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Caros Convidados 

Caros Homenageados 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal e Srs. Vereadores 

Srs. Presidentes de Junta de Freguesia 

 

A todos saúdo e agradeço a vossa presença nesta singela cerimónia que 

anualmente assinala o Dia do Município, de uma forma que nos parece ser justa 

e adequada – homenageando pessoas que, individualmente ou através das 

instituições em que participam, dão contributos marcantes em áreas diversas da 

vida da nossa comunidade. Desta forma, procuramos conferir a este dia um 

significado mais rico e desejavelmente mais mobilizador. Um dia que nos leve a 

olhar com atenção para o nosso Concelho e para as suas gentes e identificar, 

entre os que aqui vivem e trabalham, a imensa riqueza contida na sua 

capacidade de trabalho e no seu saber, se mobilizados para o desenvolvimento 

deste território e desta comunidade. 

O nosso é um Concelho de pequeno território, mas ainda assim marcado pela 

diversidade, onde se constrói um destino comum no marco do cruzamento entre 

lugares multiseculares que transportam uma identidade muito ligada ao mundo 

rural e ao rio e as novas comunidades resultantes da irrupção brusca e 

desordenada da industrialização e da urbanização da segunda metade do século 

passado; e do cruzamento da população de origem local, com uma identidade 

cultural própria fortemente enraizada, e grupos populacionais vindos de diversas 

partes do país e do mundo que trouxeram a este território a multiculturalidade 

que hoje o caracteriza. 

As pessoas e as instituições que a cada ano homenageamos são, na sua 

heterogeneidade, o resultado desta diversidade que nos marca, é um facto, mas 

não como constrangimento, antes como factor de fortalecimento, um acréscimo 

de energia e vontade que resulta de vencer o desafio de construir uma vivência 

comum e ultrapassar tensões entre modos de vida e culturas distintas, no meio 

de processos de rápida transformação social. 

No Dia do Município. também não se pode esquecer o Poder Local Democrático 

e a sua acção, única e insubstituível, na transformação e no progresso ocorrido 

nas condições de vida das populações nas últimas quatro décadas. E que 

continuará seguramente no futuro, pois amanhã, como ontem, permanece 



Cerimónia Pública de Atribuição de Medalhas Municipais  

Dia do Município - Moita            2017/09/12 

 

 
 
 

Gabinete de Informação e Relações Públicas – Câmara Municipal da Moita 2 

 
 

igualmente importante o papel que cabe às autarquias, designadamente na 

prestação de serviços públicos essenciais em todas as vastas áreas de 

competências dos municípios e das freguesias. Assim como não é possível 

subestimar a importância para a democracia portuguesa deste Poder Local, com 

representatividade, com autonomia e com meios para exercer o governo local 

em prol dos interesses populares, naquele que é o mais envolvente processo 

democrático do nosso país, pois nele participam, não apenas como eleitores, 

milhares de cidadãos, quer como candidatos nas eleições autárquicas, quer 

também os muitos milhares de eleitos em cada mandato nos diversos órgãos 

autárquicos. 

 

Falemos então um pouco dos homenageados deste ano. E quero começar 

exactamente por aquele que faz parte do grupo dos habitualmente anónimos – 

anónimos e também menosprezados e às vezes até desprezados. 

Na sociedade em que vivemos, são amplamente promovidos os nomes dos 

empresários e dos gestores do topo da cadeia; sabemos quem fundou os 

grandes grupos económicos, conhecemos a vida das famílias da moderna 

aristocracia económica. 

Desconhecemos o nome e o destino de quem produziu cada uma das 

mercadorias que fizeram as suas fortunas. 

Manuel Angélica tem 41 anos de serviço na Câmara Municipal da Moita e tem 

56 de idade. Quer isso dizer que começou a trabalhar no Município ainda com 

15 anos. É operário. Se as actuais regras não mudarem, para se aposentar com 

a pensão de reforma máxima terá de trabalhar durante mais de 50 anos. Se se 

aposentar agora ficará a receber menos de metade do actual vencimento. 

Ao homenagearmos com uma Medalha de Mérito Municipal os trabalhadores da 

Câmara que completaram 40 anos ao serviço da população deste Concelho, 

queremos que eles, e através deles todos os outros, não sejam anónimos; e 

afirmamos que o seu lugar é no mesmo patamar que qualquer outro 

homenageado, pois a contribuição que dão à nossa vida colectiva é, pelo menos, 

tão importante como qualquer outra. Ao Manuel Angélica é devido um grande 

Obrigado, por uma vida de trabalho nesta autarquia. 

O Centro Paroquial de Acção Social da Moita completou 65 anos de existência, 

tendo sido o primeiro do género a ser criado no Concelho. Expressão da acção 
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social de iniciativa da Igreja Católica, o Centro desenvolveu ao longo destes anos 

uma importante acção de apoio à infância e à velhice, com dois importantes 

equipamentos, assumindo um papel de grande relevo na prestação de cuidados, 

dos quais a nossa sociedade, por insuficiência do Estado, tem sido muito 

carente. É igualmente importante a sua acção dirigida aos mais desfavorecidos, 

também ela necessária face à permanência no nosso país, e portanto no nosso 

Concelho, de situações de pobreza e exclusão que, aliás, recrudesceram no 

passado recente. Instituições como o Centro Paroquial expressam a mobilização 

de muitas pessoas para a solidariedade activa e têm por isso uma enorme 

importância para a comunidade. A sua acção, que pode e deve ser convergente 

com a acção das autarquias e do Estado, deve contribuir para o objectivo último 

e mais nobre: eliminar a desigualdade, a pobreza e a exclusão, pois estes 

fenómenos sociais podem ser ultrapassados por uma evolução social regida 

pelos princípios do humanismo, partilhados pela religião cristã. 

Aos nossos concidadãos que, ao longo destes 65 anos, participaram na 

actividade do Centro Paroquial e aos párocos da Paróquia da Moita que neste 

período a dirigiram, o Município endereça um sentido agradecimento e presta 

uma justa homenagem, traduzida na atribuição da Medalha de Honra do 

Município. 

O Sporting Clube Vinhense completou 50 anos. Integrante do vasto movimento 

associativo de cariz desportivo e recreativo que caracteriza o nosso Concelho, o 

Vinhense tem um rico historial que, só por si, justifica a homenagem que lhe é 

prestada. Mas é justo assinalar que o Clube vive um importante período de 

revitalização. A recente obra de colocação do relvado sintético no campo de 

futebol e de renovação das restantes estruturas, que está a decorrer, merece um 

especial louvor pois, nos tempos difíceis que temos vivido, e com as dificuldades 

de vária ordem que enfrenta o movimento associativo, ousar investir e ousar 

renovar, como sempre com o apoio da autarquia, é algo que não é tão frequente 

como desejamos. O trabalho que tem estado a ser desenvolvido pelo Vinhense 

e o sucesso que está a alcançar demonstra qual o caminho necessário para 

ultrapassar períodos menos bons que sempre podem ocorrer na vida das 

instituições. 

Ao Sporting Clube Vinhense, à sua actual direcção, mas igualmente a todos os 

que ao longo dos seus 50 anos de vida se dedicaram a esta prestigiada 

colectividade, o Município apresenta o seu agradecimento e a sua homenagem, 

traduzida na atribuição da Medalha de Honra do Município. 
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A economia do nosso Concelho foi condicionada pelo domínio do mundo rural, 

que se estendia à classe política até ao 25 de Abril de 1974. Em consequência 

disso, a agricultura e a pecuária mantiveram-se como sectores dominantes, 

acrescidos dos transportes fluviais que eram afinal complementares dessas 

actividades. A industrialização não foi fomentada pela governação local e apenas 

a indústria corticeira teve alguma relevância no Concelho até ao final dos anos 

de 1970. O declínio deste sector inicia-se por esta época e, em simultâneo, inicia-

se a instalação no território de diversas unidades industriais de vestuário, em 

regra propriedade ou concessionárias de multinacionais, que no entanto têm 

também uma presença efémera que dura apenas cerca de trinta anos. É 

paradoxal que um concelho que tem a sua grande expansão demográfica 

associada à industrialização, não tenha ele próprio, até ao final do século 

passado, indústrias de relevo, com excepção da construção civil. 

Na última década do século passado e até à grande crise económica dos últimos 

oito anos, a indústria e as actividades económicas em geral conheceram uma 

significativa expansão: do número de empresas instaladas, dos sectores 

abrangidos e também do emprego, embora neste caso insuficiente para colmatar 

a perda de emprego nas confecções e nas grandes empresas da cintura 

industrial da região, onde tinham sido destruídos dezenas de milhares de postos 

de trabalho com um terrível impacto no nosso Concelho. 

Esta breve nota serve para contextualizar a importância do próximo 

homenageado. Celestino Loução abriu o seu primeiro talho em 1980, em pleno 

início da crise que resultou da destruição da indústria da região. Poderia ter 

ficado por aí. Poderia até, como tantos outros, não ter resistido. Mas não. O que 

leva a que estejamos agora a homenagear as Carnes Loução é o facto de ter 

ousado investir e ousado crescer. E é hoje a maior empresa do sector da 

distribuição alimentar sedeada no nosso Concelho. Com oito lojas, seis das quais 

espalhadas por Alhos Vedros, Baixa da Banheira e Moita e ainda com a Fábrica 

de Desmanche e Transformação situada na Quinta dos Machados, as Carnes 

Loução empregam 60 pessoas e continuam a projectar um futuro de 

investimento e crescimento, sustentado no prestígio que granjeou junto dos 

consumidores. 

Em reconhecimento da importância que tem na economia local, e endereçando 

um agradecimento ao empresário e aos trabalhadores da empresa, o Município 

da Moita atribui a Carnes Loução – Industrial Carnes, Lda., a Medalha de Mérito 

Económico e Social. 
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A paisagem urbana constrói-se também com marcos, lugares que são por todos 

conhecidos e que contribuem para a identidade própria de cada comunidade. O 

pequeno comércio foi durante décadas uma grande fonte dessa paisagem social. 

A memória das vilas da nossa juventude é povoada pela mercearia, pela padaria, 

pela taberna, pela farmácia, pela papelaria, e por tantas outras pequenas lojas 

que asseguravam (quase) todas as necessidades da população. A 

transformação dos hábitos de consumo, a avalancha da grande distribuição e 

das marcas internacionais, enfim, a mudança da sociedade nas últimas décadas, 

não foi clemente para o comércio tradicional. Mas este ainda resiste, com a força 

da resiliência de pessoas como Lídia Ortiz. Desde o início de 1974 que a 

retrosaria Ortiz serviu milhares de banheirenses e tantos anos depois lá continua. 

É pois em reconhecimento da importância, passada mas fundamentalmente 

presente, do comércio tradicional, e também em homenagem aos seus 

protagonistas, e no caso concreto a Lídia Ortiz, que o Município da Moita atribui 

à Retrosaria Ortiz a Medalha de Mérito Económico e Social. 

Conhecemos da História que o povoamento deste território está associado ao 

Tejo e às actividades fluviais. É na base do transporte fluvial para Lisboa que 

crescem as comunidades que integram o território actual do Concelho. Os barcos 

são o instrumento fundamental dessa actividade e neles foi aplicado, ao longo 

dos séculos, o conhecimento acumulado por gerações e as mais modernas 

técnicas de construção naval da época, aliás, as técnicas de construção e de 

navegação que levaram os portugueses à epopeia dos Descobrimentos. 

Mas nos barcos do Tejo navegava muito mais do que a técnica e o labor em prol 

do sustento. Nos barcos do Tejo navegava a criatividade, a arte, a alma de um 

povo. Cada barco era, é, uma obra de arte popular, com as suas cores garridas, 

a sua decoração exuberante, executada por homens do mar, rudes na sua faina, 

mas cuja sensibilidade e sentido estético se revelam na arte expressa em cada 

barco. 

Daqui, da Moita, de Alhos Vedros, do Gaio, do Rosário, de Sarilhos, partiram 

durante séculos muitos dos barcos que enchiam o estuário. Varinos ou canoas, 

fragatas ou catraios, cada qual com as suas características adaptadas à função 

que lhe era destinada, a sua faina incessante era a fonte de riqueza das 

comunidades ribeirinhas, cuja importância fica patente pela atribuição de foral a 

Alhos Vedros em 1514 e a elevação da Moita a Vila em 1690. 
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Mas o final do século XX e a modernização dos transportes tudo mudou. Os 

barcos do Tejo perderam a sua função económica. O próprio Rio foi 

transformado num imenso vazadouro das indústrias que nasceram nas suas 

margens e das cidades em crescimento. Há trinta anos atrás, em todos os 

esteiros deste lado do Tejo se encontravam carcaças de barcos a apodrecer. E 

os barcos do Tejo quase desapareceram. 

Hoje, os barcos típicos do Tejo voltaram a navegar e constituem um património 

cultural inestimável. Neles estão condensados séculos de história e uma 

manifestação única de arte popular. 

É com justo orgulho que o Concelho da Moita assume a vanguarda da defesa e 

promoção das embarcações típicas do Estuário do Tejo. Fê-lo logo em 1980 com 

a aquisição pela Câmara Municipal do Varino Boa Viagem, mas 

fundamentalmente é a acção de muita gente que adquiriu e restaurou 

embarcações antigas e que criou as associações náuticas do Concelho que faz 

com que actualmente se concentre na Moita o maior número de barcos típicos 

do Tejo e, ainda mais importante, faz com que seja aqui que se desenvolve uma 

mais intensa e constante actividade envolvendo estas embarcações. 

Pois bem, não é necessário nascer ou sequer residir numa determinada 

localidade para contribuir de forma relevante para o seu engrandecimento. E 

também é verdade que um desses contributos pode ter uma origem inesperada 

ou mesmo surpreendente. 

O Professor Carvalho Rodrigues é amplamente reconhecido no nosso país como 

cientista, investigador, professor catedrático, e nessas qualidades fez mais que 

o suficiente para ser merecedor da homenagem do seu país e dos seus 

concidadãos. 

Mas o Professor Carvalho Rodrigues revelou-se também um apaixonado 

defensor dos barcos típicos do Tejo e é nessa qualidade que o seu caminho se 

cruza com o nosso Concelho. 

Quem diria, há trinta anos atrás, quando as carcaças dos barcos jaziam nas 

margens, que em 2017 vários almirantes da Armada Portuguesa e o Presidente 

da República estariam a homenagear os barcos e os homens do Tejo, como 

aconteceu em 17 de Junho passado, na cerimónia da Marinha do Tejo, no Cais 

das Colunas? 
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É de facto ao Professor Carvalho Rodrigues, aos seus conhecimentos, ao seu 

esforço e à sua perseverança nesta causa que se deve o ter sido possível chegar 

até aqui. A criação, ou melhor dizendo, a recriação da Marinha do Tejo, a 

constituição da APAETT, a ligação ao Museu da Marinha, entre outras, são 

conquistas que dificilmente estariam ao alcance das gentes da Moita, pelo 

menos de forma tão rápida e marcante. 

Por isso, a Moita deve um agradecimento e um reconhecimento enormes ao 

Professor Carvalho Rodrigues, porque a causa da defesa do património cultural 

e histórico que são os barcos típicos do Tejo é também nossa. 

Porque este património é parte assumida e reconhecida da nossa identidade e 

a sua preservação e valorização são objectivos centrais do Município, atribuímos 

ao Professor Carvalho Rodrigues a Medalha de Mérito Cultural, pelo seu 

extraordinário contributo para o reconhecimento, salvaguarda e divulgação deste 

património, que sentimos nosso, mas sabemos que é também de toda a região 

e do país. 

E a propósito dos barcos do Tejo, não posso terminar sem uma referência 

pública à pequena maravilha que embeleza a entrada da Câmara Municipal por 

ocasião das Festas. Esta réplica da proa do varino Boa Viagem é uma 

homenagem simbólica aos barcos do Tejo, mas o que quero destacar é que ela 

foi construída no estaleiro do Mestre Jaime, por ele e pela sua equipa de 

artesãos, que lhe aplicaram as mesmas técnicas e arte que aplicam na 

construção de barcos verdadeiros. A eles endereço um profundo agradecimento, 

bem como ao Carlos Jorge que a concebeu e a todos os demais que 

colaboraram na sua construção e instalação. 

A todos vós renovo os agradecimentos pela vossa presença, mas sobretudo pela 

vossa actividade e pelo vosso empenho em prol do bem-estar e do progresso da 

nossa comunidade. 

Obrigado a todos 


