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Caros membros da Assembleia Municipal 

Caro Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores 

Restantes autarcas presentes 

Sras. e Srs. Convidados  

Minhas senhoras, meus senhores 

 

Começo esta minha intervenção agradecendo uma vez mais à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários da Moita a sua disponibilidade na cedência deste espaço, 

aproveitando para saudar esta associação e muito especialmente os seus bombeiros 

pelo trabalho feito diariamente em prol da população do concelho da Moita, pela ajuda 

e solidariedade que prestam, quer nas circunstâncias mais difíceis, quer na prevenção e 

proteção à nossa comunidade. E foram particularmente difíceis e desafiantes as 

circunstâncias do último ano e meio, num contexto de pandemia que a todos 

surpreendeu… 

Quero também saudar todos os autarcas, quer todos os que acabam, como eu, o seu 

mandato, quer os que hoje foram instalados nos Órgãos do Município, e desejar a estes 

um profícuo trabalho em defesa das nossas populações.  

Não é por acaso que, quando falamos da Missão dos Autarcas, surge, muitas vezes, a 

analogia com a Missão do Bombeiro. Ambos zelam, em primeiro lugar pelo bem-estar 

das pessoas e da comunidade; ambos acorrem às necessidades mais prementes dos 

munícipes e, em ambas as funções, é o serviço público que deve ser colocado acima de 

tudo. 

Nos tempos atuais, assistimos, por vezes, com tristeza, à tentativa de denegrir e 

desvalorizar a missão dos autarcas e o papel do Poder Local Democrático. A afirmação 

de que deve ser reduzido o número de autarcas nos municípios – reduzindo-se assim a 

representatividade das diversas forças políticas – só pode ser proferida por quem está 

contra a Democracia, por quem, por ignorância, desconhece a história recente do nosso 

País, de apenas 47 anos, e do nosso concelho em particular. Aqui, antes do 25 de Abril 

de 74, quando não existia Poder Local, faltava fazer quase tudo. Ao compararmos o que 

tínhamos antes e o que temos agora, surge inevitavelmente em destaque o papel que  
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as autarquias têm desempenhado no desenvolvimento, não só ao nível das 

necessidades básicas da população, mas também na cultura, no desporto, na construção 

de equipamentos sociais, no equilíbrio do sistema urbano, na elevação da convivência 

coletiva, na solidariedade para com as instituições, no esforço de integração e respeito 

pelas minorias, na preservação do espaço público, na criação de zonas verdes e na 

defesa do ambiente e do território.  

O Poder Local deu e dá também mais voz às populações, reivindicando e conquistando, 

com elas e em seu nome, aquilo que é da responsabilidade do estado central: 

transportes coletivos, equipamentos e serviços, escolas, acessibilidades, mais meios 

financeiros para o desenvolvimento local e regional. 

 

Caros autarcas e munícipes presentes,  

Procedemos à instalação dos Órgãos Municipais resultantes do ato eleitoral do passado 

dia 26 de setembro.  

Para mim, pessoalmente, termina hoje um percurso autárquico iniciado em 1985, com 

a eleição para a Junta de Freguesia de Alhos Vedros, porventura “o primeiro dia do resto 

da minha vida”. Uma vida, um percurso de 36 anos, iniciado na Junta de Freguesia de 

Alhos Vedros, com passagem pela Assembleia Municipal, Câmara Municipal e 

culminando nesta Assembleia Municipal. 

Para mim, foi um percurso de dedicação à causa pública, com muitas aprendizagens, 

experiências e partilhas com outros eleitos e trabalhadores das autarquias. Destaco 

particularmente a aprendizagem, as aspirações partilhadas e o trabalho colaborativo 

com associações, comissões de moradores, coletividades – os organismos populares de 

base – que foram e são, neste nosso concelho tão especial, um pilar fundamental do 

Poder Local e popular.   

E porque o desenvolvimento local tem rostos e tem nomes, com muitos deles aprendi 

ao longo do tempo; a todos devo – devemos – o exemplo constante de persistência, 

abnegação, entusiamo pelas causas nobres e amor pela nossa terra – porque, afinal, é a 

isso que tudo se resume...   

Quero também fazer um agradecimento muito especial aos trabalhadores das 

autarquias do Município da Moita – os das juntas de freguesia, os dos diferentes setores  
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camarários e, por último, os do Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais, com quem 

trabalhei de mais próximo nestes últimos oito anos. 

 

Se dúvidas houvesse quanto à importância dos trabalhadores das autarquias, a 

pandemia tornou ainda mais evidente a essencialidade dos serviços por eles prestados. 

Enquanto o mundo praticamente parava em muitas áreas de atividade, o abastecimento 

de água, o saneamento, a higiene urbana e tantas, tantas outras funções essenciais, 

eram rigorosamente garantidas pelos trabalhadores das autarquias.  

A todos, sem exceção, o meu enorme abraço de agradecimento!   

Neste percurso que hoje termino, os projetos e obras desenvolvidos e as conquistas 

alcançadas, alicerçados na estratégia política assumida pelo meu partido e pelas forças 

que compuseram a APU e CDU, são parte de um património coletivo duradouro, 

inegável e irrefutável, que é o nosso legado neste concelho à beira Tejo, de que todos 

nos orgulhamos! 

Viva o Poder Local Democrático! 

Viva o Município da Moita! 

 


