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VOTO DE PESAR 

 

Falecimento do Prof. Celso Santos 

 

                 Faleceu hoje, dia 3 de novembro de 2021, o Sr. Prof. Celso Santos. 

 

                 Aos seus Familiares, Amigos e Cidadãos que o têm por referência, ficam as 

nossas sentidas condolências, manifestando um público Voto de Pesar pelo seu 

falecimento. 

 

                 Homem Bom e dedicado à causa pública e aos seus concidadãos, Celso 

Augusto Baptista dos Santos desenvolveu ao longo da sua vida um trabalho de cidadania 

ativa e solidária, num exercício exemplar de vida e de criação de amigos. 

 

                 O Prof. Celso Santos desenvolveu a sua vida profissional na área da Educação 

assumindo vários cargos de responsabilidade ao nível da gestão escolar, e fica para 

sempre ligado ao Município de Aveiro, terra que adotou como sua e onde viveu boa parte 

dos seus 81 anos de vida, exercendo durante nove anos a função de Vereador em 

exercício, sendo Presidente da Câmara Municipal de Aveiro de 1994 a 1997, ocupando 

ainda outras funções autárquicas em Aveiro e na Murtosa, designadamente o 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. 



 

                 Por tudo isto e muito mais que estas palavras não conseguem expressar, em 

nome da Câmara Municipal de Aveiro escrevi e assino este Voto de Pesar, em honra à 

Vida e à Memória de Celso Augusto Baptista dos Santos, decretando os dias 4 e 5 de 

novembro de 2021 como dias de Luto Municipal. 

 

                 Ao Sr. Prof. Celso Santos fica a nossa sentida homenagem, o nosso profundo 

reconhecimento e agradecimento. 

 

                Aveiro, 3 de novembro de 2021 

 

 

José Ribau Esteves  

                                                                   Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 


