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Homenagem a Salgueiro Maia
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► Figura incontornável da História Con-
temporânea Portuguesa, Fernando José 
Salgueiro Maia nasceu, em Castelo de Vi-
de, a 1 de julho de 1944. Morreu aos 47 
anos. A História consagra-o como o maior 
exemplo de coragem da Revolução de 25 
de Abril de 1974. Salgueiro Maia, o capi-
tão sem medo, desapareceu a 4 de abril 
de 1992. “É a ele que o País muito deve 
pela implementação do Estado democrá-
tico em que vivemos desde 1974. Assim, 
comemorar Salgueiro Maia é sempre um 
ato de eterno agradecimento ao herói na-
cional que determinou que aquelas horas 
seriam as suas horas e com elas mudou 
o rumo da nossa sociedade, devolvendo 
ao povo português a liberdade, a demo-
cracia e a fraternidade”, assegura Antó-
nio Pita, presidente da Câmara Municipal 
de Castelo de Vide para quem, evocar o 
capitão de Abril “é igualmente obrigatório 
pelo imperativo de sublimar o seu exem-
plo, o exemplo de um militar cuja memó-
ria se perpetuará rumo à eternidade, por 
simplesmente ter servido o País na sua 
restrita missão de ser apenas militar e na 
simples condição de continuar a ser mili-
tar e apenas militar, após os anos de Abril 

e até ao fim da sua vida. É este homem, 
este militar de ação de firmeza, de verti-
calidade e de caráter que evocamos, um 
herói nacional que também quis deixar 
responsabilidades redobradas na sua 
terra natal. Castelo de Vide tinha a obri-
gação de dizer: «Obrigado Salgueiro 
Maia!», ainda mais desta forma tão mas-
siva. Foi esse o nosso objetivo com todas 
estas manifestações de reconhecimento 
e homenagem”. 
Filho ilustre que o País nem sempre de-
vidamente tratou, Salgueiro Maia “é um 
orgulho que os castelovidenses recla-
mam pelo que, evocar o nome de Sal-
gueiro Maia neste ambiente de festa mi-
litar e de cidadania toca de forma emoti-
va o coração de todos nós, ao mesmo 

No passado dia 1 do mês de julho, o Município de Castelo de 
Vide comemorou o 75º aniversário de nascimento de um filho 

da terra: Salgueiro Maia, figura incontornável da História 
Contemporânea Portuguesa. António Pita, Presidente da 
Câmara Municipal desta vila do distrito de Portalegre, é 

perentório: “O Município tinha a obrigação de dizer: Obrigado 
Salgueiro Maia! Foi esse o nosso objetivo com todas estas 

manifestações de reconhecimento e homenagem”.

“Obrigado Salgueiro Maia!”
HOMENAGEM A SALGUEIRO MAIA – MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

António Pita

II

“É A ELE QUE O PAÍS 
MUITO DEVE PELA 
IMPLEMENTAÇÃO DO 
ESTADO DEMOCRÁTICO 
EM QUE VIVEMOS 
DESDE 1974. ASSIM, 
COMEMORAR 
SALGUEIRO MAIA 
É SEMPRE UM 
ATO DE ETERNO 
AGRADECIMENTO 
AO HERÓI NACIONAL 
QUE DETERMINOU 
QUE AQUELAS HORAS 
SERIAM AS SUAS 
HORAS E COM ELAS 
MUDOU O RUMO DA 
NOSSA SOCIEDADE”



tempo que a razão nos dá conta, de 
quanto nos devemos sentir gratos por 
presenciarmos este dia. Estamos con-
victos que Salgueiro Maia, esteja ele on-
de estiver, estará certamente ainda 
mais orgulhoso da sua terra, Castelo de 
Vide”, assevera António Pita. 

Última morada: Castelo de Vide
Escrito pelo próprio punho do capitão de 
Abril e validado perante o 2º comandan-
te da Escola Prática de Cavalaria “na mí-
tica folha de papel azul de 25 linhas, on-
de escreveu de modo lacónico e prag-
mático três anos antes de falecer”, o 
testamento de Salgueiro Maia foi escrito 
a 28 de Junho de 1989, em Santarém. 
“Neste documento, Salgueiro Maia de-
clara sem qualquer dúvida que quer ser 
enterrado em Castelo de Vide, sem hon-
rarias de Estado e sem grandes gastos 
de dinheiro – o que pode contrariar algu-
mas pretensões atuais de trasladar os 
seus restos mortais para o Panteão Na-
cional”, advoga o autarca, que cita o re-
ferido documento: “Determino que dese-
jo ser sepultado em Castelo de Vide, em 
campa rasa, e utilizar o caixão mais ba-
rato do mercado, o transporte do mes-
mo deve fazer-se pelo meio mais econó-
mico, de preferência, em viatura mili-
tar”. Sobre o funeral, o militar pediu ain-
da “somente a presença de amigos a 

quem peço para entoarem Grândola Vila 
Morena e a Marcha do MFA”.
Com a morte prematura do herói da Re-
volução, no dia 4 de Abril de 1992, esse 
voto foi cumprido nos termos que Sal-
gueiro Maia definiu, “trazendo a Castelo 
de Vide três Presidentes da República 
que lhe prestaram a devida homenagem 
em nome de Portugal”, lembra o edil.
De acordo com o autarca, o principal 
objetivo do Município ao promover as 
comemorações do 75º aniversário do 
nascimento de Salgueiro Maia “foi re-
lembrar o capitão de Abril, uma vez que 
nem sempre somos capazes de honrar 
os heróis da nossa História. A verdade é 
que o Município lhe devia esta homena-
gem. Ele deixou claro que queria que 
este concelho fosse a sua última mora-
da e que os valores de Abril fossem 
sempre recordados juntamente com o 
seu nome. Se nascemos onde o acaso 
impõe, a verdade é que somos sepulta-
dos no local que queremos e Salgueiro 
Maia deixou a sua vontade expressa de 
forma inequívoca. Assim, seria impen-
sável esquecermos este herói no ano 
em que se comemoram 75 anos sobre 
o seu nascimento”. 
O edil congratula-se com o facto de a 
iniciativa ter contado com a presença 
do ministro da Defesa Nacional João 
Gomes Cravinho, em representação do 
Governo, “e que fez questão de elevar 
esta iniciativa”. Marcou ainda presença 
na homenagem, o tenente-general do 
Departamento de Logística do Exército - 
João Manuel Lopes Nunes dos Reis, em 
representação do chefe do Estado-
-Maior do Exército (CEME), inúmeros ca-
pitães de Abril, Natércia Salgueiro Maia, 
viúva de Salgueiro Maia, além de mui-
tos familiares e amigos deste herói na-
cional. “Um agradecimento genuíno à 
professora Natércia, um obrigado emo-
cionado por nunca ter desistido, por ad-

III

Casa da Cidadania Salgueiro Maia
Na cerimónia militar que antecedeu a inauguração do monumento, o presidente da Câmara de Castelo de Vide, António Pita, recordou 
que está a ser criado, no castelo da vila, a Casa da Cidadania Salgueiro Maia, obra que representa um investimento total de três 
milhões de euros, isto porque Salgueiro Maia, expressou duas vontades em testamento, uma foi ser sepultado em Castelo de Vide e 
a outra foi deixar o seu espólio ao Município para que fosse objeto de musealização. O edil relembra o documento: “Do meu espólio 
em ornamento e artigos correlativos, tudo aquilo que minha mulher e filhos não desejem conservar, desejo que seja património de 
Castelo de Vide”, lê-se.
“Este é um dia grande para Castelo de Vide, para a democracia e para aquela que era a vontade de Salgueiro Maia. Finalmente 
estamos a cumprir a sua vontade expressa em testamento. Se tudo correr bem, o museu será inaugurado dentro de um ano e meio. 
Apesar disso, esta foi uma longa luta de 27 anos, recheada de promessas e angústias constantemente adiadas”, congratula-se o 
autarca que explica: “O Município possui todo o espólio que Salgueiro Maia nos doou. Se, simplesmente, quiséssemos transformar 
umas salas e uma casa no Museu Municipal Salgueiro Maia teria sido simples. Contudo, sempre lutamos por um comprometimento 
por parte do Estado Central para o seu reconhecimento como Museu Nacional, dando a este herói um espaço digno e de gestão 
partilhada entre o Governo e o Município. Esta foi uma luta que travamos durante alguns anos e que agora, finalmente, terminou pelo 
que o Museu Casa de Cidadania Salgueiro Maia é uma realidade”.
António Pita revela que as obras vão arrancar brevemente, sendo que aguardam apenas o parecer positivo do Tribunal de Contas. De 
acordo com o autarca, a primeira fase das obras conta com um investimento de um milhão de euros, tendo entrado no “mapeamento 
da cultura para o Alentejo” no âmbito do Programa Operacional da Região do Alentejo (PORA). “Apesar de ser uma obra do Ministério 
da Cultura, a Câmara Municipal garantiu a contrapartida nacional, ou seja, cerca de 250 mil euros”.
O autarca admite que, neste momento, se sente muito mais confortado com a sua consciência porque “estamos, finalmente, a 
conseguir corresponder com um imperativo que pendia sobre o Governo e sobre a Autarquia. Importa, em nome de Castelo de 
Vide, deixar uma palavra de profundo apreço a todos aqueles que, com enorme resiliência, determinação e entusiasmo fizeram 
acontecer esta obra que está prestes a executar-se. Este é um projeto, como recentemente sublinhou a Secretária de Estado da 
Cultura, a arquiteta Ângela Ferreira, no âmbito das comemorações do 25 de Abril, e por ocasião do lançamento da primeira pedra 
da obra, que será um museu para Castelo de Vide, para a região e para o País, conferindo ao capitão de Abril a verdadeira dimensão 
de herói nacional”.
Entre as peças que fazem parte do espólio a instalar no núcleo museológico figura o conhecido megafone com que, em 25 de 
abril de 1974, no Largo do Carmo, em Lisboa, o então capitão intimou Marcelo Caetano a render-se e a entregar o poder às forças 
da democracia. O espaço museológico vai também exibir o uniforme e o ‘quico’ que Salgueiro Maia envergava nesse dia, entre 
outros uniformes, divisas, flâmulas, estandartes e pendões, insígnias, diplomas e louvores, documentos militares e fichas escolares 
pertencentes ao militar. A Casa da Cidadania Salgueiro Maia vai acolher ainda uma área com cartazes, fotografias e uma coleção de 
miniaturas de carros de combate, a especialidade de Salgueiro Maia como oficial de Cavalaria e a sua grande paixão profissional.

“SE NASCEMOS ONDE O ACASO IMPÕE, A VERDADE 
É QUE SOMOS SEPULTADOS NO LOCAL QUE 
QUEREMOS E SALGUEIRO MAIA DEIXOU A SUA 
VONTADE EXPRESSA DE FORMA INEQUÍVOCA. 
ASSIM, SERIA IMPENSÁVEL ESQUECERMOS ESTE 
HERÓI NO ANO EM QUE SE COMEMORAM 75 ANOS 
SOBRE O SEU NASCIMENTO”



mitir que ainda vale a pena acreditar, 
uma combatente silenciosa, uma amiga 
de Castelo de Vide”, ressalva António Pi-
ta. As diversas honras militares estive-
ram a cargo do Regimento de Cavalaria 
nº 3 de Estremoz, conhecido por “Dra-
gões de Olivença”.

A Chamite V-200
Depois de uma “entrega de placas come-
morativas” e das “intervenções das diver-
sas entidades” realizou-se um desfile das 
forças militares presentes. Seguiu-se a 
inauguração do Monumento Viatura Chai-
mite V-200, no Parque 25 de Abril, com 
uma homenagem a Salgueiro Maia atra-
vés da deposição de uma coroa de flores 
no busto existente no local. A Chaimite V-
200 foi cedida pelo Exército Português e 
fica em Castelo de Vide em “exposição 
permanente”.
Segundo António Pita, “esta foi uma data 
bonita, até pela forma como foi comemo-
rada, carregada por toda a simbologia 
icónica da Chaimite V-200 que o conce-
lho agora tem. Esta é uma réplica desse 
pedaço da História Portuguesa que aqui 
ficará para sempre. A Chaimite é um dos 
símbolos da Revolução dos Cravos. Foi 
em cima de um veículo blindado deste ti-
po que Salgueiro Maia, de megafone em 
punho, falou à multidão que a 25 de Abril 
de 1974, se concentrava junto ao Quartel 
do GNR, onde se havia refugiado, Marce-
lo Caetano”.
De acordo com o autarca, estas iniciati-
vas conseguiram cumprir outro objetivo. 
“Talvez por culpa própria, nem sempre o 
Município se lembrou de Salgueiro Maia 
na dimensão que este merecia, sobretu-
do em contraponto com a forma como o 
capitão de Abril se lembrou sempre de 
Castelo de Vide. Penso que, finalmente e 
felizmente, os portugueses começam a 
perceber que Salgueiro Maia é um patri-
mónio de Castelo de Vide, apesar de ter-
mos perdido muito tempo a reconhecer 

esse facto. Apesar disso, pretendemos 
agora promover continuamente a sua 
memória”. 
O autarca referiu ainda que as homena-
gens ao capitão também ficaram marca-
das pela apresentação de um documentá-
rio sobre o militar. Este foi exibido para to-
dos os portugueses no dia 1 de julho na 
RTP. No dia anterior, 30 de maio, esta obra 

teve a sua estreia, em Castelo de  
Vide, no Cine Teatro Mouzinho da Silveira. 
Segundo António Pita, este documentário 
“é do município” e foi produzido em parce-
ria com a estação pública de televisão, 
que colaborou ao disponibilizar imagens 
de arquivo sobre o capitão Salgueiro Maia 
e sobre a revolução do 25 de Abril de 
1974. “A transmissão foi um sucesso. Foi 

transmitido à noite, em horário de prime-
-time, o que foi uma honra. Este foi o nos-
so modesto contributo para um herói que 
faz parte da História Nacional Contempo-
rânea. Não fizemos mais do que a nossa 
obrigação ao enaltecer a sua memória”, 
completa.  As cerimónias terminaram pe-
las 21h30 horas com um concerto da Or-
questra Ligeira do Exército. 

IV

“TALVEZ POR CULPA PRÓPRIA, NEM SEMPRE O MUNICÍPIO SE LEMBROU 
DE SALGUEIRO MAIA NA DIMENSÃO QUE ESTE MERECIA, SOBRETUDO EM 
CONTRAPONTO COM A FORMA COMO O CAPITÃO DE ABRIL SE LEMBROU 
SEMPRE DE CASTELO DE VIDE. PENSO QUE, FINALMENTE E FELIZMENTE, 
OS PORTUGUESES COMEÇAM A PERCEBER QUE SALGUEIRO MAIA É UM 
PATRIMÓNIO DE CASTELO DE VIDE, APESAR DE TERMOS PERDIDO MUITO 
TEMPO A RECONHECER ESSE FACTO. APESAR DISSO, PRETENDEMOS AGORA 
PROMOVER CONTINUAMENTE A SUA MEMÓRIA”
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CARLOS SANTOS

► No dia em que se celebraram  
75 anos sobre o nascimento de Salgueiro 
Maia, o ministro da Defesa, João Gomes 
Cravinho considerou “uma honra profun-
da” homenagear o capitão de Abril, em 
Castelo de Vide, Portalegre. “Foi com gra-
to prazer que aceitei o convite que o se-
nhor presidente da Câmara Municipal de 
Castelo de Vide, António Pita, me endere-
çou para estar aqui presente. Este é um 
dia muito especial para todos os castelo-
videnses, ainda mais para toda a família 
de Salgueiro Maia, mas diria também, pa-
ra todos os portugueses. Celebrar a mar-
ca profunda que a sua ação contida, mas 
determinada deixou num País que abra-
çou a democracia e a liberdade pondo 
fim a cinco décadas de ditadura”, refere 
João Gomes Cravinho para quem os  
desígnios para cumprir o 25 de Abril  
fazem parte de um trabalho “em curso 
permanente”.
O governante realçou que Salgueiro Maia 
foi o primeiro e principal herói da Revolu-
ção e que os valores de Abril têm estado 
presentes ao longo dos anos. “Foi um mili-

tar que não quis ser político, num País que 
se mobilizava politicamente em todos os 
quadrantes. Ele quis manter-se apartidá-
rio, mas nunca foi apolítico. Salgueiro Maia 
ficará, para sempre, ligado ao momento 
político mais importante da História recen-
te do nosso País. Ele faz parte da nossa 
História por ter sabido interpretar facilmen-
te um papel que poderia ter evitado se fos-
se comodista ou menos corajoso”. 
De acordo com o ministro da Defesa Na-
cional, mesmo nos momentos em que 
quis divergir da norma, Salgueiro Maia “fê-
-lo nos limites dos princípios pelos quais 
lutou afincadamente e fê-lo com lealdade 
institucional. Esta é a herança que nos 
compete enaltecer e preservar. A Revolu-
ção dos Cravos, um dos momentos mais 
belos do nosso passado comum, haveria 
de lhe dar a visibilidade que ele nunca pe-
diu e que, ao longo dos anos seguintes à 
Revolução foi, de algum modo, enjeitando. 
A verdade é que Portugal é, hoje, infinita-
mente melhor devido à ação corajosa de 
Salgueiro Maia. A sua ação foi determi-
nante na promoção da democracia e da li-
berdade, valores que hoje a nossa Consti-
tuição define como sendo o coração do 
nosso regime político e que as Forças Ar-
madas juram proteger, caso seja necessá-
rio, com a própria vida. Este ganho não po-
de ser revertido nem ignorado. Esta é uma 
memória viva de uma herança real que te-
mos o dever de cuidar e fazer progredir”.
Para o governante, cumprir os desígnios 
de Abril “é um trabalho em curso perma-
nente, mas o fundamental é que nunca 
nos esqueçamos dos valores dos princí-
pios fundamentais de liberdade, de demo-
cracia, de respeito, de convívio, de saber-
mos que somos uma comunidade em que 
temos de valorizar os outros que vivem 
connosco neste mesmo espaço. A atual 

Constituição Portuguesa, criada pouco de-
pois do gesto heroico de Salgueiro Maia, 
consagra os valores e os princípios que 
eram dele e que são de todos nós hoje em 
dia. Não eram reconhecidos como os valo-
res fundamentais dos portugueses à épo-
ca e ele reconheceu que tinha chegado o 
momento de dizer basta”.

Também presente na homenagem, a 
viúva do capitão de Abril, Natércia Sal-
gueiro Maia, mostrou-se emocionada 
com a homenagem feita ao marido e de-
fendeu que a cerimónia constitui “um 
motivo” para que os portugueses “fa-
çam alguma coisa” para que o país “seja 
melhor”.

No passado dia 1 de julho, o antigo capitão de Abril, 
Salgueiro Maia, foi homenageado na sua terra natal, 

Castelo de Vide. No dia em que o militar completaria 75 
anos de idade, o Município quis homenagear o filho da terra 

que liderou as forças revolucionárias durante a Revolução 
de 25 de Abril de 1974, que marcou o final da ditadura em 

Portugal. As cerimónias contaram com a presença de João 
Gomes Cravinho, ministro da Defesa Nacional.

Honrar os valores de Abril
 HOMENAGEM A SALGUEIRO MAIA – MINISTRO DA DEFESA NACIONAL JOÃO GOMES CRAVINHO

João Gomes Cravinho

V

“A SUA AÇÃO FOI DETERMINANTE  
NA PROMOÇÃO DA DEMOCRACIA E DA LIBERDADE, 
VALORES QUE HOJE A NOSSA CONSTITUIÇÃO 
DEFINE COMO SENDO O CORAÇÃO DO NOSSO 
REGIME POLÍTICO E QUE AS FORÇAS ARMADAS 
JURAM PROTEGER, CASO SEJA NECESSÁRIO,  
COM A PRÓPRIA VIDA”



As Forças Armadas 
Portuguesas
O Município de Castelo de Vide assinalou 
ainda a efeméride com a inauguração de 
um monumento com um modelo da chai-
mite V-200, ícone de Abril, em frente ao 
busto de Salgueiro Maia, no Parque 25 
de Abril. Este é um modelo igual ao que 
transportou o capitão Salgueiro Maia no 
dia da Revolução dos Cravos, desde a Es-
cola Prática de Cavalaria, em Santarém, 
até Lisboa, para derrubar o regime ditato-
rial. “Este é um símbolo do exército e que 
nos evoca fortes imagens históricas, mas 
que nos faz também recordar o importan-
te papel de proximidade que as nossas 
Forças Armadas cumprem nos espaços 
mais distantes do nosso território”, refere 
João Gomes Cravinho.
Para o ministro da Defesa Nacional, as 
Forças Armadas “cumprem o seu dever 
de defesa dos valores constitucionais 
de Abril, todos os dias, na sua ação. São 
elas que cuidam para que o nosso terri-
tório continue livre de ameaças. Aliás, a 
sua preparação contínua e as nossas 
parcerias internacionais garantem-nos 
capacidade de defesa e de dissuasão. 
São ainda as Forças Armadas que tra-
balham para que os nossos cidadãos 
continuem a usufruir da democracia e 
da liberdade de Abril e são elas que, lon-
ge de casa, combatem diversas formas 
de violência e agressão que, felizmente, 
não conhecemos aqui. São elas que 
promovem, com o seu exemplo de leal-
dade, de abnegação e de profissionalis-
mo, os valores que defendemos em Por-
tugal. Na sua ação vivem os valores de 
Abril e a memória dos capitães de Abril, 
como Salgueiro Maia. Para mim, esta é 
a memória que este gesto da Câmara 
Municipal de Castelo de Vide consagra”. 
O governante considera ainda que cabe 
aos decisores políticos “um trabalho de 
contínua dignificação da condição mili-

tar e é, por isso, que procuramos contri-
buir para umas Forças Armadas moder-
nas, equipadas e devidamente assisti-
das nas suas missões, com o reconheci-
mento público que lhes é devido”.
João Gomes Cravinho considera que 
“foi nas fileiras das Forças Armadas que 
Salgueiro Maia se realizou. Mesmo du-

rante os anos mais difíceis da Guerra 
Colonial, mesmo quando já não se revia 
nos objetivos distorcidos do Regime, ele 
percebeu que a Guerra só poderia ter 
uma solução política, através de uma 
mudança radical de regime. Foi, portan-
to, com naturalidade, e foi precisamen-
te nas fileiras das Forças Armadas que 

ele definiu o seu contributo para essa 
mudança, em nome da devolução da li-
berdade ao povo e da instauração  
da democracia. Salgueiro Maia será 
sempre uma figura icónica da Revolu-
ção do 25 de Abril, pelo que todos  
temos o dever de preservar a memória 
coletiva, em especial, a daqueles que 
tudo arriscaram pelo seu País, como é o 
caso dos ex-combatentes e dos milita-
res de Abril”.
Nesta homenagem promovida pela Autar-
quia de Castelo de Vide, as diversas hon-
ras militares estiveram a cargo do Regi-
mento de Cavalaria nº 3 de Estremoz, co-
nhecido por “Dragões de Olivença”, sen-
do que se realizou ainda uma homena-
gem aos mortos com a participação de 
antigos combatentes do Ultramar.  

VI

“SÃO AINDA AS FORÇAS ARMADAS QUE 
TRABALHAM PARA QUE OS NOSSOS CIDADÃOS 
CONTINUEM A USUFRUIR DA DEMOCRACIA E DA 
LIBERDADE DE ABRIL E SÃO ELAS QUE, LONGE 
DE CASA, COMBATEM DIVERSAS FORMAS DE 
VIOLÊNCIA E AGRESSÃO QUE, FELIZMENTE,  
NÃO CONHECEMOS AQUI”



VII
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CARLOS SANTOS

► Castelo de Vide é uma bointa vila alen-
tejana, um local bafejado pela beleza, 
mercê a sua rica vegetação, o que lhe va-
leu o título de “Sintra do Alentejo” atribuí-
do por D. Pedro V, tal o seu encanto e es-
plendor, sendo considerada uma das lo-
calidades mais românticas da região 
alentejana. 
Perante o desafio, do processo de transfe-
rência de competências que o Goveno 
Central pretende fazer para os municípios, 
António Pita, presidente da Câmara Muni-
cipal de Castelo de Vide, não teve dúvidas: 
aceitou, desde logo, a transferência de to-
das as competências, seguindo “um prin-
cípio de coerência, assumindo os riscos”. 
O autarca considera que “os riscos são 
menores se assumirmos já, do que se es-
perarmos por 2021, ano em que recebere-
mos as competências independentemen-
te da nossa vontade, uma vez que está de-
finido que todos terão que aceitar. Estas 
são as regras do jogo que estão ditadas”. 

Para o edil não faz qualquer sentido 
adiar o problema, “ainda mais para um 
ano, com eleições autárquicas e, por is-
so, já de si complicado e de maior per-
turbação. Entendemos que toda esta 
transformação nos trará uma realidade 
nova, que exigirá de nós um esforço 
maior de adaptação, sendo certo que al-
guns problemas irão surgir. Basicamen-
te, preferimos enfrentar desde logo o 
problema e não o protelar quando este é 
uma inevitabilidade. Usando uma metá-
fora é quase como se estivéssemos 
doentes e tivéssemos que decidir se ía-
mos já ao médico e se começávamos o 
tratamento amanhã, ou se preferíamos 
protelá-lo para mais tarde”.

Modelo não é o desejado
A transferência de competência é um dos 
pilares do programa do Governo para a 
legislatura que agora se aproxima do fim, 
promovendo o alargamento da participa-
ção dos municípios na gestão dos servi-
ços públicos. Assim, e numa lógica de 
maior proximidade com os utentes ou be-
neficiários desses serviços, foi publicada 
no dia 16 de Agosto de 2018 a Lei-qua-
dro da transferência de competências pa-
ra as autarquias locais e para as entida-
des intermunicipais que instituiu, de for-
ma abrangente, o modo como se irá con-
cretizar esta transferência de competên-
cias, nomeadamente através da criação 
de novas atribuições para as autarquias 
locais ou entidades intermunicipais, for-
mas de financiamento, e até transferên-
cias de recursos humanos, quando tal se 
mostre necessário.

Apesar da aceitação de todas as compe-
tências, António Pita revela que este pro-
cesso resulta de longos anos de reivindica-
ção por parte das autarquias, “sendo que 
chegou agora o momento de todos nós nos 
pronunciarmos. Quanto à sua operaciona-
lização, tenho a certeza que muitos autar-
cas teriam em mente um modelo distinto 
do que foi levado a cabo. Independente-
mente desse pensamento ou vontade este 
foi o modelo apresentado e é sobre ele que 
temos que tomar as nossas decisões”. 
O autarca considera que os municípios 
devem aproveitar esta oportunidade e 
reitera: “Mesmo não sendo a ideal, é me-

lhor do que se nada tivesse acontecido. 
Penso que ainda existe algum caminho a 
percorrer, já que este não é o modelo que 
todos nós desejaríamos, mas é o modelo 
a partir do qual, neste momento, pode-
mos aproveitar algumas possibilidades, 
tudo para que consigamos a construção 
de um futuro melhor para os nossos 
munícipes. É por isso que, em Castelo de 
Vide, optámos por agarrar esta oportuni-
dade. Estou convicto que, a partir daqui, 
vamos conseguir fazer mais e melhor 
com menos recursos e com menos cus-
tos financeiros, do que aquilo que o Esta-
do tem feito à distância”. 

António Pita, presidente da Câmara Municipal de Castelo de 
Vide não tem dúvidas, a Autarquia  aceita a transferência de 

todas as competências que o Governo Central pretende 
delegar nos municípios, cumprindo “um princípio de 

coerência, assumindo os riscos. Consideramos que os 
riscos são menores se assumirmos já, do que se 

esperarmos por 2021, ano em que receberemos as 
competências independentemente da nossa vontade”.

“Aceitamos as competências, 
assumindo os riscos”

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE
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“QUANTO À SUA OPERACIONALIZAÇÃO, TENHO 
A CERTEZA QUE MUITOS AUTARCAS TERIAM EM 
MENTE UM MODELO DISTINTO DO QUE FOI LEVADO  
A CABO. INDEPENDENTEMENTE DESSE 
PENSAMENTO OU VONTADE ESTE FOI O MODELO 
APRESENTADO E É SOBRE ELE QUE TEMOS  
QUE TOMAR AS NOSSAS DECISÕES”


