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Campeonato de Ralis Norte

Caro visitante,
É com gosto que lhe dou as boas-vindas a Baião, um território que se caracteriza pela sua
história vasta, por uma cultura rica e pelo modo hospitaleiro e caloroso como os baionenses recebem.
O nosso território possui vários aspetos que o tornam merecedor de uma visita. Desde logo a
singularidade de unir o pico do Marão a uma das mais belas Albufeiras do Douro, na Pala. Mas
também os vales, o carvalhal de Reixela, os rios selvagens Ovil e Teixeira ou os recantos verdejantes
de um território que se orgulha de ser o “mais verde” do distrito do Porto.
A Fundação Eça de Queiroz, o Campo Arqueológico da Serra da Aboboreira, o Mosteiro de
Santo André de Ancede, as belas igrejas e ermidas, os vestígios de calçadas romanas, as aldeias
típicas, os laranjais da Pala, o artesanato das bengalas de Gestaçô, cestas de piorna, painéis e peças
decorativas em mosaico cerâmico e de pedras naturais, são apenas mais alguns motivos para uma
agradável visita a Baião.
E certamente que os sabores de uma gastronomia onde pontificam carnes de sabores
genuínos, como sejam o Anho Assado com Arroz do Forno, o fumeiro artesanal ou a carne de vitela da
raça arouquesa também irão agradá-lo. Tal como um vinho único no mundo, pelo seu aroma frutado,
baixo teor de acidez e graduação alcoólica quanto baste: o vinho da casta Avesso que tem a virtude de
fazer bem ao corpo, mas de entrar também na alma “mais do que qualquer poema ou livro santo”,
como disse Eça de Queiroz, no seu romance “A Cidade e as Serras”. Para completar uma refeição
generosa, experimente a doçaria regional, com destaque para o biscoito da Teixeira, as nossas
compotas, licores, queijos ou amêndoas artesanais. Realizados na sede de concelho, o Feira do
Fumeiro e do Cozido à Portuguesa (último fim-de-semana de março) e o Festival do Anho Assado
com Arroz de Forno (último fim-de-semana de julho) constituem ocasiões ímpares para provar estas
iguarias.

Gostaria ainda de fazer uma referência ao motivo que o traz ao nosso concelho nesta ocasião:
a edição de 2014 do Rali de Baião. Trata-se de uma aposta que a Câmara Municipal de Baião faz,
desde 2009, na recuperação da tradição que estas provas tinham no nosso concelho, e que nos
remetem para as memoráveis passagens do Rali de Portugal pela Aboboreira e por outros pontos do
nosso território.
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O gosto que as nossas gentes nutrem pelos ralis é bem evidente e basta ver que há quatro
pilotos baionenses na lista de inscritos para a prova.
Entendemos que as nossas serras e vales podem ser uma fonte de riqueza e de oportunidades
de desenvolvimento devido ao seu valor patrimonial, paisagístico e cultural, mas também à
diversidade de atividades que aqui podem ser desenvolvidas. Assim sendo, não fazia sentido que um
desporto com tão grande número de seguidores, e que aqui encontra condições ideais para a sua
prática, não encontrasse em Baião um acolhimento de eleição.
Esperamos que na sua visita possa desfrutar da realização desta prova desportiva de
excelente nível, uma vez mais organizada pelo Clube Automóvel de Amarante sob a égide da
Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.
E desejamos ainda que a riqueza gastronómica, paisagística e cultural de Baião, aliada a um
cada vez mais profissionalismo na hora de receber por parte das nossas unidades de alojamento,
possa convencê-lo a voltar ao nosso concelho.
O presidente da Câmara Municipal de Baião
José Luís Carneiro
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