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Minhas Senhoras e meus Senhores 

Caros Homenageados e Convidados 

Caros Autarcas 

A todos saúdo e agradeço a vossa presença, neste feriado municipal, Dia do Município 

como o designamos, por ser este o dia que foi escolhido para entregar a personalidades 

e instituições do Concelho as medalhas municipais que lhe foram atribuídas. 

Estas medalhas não resultam de ganhar alguma competição ou chegar primeiro a algum 

lugar. De facto, para receber uma destas medalhas é preciso algo muito mais importante 

e difícil do que isso: é preciso ter feito algo de relevante em prol da nossa comunidade. 

De maneiras diferentes, em áreas diversas, em contextos que variam, o que une os 

homenageados de hoje e todos os anteriores é o de terem deixado uma marca sentida 

e reconhecida no nosso Concelho. Esta homenagem que a Câmara Municipal promove 

é afinal a consequência de um sentimento consolidado nos meios em que os 

homenageados intervêm, seja ao nível local ou no âmbito da sua atividade, de que o 

que fazem é importante e destaca-se pelo impacto positivo que tem na vida da 

comunidade. 

*** 

Homenageamos hoje duas associações, mas todos sabemos que as instituições são 

afinal apenas grupos de pessoas que decidiram trabalhar juntas por objetivos comuns. 

Por isso, ao homenagear os clubes, é aos seus dirigentes e associados, de hoje e de 

ontem, que dirigimos um merecido reconhecimento pelo trabalho realizado. 

O Clube de Futebol “Os Barulhentos” vem desenvolvendo ao longo de 25 anos um 

trabalho ímpar com crianças e jovens da Baixa da Banheira. Numa maneira de estar 

muito própria, que se distingue além do mais por concentrar-se essencialmente nas 

próprias atividades que desenvolve, conseguindo tirar partido de forma criativa das 

condições existentes, este clube não tem, como outros, grande obra física para mostrar. 

O que tem é um trabalho exemplar, todo feito de empenho e dedicação, que contribui 

para formar desportiva e sobretudo humanamente, centenas de crianças e jovens. E 

isso é, creio eu, um contributo pelo menos tão importante para uma comunidade como 

qualquer obra física poderá jamais ser. 



2 
 

O Clube Recreativo do Penteado, que completou este ano 50 anos de existência, tem 

uma génese e uma vivência indissociáveis das características da localidade que lhe dá 

nome. O Penteado integra o vasto território que foi alvo na segunda metade do século 

passado do assalto dos loteadores clandestinos. Este fenómeno social que atingiu nas 

duas margens do Tejo em torno de Lisboa uma escala imensa, foi tolerado se não 

incentivado pelo poder fascista, e teve impactos nos territórios de tal ordem que muitos 

dos problemas desencadeados então não foram ainda hoje completamente 

ultrapassados. Existem ainda na Área Metropolitana de Lisboa centenas de AUGI’s com 

processos de legalização por concluir, e para além disso grande parte das zonas de 

génese ilegal, embora já legalizadas, padecem ainda de insuficiências várias. A própria 

morfologia destas áreas, com construção em extensão, sem centro urbano ou outros 

pontos de referência, acarreta problemas diversos, designadamente de 

desenraizamento de parte da população e escassez de vida social própria. 

E é neste aspeto que o Clube Recreativo do Penteado desempenha um papel 

fundamental. É ele o grande ponto de referência comunitário de uma localidade que 

ainda não se transformou numa comunidade urbana. O grande mérito dos 

associativistas que mantiveram vivo e ativo o Clube foi o de conseguirem, apesar das 

condições adversas, desempenhar ao longo de cinquenta anos um papel insubstituível 

para a população do Penteado, e a juventude dos seus atuais dirigentes dá garantias 

de que vai por muitos anos continuar a ser uma referência desportiva e cultural do 

Penteado. 

*** 

Mas as comunidades não geram apenas associações ou instituições públicas. O tecido 

económico é tão importante como qualquer outro elemento da sociedade. Até por vezes 

há atividades económicas e empresas que adquirem um carácter identitário para a 

comunidade em que se inserem. 

Quem é que atualmente pensa no centro da Moita sem pensar no Café Fragata? 

Quase a completar quatro décadas de existência, o Café Fragata é uma empresa 

familiar bem sucedida, e isso só por si é bom e importante. Mas o Fragata é muito mais 

do que isso: transformou-se num ícone da Moita. A sua localização na Praça central da 

Vila decerto contribui para isso, mas seguramente que a originalidade do seu famoso 

balcão liga-o de forma única às tradições e aos sentimentos dos moitenses. 
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As comunidades também se constroem simbolicamente em torno dos seus lugares de 

referência, pelo que esta homenagem que prestamos ao Café Fragata e à família que 

desde o início o gere, a Dona Maria Leonor Graça e os seus dois filhos José e Jorge, é 

o reconhecimento do lugar impar que o Café Fragata adquiriu na sociedade moitense e 

do afeto que os moitenses lhe dedicam. 

*** 

As comunidades são uma obra coletiva, na qual cada individuo participa só pelo simples 

facto de nela se integrar. Mas as sociedades desenvolvem-se impulsionadas pelo 

contributo individual daqueles que optam por dar à sua comunidade uma parte, muitas 

vezes uma grande parte, do seu trabalho, do seu saber, da sua vida, afinal. 

Esses são os imprescindíveis e para com eles a sociedade tem, isto é, nós temos, uma 

dívida que não tem forma de pagamento, exceto o reconhecimento e o agradecimento 

pelo que cada uma dessas pessoas nos dá. 

Carlos Picado leva 50 anos de Bombeiro Voluntário. Por isso devemos-lhe um 

agradecimento. 

Carlos Picado é há mais de vinte anos o Comandante dos Bombeiros Voluntários da 

Moita. Por isso devemos-lhe uma homenagem. 

Carlos Picado é um homem que se dedicou toda a vida à sua terra e aos seus 

conterrâneos. Por isso devemos-lhe a nossa amizade. 

Carlos Manuel Morais Picado é um dos imprescindíveis. Por isso a Câmara Municipal, 

na certeza que interpreta o sentir da população do Concelho, homenageia e agradece 

ao Bombeiro, ao Comandante, mas sobretudo ao Homem que o nosso Concelho tem o 

privilégio de contar entre os seus. 

*** 

O Dia do Município é marcado pelas homenagens, mas creio que não devemos perder 

a oportunidade de dedicar alguma atenção à atualidade social e política, até tendo em 

atenção que daqui a pouco mais de duas semanas os portugueses são chamados a 

eleger os seus 230 representantes na Assembleia da República, que serão a base do 

novo governo. 
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A proximidade do acto eleitoral levanta primeiro que tudo a questão da participação dos 

eleitores. Os elevados níveis de abstenção que se têm verificado, e que se teme voltem 

a repetir-se, são uma das mais preocupantes manifestações do afastamento de muitos 

portugueses do exercício efetivo da cidadania. 

A questão é que muitos podem afastar-se da política, mas a política não se afasta deles. 

Política significa, para muita gente, na melhor das hipóteses apenas a produção 

legislativa, as opções de governação, as escolhas eleitorais, a atividade partidária e, 

para muitos outros, o que é mais grave, um mundo povoado de gente desonesta, 

corrupta ou no mínimo incompetente, como a comunicação social dominante não deixa 

de mostrar, antes, durante ou depois das telenovelas, embora, verdade seja dita, 

demasiados exemplos nas mais altas esferas se encarreguem de o ilustrar. 

O que pode passar despercebido é que é também a política que determina a legislação 

laboral que nos rege e as condições salariais, os impostos que se pagam, os serviços 

de saúde a que temos acesso e o sistema de ensino que os nossos filhos frequentam, 

as reformas que vamos, ou não, ter, e mais um imenso etecetera que abrange todas as 

esferas da nossa vida. É na esfera política que se estabelecem as regras que 

condicionam o nosso viver em sociedade, por isso, não participar, não querer saber, 

abster-se, não é, na minha opinião, outra coisa senão uma fuga à necessidade de fazer 

opções, é deixar que sejam outros a tomar as decisões que a cada um dizem respeito 

e que têm inevitáveis consequências na vida de todos. E não, na política não são todos 

iguais. Só são todos iguais aqueles que forem deixados de rédea solta em consequência 

do alheamento crescente do povo. 

Por isso, em pleno período eleitoral, não posso deixar de apelar ao voto de todos, porque 

a opinião de cada um, expressa nesse simples papelinho, é necessária e insubstituível. 

E que o voto resulte de uma opção consciente em defesa daquilo que cada um deseja 

para si, para a sua família, para a sua comunidade. Por isso, é importante que este 

período seja aproveitado para refletir um pouco. Tomo a liberdade de sugerir algumas 

hipóteses de reflexão. 

Como autarca, devo referir em primeiro a importância do Poder Local. Nos quarenta 

anos do nosso regime democrático, as autarquias desempenharam um papel único na 

melhoria da qualidade de vida da população e são hoje responsáveis por alguns dos 

mais importantes serviços públicos. Importa pois refletir sobre o caminho de 

empobrecimento e asfixia da capacidade das autarquias, que tem sido seguido, e ter 

opções eleitorais que defendam e reforcem o Poder Local Democrático. 
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Também as funções sociais do Estado e os serviços públicos que lhe dão corpo têm 

sofrido um processo de degradação acentuada, bem evidente na situação da Saúde, da 

Educação e da Justiça. Então, o voto pode e deve ser também um ato em defesa do 

Serviço Público e de um Estado que garanta as funções sociais que a Constituição lhe 

atribui. 

Vivemos num concelho e numa região marcados pela devastação causada pelo 

desemprego e pelo empobrecimento que a quase todos atingiu, resultante da diminuição 

de salários e pensões, do corte de prestações sociais, do aumento de impostos. No ato 

de votar podem e devem estar presentes a revolta, a indignação, a vontade de mudança, 

que muitos carregarão. Para esses, aliás para todos, a aspiração à felicidade, a ambição 

de um País governado para o seu povo e não a oligarquia, podem e devem ser o facto 

determinante para uma escolha, liberta de medos, de fatalismos e de falsas 

inevitabilidades. 

O progresso do nosso País conquistado com o 25 de Abril, as conquistas alcançadas 

pelo Poder Local Democrático, bem como o exemplo daqueles que hoje 

homenageamos, levam a que, quer enquanto cidadão, quer como Presidente de uma 

autarquia, acredite e guie a minha atuação na convicção de que um Concelho e um País 

melhor estão ao alcance da nossa vontade e do nosso esforço. 

Obrigado a todos pela vossa presença. 

 

Presidente da Câmara Municipal da Moita 

Rui Garcia 


