidariedades e Usos da
Memória, Dulce Simões, Editora Colibri 2016. Os refugiados conservaram
sempre na memória o solidário acolhimento do povo de Barrancos, que marcou
a vida de muitas famílias da Extremadura espanhola e dos próprios
Barranquenhos.
Para este reconhecimento, foi importante o contributo pessoal, social e
político do Presidente da Junta da Extremadura, Dr. Guillermo Fernandez Vara,
que, desde então, tem mantido sempre uma grande ligação a Barrancos e ao
Município. Recentemente, no passado dia 8 de outubro de 2016, esteve na
nossa Vila, para presidir à inauguração do painel que assinala o campo de
refugiados da Herdade da Coitadinha, no Parque Natureza de Noudar.
Por esse motivo, é justo reconhecer o empenho, a disponibilidade e as
manifestações de gratidão do Dr. Guillermo Fernandes Vara para com o Povo
de Barrancos.
Finalmente, aproveitando a sua visita oficial a Barrancos para presidir à
Inauguração da 11ª edição da expoBARRANCOS 2017, que prontamente se
quis associar, não podia o Município de Barrancos deixar de agraciar o
Presidente da Junta da Extremadura, com a máxima distinção permitida: a
Medalha de Ouro da Vila de Barrancos.

Assim:
A CMB, sob proposta do seu Presidente, precedido de escrutínio
secreto, deliberou, por unanimidade, atribuir ao Presidente da Junta de
Extremadura (Governo Regional - Espanha), Dr. Guillermo Fernández Vara,
cuja nota biográfica abaixo se dá por reproduzida, a medalha de Ouro da Vila
de Barrancos, instituída e regulada pelo art.º 4º do Regulamento Municipal de
Condecorações, publicado no DR, 2ª série, nº 188/95, de 16/08, pelo empenho,
disponibilidade e manifestação de gratidão para com o Povo de Barrancos,
Mais, foi determinado pela CMB que a presente decisão fosse submetida
à ratificação da AMB, nos termos do n.º 3 do art.º 4º do Regulamento citado.
…..
Nota biográfica do Senhor Presidente da Junta de Extremadura (Governo
Regional - Espanha) - Dr. Guillermo Fernandez Vara,
Guillermo Fernández Vara, nasceu em 1958, em Olivença.
Presidente da Junta de Extremadura (Espanha), desde 2015. Exerceu
as mesmas funções entre 2007/2011.
Secretário-geral do PSOE de Extremadura (Partido Socialista Operário
Espanhol, e membro do Comité Federal do PSOE (nacional).
Licenciado em Medicina (Cirurgia) pela Universidade de Córdoba
(Espanha) em 1983, pertence ao Cuerpo Nacional de Médicos Forenses,
desde 1986.
Primeiro classificado na X Promoción de Médicos-Forenses do Centro
de Estudios Judiciales.
Possui a Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida
pelo Ministério da Justiça (Espanha)
Professor Colaborador de Medicina Legal na Universidade de Valencia
(Espanha) nos anos de 1986 e 1987;
Presidente da Asociación Estatal de Médicos Forenses entre 1988 y
1990.
Professor associado da Área de Toxicologia e Legislación Sanitaria na
Unidade Docente de Medicina Legal da Universidade de Extremadura desde
1988, e professor da Escuela de Prácticas Jurídicas del Colegio de Abogados e
de Medicina de la Escuela Territorial de Extremadura de Fútbol.
É também diretor da Clínica Médico-Forense de Badajoz desde 1989.

Fonte:
Fonte: site do Gobierno de Extremadura (www.gobex.es/web/presidente-guillermofernandez-vara)
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Decisão nº 49/CM/2017 - CMB
Aprovada, por unanimidade.

Em 22/03/2017

Decisão nº 4/AM/2017, de 4/4
da Assembleia Municipal de Barrancos
Ratificada, por unanimidade, a proposta de atribuição da Medalha de Ouro da Vila de Barrancos,
nos termos propostos pela Deliberação nº 49/CM/2017, de 22/3.

