Câmara Municipal de Tavira atribui Medalhas de Mérito
No âmbito das comemorações do Dia da Cidade, 24 de Junho, Quinta-feira, a Câmara
Municipal de Tavira, à semelhança de outros anos, distingue nove funcionários, quatro
cidadãos e o Agrupamento 100 de Tavira do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo
Católico Português que se destacaram na sociedade pelo seu percurso de vida. A
cerimónia de entrega das medalhas decorre, pelas 10h00, no auditório da Biblioteca
Municipal Álvaro de Campos.
Dos funcionários homenageados, seis são distinguidos com a medalha de mérito
municipal de bons serviços e dedicação, grau cobre, pelos 20 anos de empenho,
enquanto que aos restantes três é-lhes atribuída a medalha municipal de bons
serviços e dedicação, grau prata, pelos 30 anos de trabalho exemplar.
José Macário Correia (Grau Ouro), Agrupamento 100 de Tavira do Corpo Nacional de
Escutas – Escutismo Católico Português (Grau Prata), João Luís da Conceição
Rodrigues (Grau Prata), Ricardo Filipe Ramos Martins Dias (Grau Cobre) e Rui João
Baptista Soares (Grau Cobre) são os nomes a distinguir, este ano, com as medalhas
de mérito municipal.
Acerca dos homenageados…
José Macário Custódio Correia, natural da freguesia de Santo Estêvão (Tavira),
nasceu no dia 01 de Abril de 1957. É engenheiro agrónomo e arquitecto paisagista,
pelo Instituto Superior de Agronomia (Lisboa) (1981); Mestre em economia rural, pelo
Instituto Agronómico Mediterrânico de Montpelier (França) (1984) e doutorando na
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (1985).
Exerce diversas funções públicas, nomeadamente, Presidente da Câmara Municipal
de Faro (desde 2009), Presidente da Conselho Executivo da Comunidade
Intermunicipal do Algarve (desde 2009), Presidente do Conselho de Administração de
Municípios Loulé-Faro (desde 2009), Presidente da Assembleia-Geral da Federação
de Bombeiros Algarve (desde 2008), membro do Conselho da Região Hidrográfica do
Algarve (desde 2008), membro do Comité das Regiões da União Europeia (desde
1998) e Vice-Presidente da Comissão do Ambiente (desde 2009), Presidente da
Comissão Regional de Autorização Comercial (desde 2006), Presidente da
Assembleia-Geral da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio (desde
2005), membro do Comité Económico e Social (desde 2004), Presidente da
Assembleia-Geral da Globalgarve- Agência Regional de Desenvolvimento do Algarve
(desde 2002) e Presidente da Assembleia-Geral da União Velocipédica PortuguesaFederação Portuguesa de Ciclismo (desde 1992).
Desempenhou, de 1998 a 2009, o cargo de Presidente da Câmara Municipal de
Tavira. Cumpriu, igualmente, entre outras funções, a de Secretário de Estado do
Ambiente e dos Recursos Naturais (1987-1990), Secretário de Estado do Ambiente e
Defesa do Consumidor (1990 e 1991), Deputado na Assembleia da República (19911998), Vereador da Câmara Municipal de Lisboa (1993- 1997), Presidente da Junta

Metropolitana do Algarve (2004-2008) e Presidente do Conselho de Administração da
Associação de Municípios do Algarve (2002-2004).
Agrupamento 100 de Tavira do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico
Português, uma associação sem fins lucrativos, destinada à formação integral de
jovens com base no método criado por Robert Baden-Powell e no voluntariado dos
seus membros.
Com cerca de mil unidades locais e 70 mil membros, o CNE nasceu em Braga a 27 de
Maio de 1923, tendo como fundadores o Arcebispo D. Manuel Vieira de Matos e Dr.
Avelino Gonçalves.
Desde sempre ligado à paróquia de Santiago, o Agrupamento 100 de Tavira deu os
primeiros passos no início dos anos 50, através do soldado Mariano, que se
encontrava em serviço militar no quartel de Tavira, sendo o segundo núcleo escutista
mais antigo do Algarve, depois de Faro e, durante várias décadas, a célula base do
CNE no Sotavento algarvio.
Actualmente, o Agrupamento conta com um efectivo de cerca de 90 elementos e
muitos projectos para concretizar, destacando-se o Campo-Escola na Mata Nacional
da Conceição de Tavira.
João Luís da Conceição Rodrigues, natural da freguesia de Cabanas de Tavira,
nasceu a 12 de Dezembro de 1942. Autarca, comerciante e dinamizador sóciodesportivo, este cidadão foi considerado uma figura relevante, no último quartel do
século XX, na cidade de Tavira.
Comerciante estabelecido, na Baixa de Tavira, entre 1969 e 2009, dinamizou inúmeros
projectos comerciais que primaram pela inovação e qualidade, contribuindo para a
dinamização da cidade nos ramos do comércio têxtil e da restauração.
Como dirigente desportivo, destacou-se nas secções de hóquei em patins e pesca
desportiva do Ginásio Clube de Tavira nos anos 70 e 80, assumindo, posteriormente,
ao longo de quase duas décadas, a liderança do Clube Recreativo Tavirense.
Porém, foi como autarca que João Luís da Conceição Rodrigues consolidou uma
ligação afectiva notável com as populações da freguesia de Santa Maria,
desempenhando funções executivas ao longo de 21 anos. Primeiro como Secretário
da Junta, entre Janeiro de 1980 e Dezembro de 1982, e depois como Presidente da
Junta de Freguesia e membro da Assembleia Municipal de Tavira, entre Janeiro de
1983 e Dezembro de 2001.
Ao longo de seis mandatos, a sua intervenção ficou marcada pela dedicação e
generosidade no exercício das suas funções e na satisfação das necessidades das
populações da freguesia de Santa Maria.
Ricardo Filipe Ramos Martins Dias é natural de Tavira e nasceu a 04 de Março de
1981.
Formado nas escolas de andebol do Clube de Vela de Tavira (1989 a 2001),
representa profissionalmente o Sporting Clube de Portugal desde 2001.
Ao serviço do primeiro clube, integrou a equipa que venceu a Taça do Algarve em
2000 e 2001. Pelo seu clube actual, para além de ser o capitão da equipa principal de
andebol durante três épocas, venceu duas vezes a Divisão de Elite (2005 e 2006), três

Taças de Portugal (2003, 2004 e 2005), uma Super Taça de Portugal (2002) e, há
poucas semanas, distinguiu-se internacionalmente ao conquistar a Taça Challenge
(2010), coroando um percurso de participações internacionais na EHF Champions
League (2001/2) e Taça das Taças (2003/4, 2004/5, 2005/6 e 2006/7).
Ao serviço das Selecções Nacionais, Ricardo Dias soma 70 internacionalizações.
Ainda, no Clube de Vela de Tavira, representou 50 vezes a selecção nacional de
juniores e integrou a equipa que obteve o 7.º lugar no Campeonato Europeu Sub-19
em Lisboa (1999).
Como sénior, integrou a Selecção A em 20 ocasiões e notabilizou-se pelo 12.º lugar
no Campeonato da Europa na Suíça (2006).
Rui João Baptista Soares é natural da cidade de Tavira.
Licenciou-se em Matemática Aplicada e em Engenharia Geográfica, pela Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa. Possui os graus de Master of Education pela
Boston University e de Mestre em Relações Interculturais pela Universidade Aberta. É
doutorado em Ciências da Educação – especialidade de Educação Intercultural – pela
Universidade Aberta.
Tem cooperado com várias instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras
nas áreas da Educação Matemática, das Relações Interculturais e das Tecnologias da
Informação e da Comunicação.
Publicou inúmeros artigos em revistas nacionais e internacionais, leccionou várias
disciplinas em diferentes graus de ensino e foi o mentor da Organização Internacional
de Paremiologia, onde exerce o cargo de Vice-Presidente da Direcção, tendo esta sido
responsável pela organização de dois colóquios Interdisciplinares sobre o estudo dos
provérbios.
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