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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 9 de março de 2022) 

 

 

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 Ambiental: 

Luís Geada: O professor Luís Geada tem pautado a sua vida académica pela dedicação às 

actividades de mobilização da comunidade escolar em torno dos eixos da dinamização ambiental e 

desportiva. 

O ambiente e a natureza são duas das suas paixões. Nele reconhecemos as suas 

importantes acções de reflorestação da Serra da Aboboreira e de protecção ribeirinha, tendo 

dinamizado o projecto “As Lontrinhas do Rio Ovil”, assim como de divulgação do importante 

ecossistema que constitui o carvalhal da Reixela sem esquecer o forte empenho na dinamização de 

clubes ambientais na sua escola de sempre, o Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil. 

No que respeita à actividade desportiva, para lá do seu empenho no desporto escolar, são de 

sublinhar dois projectos inovadores ao qual dedica muito do seu tempo e saber: a da manutenção de 
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uma equipa de basquetebol feminino e a empenhada divulgação da canoagem como actividade 

desportiva de referência para jovens do concelho de Baião. 

 

Medalha de Mérito Científico: 

Lino Tavares Dias: Arqueólogo, Doutorado (1995), Agregado em Arqueologia e Licenciado 

em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Professor no Centro de Estudos 

Avançados em Património Arquitectónico da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e 

no curso de Doutoramento em Património da Universidade Católica Portuguesa. Professor 

Coordenador e Presidente do Conselho Científico do Instituto Superior Politécnico Gaya. Investigador 

no CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto e no Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo da Faculdade 

de Arquitectura da Universidade do Porto. 

Director científico das escavações arqueológicas de Tongobriga de 1980 a 2013. 

Director Regional do Norte do Instituto Português do Património Arquitectónico (1998-2006) e 

Coordenador da Medida Cultura do Plano Operacional da Região do Norte do III Quadro Comunitário 

de Apoio (2000-2006). 

Há vários anos que colabora com o município de Baião, contribuindo para a investigação 

histórica, na divulgação e preservação do nosso património cultural.  

Coordena uma equipa de 10 investigadores que estuda a História Económica e Social de 

Baião, que tem vindo a ser publicada, tendo sido autor do livro “Baião – Em Torno do Ano Zero”. Este 

trabalho tem trazido à luz do dia dimensões importantes da história económica e social do concelho 

de Baião, desde a pré-história até aos dias de hoje.  

Tem prestado apoio científico no esclarecimento de aspectos relacionados com toda a 

história do município e, mais recentemente, muito centrado no Mosteiro de Santo André de Ancede.  

 

Medalha de Mérito Cívico: 

José António Costa: nasceu em Campelo, aos 16 anos alistou-se no Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Baião como Cadete. Em 1975, ingressou no quadro ativo com a categoria de 

Bombeiro de 3ª classe. A 22 de julho de 1998, foi nomeado 2º Comandante e a 25 de agosto de 2000 

foi nomeado Comandante.  

A 9 de março de 2021, por virtude de ter atingido a idade máxima permitida por lei, terminou 

as suas funções, passando a Quadro de Honra da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Baião.  

Foi, também, Comandante das Zonas Operacionais 4 e 5 que integravam os concelhos de 

Amarante, Baião, Felgueiras, Lousada e Marco de Canaveses (entretanto extintas) e desempenhou 

várias vezes as funções de Comandante de Grupos de Combate a Incêndios no Distrito do Porto.  

Ao longo dos seus 49 anos de dedicação aos bombeiros voluntários, agiu sempre com 

espírito de missão, sacrifício e responsabilidade em prol do trabalho humanitário. Exerceu as suas 

funções de forma humilde e ímpar. É um apaziguador, um homem emotivo e de afectos. Liderou pela 

sua sabedoria, pela paixão e pelo empenho.  
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Maria Elisa Queirós: natural de Espinho, veio trabalhar como parteira no antigo Hospital 

Concelhio e no âmbito das então Caixas de Previdência em 1961. Com a integração dos serviços 

(Hospital concelhio, Caixas de Previdência e Centro de Saúde) foi criado o Centro de Saúde de Baião 

que tinha além das unidades de ambulatório, Serviço de Urgência, Internamento e Maternidade. Esta 

funcionou até 1990 e durante todo este tempo desempenhou sempre as funções de enfermeira-

parteira pelo que nesse período ajudou a nascer milhares de Baionenses (durante 29 anos, na 

maternidade do Centro de Saúde de Baião eram feitos entre 250 e 300 partos). Estes partos eram 

efectuados nas instalações da maternidade (a maioria) mas também no domicílio das parturientes. 

Depois do encerramento da Maternidade foi a enfermeira coordenadora da consulta de Saúde 

Materna até se reformar. 

Desenvolveu a sua atividade de forma altruísta, com muita dedicação, coragem e abnegação 

em prol da comunidade.  

 

Medalha de Mérito Cultural:  

Helena Carvalho: Efetivou-se, através de proposta aprovada na reunião de Câmara de 28 de 

Outubro de 2020, a doação do espólio do Professor Doutor Orlando de Carvalho ao Município de 

Baião, por iniciativa da sua sobrinha, Dra. Helena Carvalho. 

Neste sentido, o Município de Baião expressa o seu profundo agradecimento pela doação do 

espólio do Professor Doutor Orlando de Carvalho, que integra o acervo do Museu Municipal de Baião, 

estando colocado à disposição do publico na Sala de Estudos e Documentação “Professor Doutor 

Orlando de Carvalho”, em Santa Marinha do Zêzere, tendo sido uma das principais impulsionadoras 

da sua criação.  

 

Manuel Pereira Cardoso: natural da freguesia de Ancede, tem-se destacado na investigação 

e divulgação da história de Baião, do seu património material e imaterial, simultaneamente tem 

contribuído para a valorização das gentes do município através dos ensinamentos que tem 

transmitido a vários agentes e pessoas do concelho, bem como no facto de ao longo dos anos ter 

integrado e fundado várias instituições de Baião, como por exemplo, a Cooperativa Cultural de Baião 

Fonte do Mel, a Associação dos Amigos de Eça de Queiroz e a própria Fundação Eça de Queiroz, a 

Associação de Desenvolvimento Regional Os Caminhos de Jacinto, entre outros. Foi sempre um 

homem ligado às questões do desenvolvimento local, sendo ainda de sublinhar o seu papel ativo no 

Grupo de Ação Local DOLMEN. 

Desempenhou funções de Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Baião. De entre os 

muitos dossiers que acompanhou assinale-se pelo simbolismo a aquisição do Mosteiro de Ancede. 
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Medalha de Mérito Desportivo:  

Vítor Pascoal: nasceu em Baião, iniciou a carreira em 1994, no Campeonato Nacional de 

Iniciados. O primeiro campeonato chegou em 2005 ao vencer o respetivo troféu Citroen C2.  

Em 2010 foi distinguido com o prémio Fair Play pelo Comité Olímpico Português, sendo até à 

data o único piloto com tal distinção. Este reconhecimento foi-lhe atribuído devido à ajuda que deu ao 

seu concorrente direto no Rali Vinho da Madeira.  

Do seu palmarés constam várias conquistas, com destaque para a vitória no Rali de Portugal 

em 2010, a Taça de Ralis, Campeonato Regional Norte. Venceu o Campeonato de Portugal de Ralis 

GT em quatro edições.  

Em 2020 conseguiu um feito invulgar no automobilismo nacional, ao juntar os títulos de 

Campeão de Portugal de Ralis GT e de Campeão de Portugal de Montanha GT. 

 

 Medalha de Mérito Empresarial: 

Claudina Magalhães: é uma empresária que no decurso da sua longa vida desenvolveu a 

sua atividade em exclusividade no concelho de Baião. Empreendeu, em Santa Marinha do Zêzere, 

em 1981, um projeto que se veio a tornar uma referência para a gastronomia local e para a 

organização de eventos, “O Casarão”.  

A sua capacidade empresarial permitiu desenvolver o negócio assente em produtos 

endógenos, valorizando assim os melhores produtos do concelho, sempre com um carácter de 

inovação, que contribui para o desenvolvimento económico e social do município. Foram milhares as 

pessoas que passaram por aquele espaço, que para além da vertente gastronómica, também 

alicerçou o seu sucesso noutras vertentes como o alojamento, a organização de eventos e a 

produção vinícola.  

 

Quinta da Covela:  

Foi em 2011 que Marcelo Lima, empresário brasileiro, e Tony Smith, ex-jornalista, se 

juntaram para comprar a Quinta da Covela, em tempos propriedade do cineasta Manoel de Oliveira. 

Na Quinta de Covela, o vinho é produzido em modo de produção biológica certificado, 

trabalhando na defesa da biodiversidade, com uma visão holística que implementa a agricultura 

biológica – nas vinhas, mas também nos pomares e hortas -, como a forma natural de interagir com 

o ecossistema local. 

Para além da produção de vinhos desenvolve um projeto integrado de valorização cultural e 

turístico, assente na conservação da ruína existente na quinta, onde desenvolvem alguns eventos 

culturais e pela promoção do enoturismo, na vertente do alojamento local, de visitas às vinhas e 

provas de vinho.  

Através da sua promoção nacional e internacional tem contribuído para levar o nome de 

Baião mais longe. 

 

Medalha de Mérito Social:  
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Alice Cabral: desempenhou funções de professora durante 46 anos, sendo grande parte da 

sua carreira sido feita na Escola Secundária de Baião, onde esteve 43 anos. Durante 9 anos foi Vice-

Presidente do Conselho Diretivo, assumiu durante 8 anos o cargo de Presidente da Assembleia da 

Escola e durante 12 anos a Presidência do Conselho Geral, tendo cessado funções em Outubro de 

2021, quando se aposentou.  

Ao longo da sua vida profissional contribuiu para a promoção do bem-estar e melhoria das 

condições de vida da população escolar, tendo ajudado a formar milhares de baionenses, 

contribuindo assim para a concretização de valores como a justiça, a solidariedade, igualdade e 

respeito pela diferença, na defesa dos direitos cívicos e sociais ajudando a formar uma comunidade 

mais coesa e inclusiva.  

 

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:  

Antonio Armando Soares Ribeiro 

David Monteiro 

Rui Manuel Rodrigues Monteiro 

 

Funcionários entre os 25 e os 34 anos de serviço:  

Manuel Ribeiro Guedes 

José de Sousa Santos 

Adão José Monteiro 

 

 
 
Município de Baião, 03 de março de 2022. 
 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 
 

(Paulo Pereira) 


