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Entre os dias 16 e 21 de Abril de 1909 realizou-se, nos Paços do Concelho do Município 
de Lisboa, o Congresso Municipalista, a mais relevante realização política da então 
recém-eleita vereação republicana, saída das eleições municipais de 1 de Novembro de 
1908. 

Esse Congresso, que reuniu 158 Câmaras Municipais e outras entidades, teve como 
propósito primeiro a defesa, inequívoca, da autonomia municipal, face à “repressão 
centralizadora”. E fossem Municípios monárquicos, ou republicanos, todos se uniram em 
torno deste princípio basilar. 

Pouco mais de um ano volvido sobre este incontornável marco da História do 
municipalismo português – sinal precursor do advento do novo regime --, também no 
mesmo local, em Lisboa, era proclamada a República. Uma República que prometia a 
transformação dos súbditos em cidadãos, a laicização do Estado, a eleição livre dos 
representantes do povo, entre tantos outros objectivos e ideias… 

É minha profunda convicção de que os portugueses, volvidos cem anos sobre a revolução 
republicana, aceitam, de forma muito expressiva – senão quase unânime – a República, 
os seus valores, princípios e ideais. 

Mas se é verdade que nos encontramos num estádio de desenvolvimento civilizacional 
em que as conquistas dos direitos sociais são uma realidade inquestionável, e em relação 
aos quais não pode haver retrocessos, também não é o menos que a República se encontra 
ainda por cumprir na sua totalidade. Não a forma e no tipo de regime, mas no que está na 
etimologia da palavra, a respublica, a coisa pública, cuja gestão está espartilhada entre 
diversos órgãos, e a diversos níveis, constituindo-se, por vezes, como um entrave ao 
desenvolvimento mais pleno, justo e harmonioso do país e das populações. 

Responsáveis por mais de metade de todo o investimento público em Portugal, e 
contribuintes activos para a redução do défice e para o reequilíbrio das contas públicas, 
os Municípios portugueses reiteram a inviolabilidade da sua autonomia e demandam o 
alargamento de competências no sentido de promover o desenvolvimento coerente do 
país e de garantir uma maior justiça social às populações. 

Cumprir a República significa também, neste ano de Centenário, olhar para os 308 
Municípios como parceiros da construção de um Portugal mais solidário, e apetrechá-los 
com meios, com recursos, que lhes permitam trilhar o caminho do progresso. 



No último Congresso Nacional da ANMP, que teve lugar em Dezembro do ano passado 
em Viseu, tivemos oportunidade de concretizar os nossos trabalhos sob os auspícios da 
República: a bandeira nacional serviu de fundo à Magna Reunião dos Municípios, o busto 
da República, colocado ao lado do púlpito, marcou presença do primeiro ao último minuto 
naquele local que por uns dias foi a Casa Comum do Poder Local. 

O mote estava, assim, lançado. Um pouco por todo o país, os Municípios portugueses 
associaram-se à Comissão Nacional das Comemorações do Centenário da República – a 
quem felicito, na pessoa do Dr. Artur Santos Silva, pelas inúmeras e profícuas iniciativas 
que desenvolveu – e contribuíram para relembrar esta efeméride. E uma palavra de 
especial apreço é ainda devida a todos os autarcas que promoveram nos seus Municípios 
acções celebradoras da República e dos Cem Anos que passam sobre a sua implantação. 

 
Viva a República! 
Viva Portugal! 

Fernando Ruas 

 


