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9 junho | Dia do Município 
(Montalegre – 2022) 

 
 
Em vésperas de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, “o dia em que emergimos 

da noite e do silêncio” e a partir do qual Portugal se reencontrou consigo mesmo, com 
a História e com a geopolítica ocidental, eis que a Europa se vê outra vez mergulhada 
no flagelo da guerra. 
Naquela madrugada “inteira e limpa” deixámos para trás o mar que as lágrimas de 

tanta mãe tornaram salgado e partimos à descoberta do nosso pequeno mundo. 
“Senhor cumpriu-se o mar, falta cumprir-se Portugal” foi o que sobrou da loucura da 

construção de um Império que deixou ao abandono colonizados e colonizadores. 
Cumprir, isto é, levantar “esta nesga de terra” a que impropriamente chamamos 

interior ou aqueloutra dos baixos salários, das magras reformas, do crescimento 
anémico, da pobreza escandalosa e da falta de habitação é o que falta fazer. E não 
se entende como possa demorar tanto tempo! 
Digamos que a esperança daquela gloriosa madrugada rápido se esfumou. E por 

isso o sonho do poeta está por fazer. 
 
Montalegre e os Barrosões tiveram quota parte em todo o demorado processo de 

construção da revolução. 
Nada que espante considerando a resistência telúrica que nos caracteriza e a 

circunstância de sermos terra de contrabando, de extensa fronteira e de grande 
cumplicidade entre portugueses do Norte e Galegos do Sul.  
Pernoitas arriscadas, mesa farta, fugas encobertas, era o trato que por cá se dava 

aos bravos da clandestinidade. Que conscientemente abraçaram a causa e se 
expuseram ao risco. Daí fazer todo o sentido dizer-se que fizemos parte e fomos 
obreiros dessa gloriosa construção. 
Um se destacou entre todos. E a medalha de platina vai para Bento Gonçalves, 

primeiro Secretário Geral do Partido Comunista Português, incompreensivelmente tido 
como proscrito pelas sucessivas direções daquele partido. 
Daqui saiu muito tenro e por fazer rumo ao Arsenal do Alfeite em cujas oficinas 

formatou a consciência revolucionária que o tornou, no dizer do poeta Pablo Neruda, 
“el português mas puro, el honor de tu mar e de tu arena”. 
Transportado na primeira leva para o Campo da Morte do Tarrafal ali viria a 

sucumbir. A lápide com seu nome no cemitério daquela localidade de Cabo Verde 
perpetua-o. A liberdade passou por aqui” é o epitáfio que encima o singelo 
monumento edificado pelo Município na sua terra natal. Ideologias à parte não 
seremos nós a deixá-lo mergulhado nas teias do esquecimento! 
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Em todos os momentos áureos da nossa História Montalegre e os Barrosões estiveram 
presentes. Comprovam-no à saciedade as pesadas baixas infligidas às tropas e 
Cavalaria de Napoleão aquando da retirada pelo desfiladeiro da Misarela, a 
resistência oferecida às incursões de Paiva Couceiro aquando da tentativa de restauro 
da monarquia, e o corredor seguro por onde os lutadores antifascistas passaram rumo 
ao sonho de na clandestinidade lançarem as sementes de um Portugal livre, 
democrático e desenvolvido. 
 
O nosso destino começou a traçar-se com a saga de acontecimentos em que, sem 

querer, estivemos envolvidos. 
A guerra colonial onde tantos se ficaram, a sangria migratória dos que foram à 

procura das condições que o país nunca lhes deu, a manifesta incapacidade de 
adaptação da nossa economia sem escala à crueldade do mercado global deixaram 
marcas profundas na sociedade barrosã. Sendo que o estigma de uma terra sem 
braços que a amanhem é de todas a mais visível e perturbadora. 
Digamos que muitas foram as vezes que tivemos de dobrar o Cabo das Tormentas. 

De todas nos saímos bem. Só que, agora, as forças começam a faltar. 
 
Atrofia-nos o centralismo, essa visão castrenha de tratar de forma igual realidades 

diferentes. 
Barroso não pode ter o tratamento que é dado à lezíria ou planície alentejana. 
Infelizmente tem sido esta a marca de décadas a fio de desesperança. 
O anúncio de que é agora já não convence. E expostos ao destino fatídico que não 

controlamos saibamos ao menos tirar proveito dos recursos que a mão natureza põe 
ao nosso alcance. 
É bom sermos reserva da biosfera, santuário da biodiversidade e Património Agrícola 

Mundial. Dá prestígio, sim. Mas não dá ganhos. Sobretudo para a causa do 
povoamento que temos de ter como absoluta prioridade. 
Somos chamados a participar no esforço desencadeado à escala global da 

descarbonização e de combate às alterações climáticas de efeitos nefastos, bem 
visíveis entre nós.  
Iluminados vanguardistas, acomodados ao conforto de boas reformas e ao privilégio 

de citadina habitação fazem do território a branda onde se resguardam da canícula e 
fazem do ambiente o cenário luminoso que retratam em fotografia de mais tarde 
recordar. 
Dominados por esta forma de pensar, que se respeita, cedo diabolizaram a 

mineração. A estes seguiram-se os políticos locais do é e não é, que ora são uma coisa 
logo o seu contrário, consoante o lado de que sopra o vento. 
E eis que o que podia, e estou certo, será uma oportunidade, logo se converteu em 

divisão, facciosismo, manipulação e interesse escondido. 
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Mineração é vida. Tal como é a água que brota das entranhas da Terra. Apetece 
dizer que só por desfaçatez, para não dizer outra coisa se inunda o território com os 
dizeres que por aí estão profusamente espalhados. 
 
Quem gere os destinos de uma comunidade não pode render-se a este tipo de 

retórica. E muito menos deixar-se guiar por medos ou pelos maus exemplos que 
infelizmente vêm de outras latitudes. 
Há interesses pessoais que a mineração vai, por certo, beliscar. Estes, porém, nunca 

poderão sobrepor-se ao que possa ser interesse coletivo da comunidade, do país e 
até da União Europeia. 
 
Como sempre dissemos somos a favor de tudo quanto represente desenvolvimento, 

criação de riqueza, bem-estar coletivo, criação de postos de trabalho e fixação de 
pessoas ao território desde que tudo se faça no respeito pelos valores ambientais, 
patrimoniais e paisagísticos que são imagem de marca da terra Barrosã. 
Como é linda a coerência! 
Barroso tem a mineração no seu ADN. E a época de mais esplendor foi quando esta, 

no Baixo Barroso, e a produção de batata no Alto Barroso, caminharam lado a lado. 
Nada há, portanto, a recear. 
Aguardemos a decisão vertida sobre o Estudo de Impacto Ambiental que estará para 

breve e cá estaremos, como prometido, para defender o interesse daqueles que verão 
as suas propriedades e o seu modus vivendi alterado por este desígnio nacional. 
 
 
A celebração do Dia do Município é comemoração, é festa, é também dia de 

reflexão. Saber quem fomos e quem somos é o que se exige a quem quer saber pra 
onde há-de-ir. É por isso que o assunto quente da mineração que temos à porta, 
repito, temos à porta, não poderá neste momento ser ignorado. 
Fazer de conta que não vemos é a pior das cegueiras! 
Dia de festa, de reflexão, mas também de reconhecimento aos melhores dentre nós. 

Àqueles que pela obra, pelos feitos, pelo exemplo ou pela simpatia e proximidade a 
nós se notabilizaram. 
 
Homenageamos hoje o barrosismo. Isto é, homenageamo-nos a nós mesmos que 

sabemos estar à altura das nossas responsabilidades. Homenageamos também a 
política enquanto meio de transformação da sociedade, homenageamos a informação 
séria, feita de verdade e que tem de ser a roupagem do quarto poder. E 
homenageamos a coragem e a bravura de um povo que dá a vida pelos valores da 
liberdade e da civilização ocidental. 
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Honramos o barrosismo na sua dimensão cultural e humana do antes quebrar que 
torcer. Honramos a memória dos Drs. Américo e Margarida Canedo enquanto 
fundadores do Externato Liceal de Montalegre onde tantos se iniciaram na arte do 
aprender a voar alto, honramos a política feita vontade de servir nas pessoas do 
António Araújo e Ascenso Simões, honramos a coragem do repórter de guerra Pedro 
Mourinho que não se deixou amedrontar e foi dos primeiros a dar-nos a conhecer os 
horrores de uma guerra até há pouco tida como impensável. Honramos, por fim, o 
mundo livre e civilizado na pessoa da Ex.ª Cônsul da Ucrânia, Alina Ponomarenko em 
representação da Sra. Embaixadora da Ucrânia em Portugal. 
Mas por quê, dirão alguns? 
Pelo exemplo de fervor, de crença, de combatividade e de amor à pátria que lá de 

longe nos dão. 
Pela simpatia, respeito e solidariedade que o Micha, a Vitoria, a Ângela, o Anton e 

toda a comunidade ucraniana aqui residente nos merece. 
A bravura e o querer dos que lutam na linha da frente e a determinação e amor à 

terra evidenciada pelos que a ela regressam sem olharem a medos ou questões de 
segurança são as armas que temos de usar na afirmação do nosso ser e construção do 
nosso futuro. 
Inspirados no exemplo dos que hoje homenageamos vamos com toda a certeza, 

conseguir. 
Slava Ucrânia.  
Viva Portugal. 
Viva Barroso. 
 

 
 

Montalegre, 9 de junho de 2022 
 

 
O Presidente da Câmara     

Manuel Orlando Fernandes Alves 


