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Projeto de Voto de Pesar n.º 698/XIV

Pelo falecimento de Celso Augusto Baptista dos Santos

Faleceu no passado dia 3 de novembro de 2021, com 81 anos, Celso Augusto Baptista dos 
Santos, militante do CDS-PP e proeminente autarca democrata-cristão na história política do 
distrito de Aveiro.

Natural de Pena Verde, em Aguiar da Beira, distrito da Guarda, Celso Augusto Baptista dos 
Santos era um Homem Bom, reconhecido por todos, tendo desenvolvido ao longo da sua vida 
um trabalho de cidadania ativa e solidária, num exercício exemplar de vida e de criação de 
amigos, reconhecido publicamente pela sua dedicação à causa pública e aos seus concidadãos.

O Prof. Celso Santos desenvolveu a sua vida profissional na área da Educação, assumindo 
vários cargos de responsabilidade ao nível da gestão escolar. Fica para sempre ligado ao 
Município de Aveiro, terra que adotou como sua e onde viveu boa parte dos seus 81 anos de 
vida. 

Eleito nas listas do CDS-PP, exerceu, durante nove anos, a função de Vereador, tendo 
posteriormente sucedido a Girão Pereira na função de Presidente da Câmara Municipal de 
Aveiro, de 1994 a 1997. Ocupou também funções autárquicas em Aveiro e na Murtosa, 
designadamente a de Administrador Delegado da Associação de Municípios da Ria, de 1998 a 
maio de 2002, entre outras funções de relevante interesse público em instituições públicas e 
associações privadas sem fins lucrativos, tendo recebido reconhecimento formal no ano 2003 
com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal em Prata.

A Assembleia da República, reunida em Sessão Plenária, expressa o seu profundo pesar pelo 
falecimento de Celso Augusto Baptista dos Santos, transmitindo à sua Família, Amigos e a 
toda a comunidade municipal de Aveiro as mais sentidas condolências.

Palácio de São Bento, 10 de novembro de 2021

Os Deputados,

Telmo Correia
Cecília Meireles

João Pinho de Almeida
Pedro Morais Soares
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