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Atribuição da Medalha de Mérito do Município 
- MARIA GEORGINA LOPES ALVES PINTO - 

 
 
Maria Georgina Lopes Alves Pinto, a “Gina do Parque Mayer”, assim a conhecemos e assim se deu a 

conhecer ao Mundo e às gentes endinheiradas e poderosas da capital, tem sangue e raça barrosã que 
exibe orgulhosamente por onde passa. 

Nascida em Parafita, filha da professora Carmelina e do Pinto Capador, rumou à cosmopolita e, na 
altura, insegura Lisboa, dois meses após a revolução de Abril, ato contínuo à celebração do casamento 
com Júlio das Miombas. 

Instalou-se na zona mais vibrante, e porventura conspirativa, mas sem dúvida influente da cidade – 
O Parque Mayer – onde com inteligência e com o suor do seu trabalho acabou por estabelecer-se e ali 
fundou o restaurante que ostenta o seu nome - GINA – um dos espaços gastronómicos mais 
emblemáticos da capital. 

À entrada deste espaço tão nobre e de tão grandes tradições lá tem estacionada a viatura que 
publicita a GINA enchendo as paredes laterais da viatura com o nome Montalegre e a promoção do 
que temos de melhor, a nossa carne. 

Hoje é comumente assente em toda a baixa lisboeta que quem quiser comer boa carne vai ao 
restaurante GINA. 

É nos jornais, revistas e televisões que ao seu restaurante dão voz, que a Gina, o Júlio, os seus filhos 
e netos todos são incansáveis em promover Montalegre. 

Mais, de quinze em quinze dias temos alguém ligado a este projeto empresarial que vem 
expressamente de Lisboa para aqui se abastecer de toda a carne consumida nos seus espaços 
comerciais. É obra. 

São muitos, muitos quilos de carne por mês que transportam a expensas próprias. E tudo pelo prazer 
de bem servir. 

Pela forma tão singular, criativa e intrinsecamente espontânea como promovem a região, e à mesma 
dão sustentabilidade económica, é digna merecedora que o Município lhe reconheça o sucesso 
empresarial e o esforço de manterem uma relação tão estreita com o sector produtivo local pelo que 
proponho seja distinguida com a Medalha de Mérito Municipal. 

 
Nota: Esta proposta foi presente a reunião do Executivo Municipal no dia 7 de Junho de 2018, tendo 

sido aprovada por unanimidade. 
 

Montalegre, 9 de junho de 2018 
 

 
O Presidente da Câmara     
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