SAUDAÇÃO
40 Anos das Primeiras Eleições Autárquicas
Cumprem-se em 2016 os quarenta anos das primeiras eleições autárquicas.
A revolução de 25 de Abril de 1974, efectuada pelo Movimento das Forças Armadas, devolveu
a democracia a Portugal, depois de 48 anos de ditadura. Este importante acontecimento da
nossa História recente deu ao povo português, entre outras coisas, a liberdade de escolher e
votar nos seus dirigentes locais, de qualquer individuo se candidatar a cargos públicos, ou seja,
deu-nos a oportunidade de participarmos activamente na vida politica e sermos parte
fundamental nas decisões que são tomadas a nível nacional e local.
Foi a 12 de Dezembro de 1976 que se realizaram as primeiras Eleições Autárquicas
Democráticas. Nestas eleições, foram eleitos 304 presidentes de Câmaras Municipais, 5135
membros de Assembleias Municipais e cerca de 26 mil membros de Assembleias de Freguesia.
Pela primeira vez, depois de largos anos de repressão, o povo decidia livremente sobre os seus
destinos.
É reconhecido que o Poder Local Democrático constitui uma das mais significativas
transformações democráticas da sociedade portuguesa, após a Revolução dos Cravos. Apesar
deste reconhecimento, o Poder Local tem sido, ao longo do tempo, alvo de desvirtuamentos e
ostensivos ataques, com destaque para os obstáculos ao processo de regionalização, às
consecutivas alterações ao regime jurídico das autarquias locais que têm empobrecido a sua
componente democrática e a sua autonomia, e ultimamente no contestado processo de
extinção e fusão de freguesias.
É igualmente reconhecido, como tem sido afirmado pela Associação Nacional dos Municípios
Portugueses, pela Associação Nacional de Freguesias e por entidades e instituições insuspeitas,
que o investimento feito pelas autarquias é várias vezes mais reprodutivo que o investimento
da Administração Central. Neste contexto, pode afirmar-se que, de uma forma geral, as
populações se reconhecem nas realizações do poder local e nele projectam a satisfação das
suas necessidades e a esperança de maior desenvolvimento e bem estar.
Os autarcas de freguesia, reunidos no IX Encontro Distrital de Freguesias em Palmela no dia 26
de Novembro de 2016, deliberam:



Saudar a realização das primeiras eleições autárquicas democráticas de 12 de
Dezembro de 1976;
Saudar as autarquias locais pelas transformações económicas, sociais e culturais
operadas no país após a Revolução de Abril.

