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Senhor Presidente da Câmara Municipal de Grândola, António Figueira Mendes, 
 
Senhor Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
Dr. Manuel Machado 
 
Senhoras e senhores autarcas portugueses, 
Ilustres oradores convidados, 
 
Senhoras e senhores convidados,  
  
Como presidente da mesa do Congresso e do Conselho Geral, cabe-me a mim o privilégio de 
dar início aos trabalhos do vigésimo segundo congresso da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses. 
Quero, antes de ir mais longe, deixar duas notas.  
Primeira nota, de profundo agradecimento ao Presidente António Figueira Mendes e ao povo 
de Grândola que nos recebeu de braços abertos para este Congresso.  
A hospitalidade e o calor humano de Grândola não constituem propiamente uma surpresa.  
 
“Capital da cortesia / 
não se tem de oferecer / 
quem for a Grândola um dia/ 
muita coisa há-de trazer.”  
 
Foi com este poema   [que mais tarde viria a ser alterado dando origem à música senha do 25 
de Abril]   que Zeca Afonso cantou Grândola em 1964,depois de um concerto histórico na 
Sociedade Musical Fraternidade Operário Grandolense.  
Mais de 50 anos depois, muita coisa felizmente mudou em Portugal.  
 
Hoje temos um poder local afirmativo.  
Hoje temos um país democrático. 
Hoje temos liberdade.  
E hoje, continuamos a ter em Grândola uma capital da cortesia, uma terra de fraternidade.  
   
Grândola, a nossa vila Morena, é por isso o local certo, com a história certa e a atmosfera certa 
para, em conjunto, debatermos os problemas e construirmos as soluções para os importantes 
desafios que se colocam ao poder autárquico.   
 
Isto leva-me à segunda nota: vindos de todos os cantos do continente e das ilhas, estão 
reunidos nesta sala os representes políticos mais próximos de cada um dos mais de dez 
milhões de portugueses.  
  
Saudando calorosamente todas e todos os colegas autarcas, não posso deixar de sublinhar que 
a vossa presença massiva neste Congresso é um sinal claríssimo da importância deste fórum. 
Hoje e amanhã teremos a responsabilidade de fazer escolhas importantes.  
Escolhas que moldarão o presente e o futuro não apenas desta Associação mas também do 
Poder Local e de Portugal.  
 
Todos sabemos bem que o poder local não é uma abstração. 
O poder local é o poder de responder, de fazer, de transformar, de apoiar e acima de tudo de 
servir. 
O poder local é o poder das pessoas, para as pessoas, com as pessoas.  
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Por isso, as escolhas que seremos chamados a fazer são, em última análise, sobre aquilo que 
entendemos servir melhor todos os que depositaram em nós o mais precioso dos bens 
políticos: a confiança através da representação livre e democrática.  
 
Julgo, sem modéstias nem corporativismos, que os autarcas têm tido um papel crucial, embora 
pouco reconhecido ao longo de 40 anos, como garante da sustentabilidade do nosso sistema 
político. 
 Olhando para os últimos 40 anos, o período em que verdadeiramente houve um poder 
autárquico livre e democrático, conseguimos perceber a magnitude do que foi feito.   
 
Pensemos como eram as nossas vilas e cidades há 40 anos atrás. Pensemos na evolução que 
tiveram, na qualidade de vida que criaram, no espírito de modernidade que abraçaram.   
 
Foi tudo perfeito? Claro que não foi tudo perfeito. Mas uma árvore de imperfeição não ofusca 
uma floresta de bons resultados.     
 E é isso que não nos deve impedir de dizer que se de alguma forma os três D’s de Abril se 
cumpriram, foram as autarquias, principalmente as autarquias, as responsáveis pela sua 
realização. 
 
Quanto a mim, isso faz do poder autárquico a mais bem-sucedida e confiável forma de 
governo do pós-25 de Abril. 
 
E já agora, caras e caros congressistas, as realizações do poder local, este legado que 
construímos ao longo de décadas, não pode ficar à mercê dos seus detratores sem oposição.  
 
Há um preconceito contra os autarcas. Que não haja dúvidas disso.  
Um preconceito fundado nas generalizações que se fazem tomando os erros de uns, poucos, 
como os defeitos de toda uma classe.  
Criticar os autarcas, lançar preconceitos sobre os autarcas, desprestigiar os autarcas, é ópio 
para os que se autointitulam sobranceiramente como intelectuais. 
 
Este é um preconceito perigoso. Não pela crítica aos autarcas, mas porque usam os autarcas 
para fazer um ataque velado ao poder local.  
 
Muitos dos que consideram os autarcas políticos menores, são os mesmos que desprezam o 
papel das autarquias (Juntas ou Câmaras) no mundo moderno.  
Para estes discípulos da razão suprema, quanto menos autonomia local e mais centralismo, 
melhor.  
Passados 40 anos, o poder local continua a ter os seus adversários em todos aqueles que têm 
uma fé inabalável no Estado omnipotente.  
 
De cada vez que os inimigos do poder local disserem que os autarcas são despesistas, nós 
diremos que as Câmaras são responsáveis por menos de 2% da dívida  mais concretamente 
1,8%, da dívida nacional – e a tendência é para que esse valor desça mais ainda.  
 
De cada vez que acusarem os autarcas de  que não sabem gerir, nós lembraremos que as 
Câmaras têm superavit e o Estado Central  há décadas que apresentam défice. 
 
De cada vez que eles disserem que há clientelismo, nós diremos que as câmaras reduziram os 
quadros de pessoal duas vezes mais que a Administração Central.    
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De cada vez que eles se erguerem para acusar os autarcas, diremos que enquanto meia dúzia 
de gananciosos colocaram milhões no sofrimento, os bancos caíram, enquanto os investidores 
não sentiram segurança para investir, enquanto o Estado colapsava, só restaram as autarquias 
para dar apoio aos cidadãos.   
 
Senhoras e senhores autarcas,  
 
O municipalismo português tem vivido de ciclos, de períodos muito claros na sua história.  
O primeiro ciclo do municipalismo nacional, foi o ciclo da infraestruturação do território. Era 
preciso dotar o país de redes de água, de saneamento e de estradas. 
O segundo ciclo, foi um ciclo de equipamento do território. As exigências iam no sentido de 
construção de escolas, bibliotecas, parques e centros de saúde e muitos outros equipamentos 
sociais. 
Eu acredito que estamos a entrar num terceiro ciclo de desenvolvimento. Acredito que 
estamos a sair das fases de hardware e a entrar na fase de software. 
 
O ciclo da valorização das pessoas e do nosso extraordinário capital social. 
É o ciclo das políticas inteligentes. Disruptivas.  
Como venho de um concelho atlântico, permitam que me socorra da sabedoria dos velhos 
marinheiros que nos ensinam uma lição: se seguirmos as mesmas cartas de marear e as 
mesmas rotas, chegaremos sempre aos mesmos destinos. 
 
Acredito que nós, autarcas, não estamos conformados com alguns destinos a que chegámos e 
por isso torna-se absolutamente necessário encontrarmos novas rotas e desenhar novas 
cartas. 
 
Rotas que deem resposta aos novos desafios do nosso tempo, que só podem ser desenhadas 
através de políticas que coloquem as pessoas no centro da vida social. 
Políticas que através da nossa proximidade aos problemas, também nos aproxima das 
melhores soluções. 
 
Acredito que, mais do que nunca, este é o ciclo que promete remeter para a irrelevância, as 
fronteiras que possivelmente possam existir entre nós.  
Não é a velha tensão ideológicas que nos dividirá.  
Não é a velha tensão geográfica, que opõe o interior e litoral, que nos dividirá.  
A escala dos problemas que temos que enfrentar, e a nossa determinação para os enfrentar, é 
o que vai definir as opções que somos chamados a tomar e a encontrar no somatório das 
nossas diferenças o início de um ciclo virtuoso. 
  
Termino com um voto: 
 
Que este seja um Congresso de convergência, não de divergência.  
Caso contrário, isso representaria uma derrota para a nossa Associação e especialmente para 
todos aqueles que representamos. 
 
Como disse atrás, o poder autárquico é a mais bem-sucedida forma de governo que o país já 
conheceu.  
Isso é um património que não é de nenhum de nós.  
É um património de todos os partidos. De todos os cidadãos. 
Acredito que não vamos deixar que a ideologia ou a tática se coloquem entre nós.  
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Acredito que na terra da fraternidade, continuaremos a encontrar em cada rosto igualdade, 
igualdade de oportunidades. 
Porque o poder local é a expressão mais genuína da cidadania, permitam-me a ousadia de, em 
Grândola, terminar com aquele que para mim é o verdadeiro hino da cidadania:  
  
“Grândola, vila morena/ 
Terra da fraternidade/ 
O povo é quem mais ordena/ 
Dentro de ti, ó cidade/ 
  
 
Dentro de ti, ó cidade/ 
O povo é quem mais ordena/ 
Terra da fraternidade/ 
Grândola, vila morena/  
  
Em cada esquina, um amigo/ 
Em cada rosto, igualdade/ 
Grândola, vila morena/ 
Terra da fraternidade / 
  
Terra da fraternidade/ 
Grândola, vila morena/ 
Em cada rosto, igualdade/ 
O povo é quem mais ordena/ 
   
A todos um excelente congresso. 
 
Muito obrigado.  
  
 


