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Contributos para iniciativas da freguesia no âmbito dos 40 anos sob as Primeiras 

Eleições Locais Democráticas em Portugal  
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No próximo dia 12 de dezembro comemora-se o quadragésimo aniversário sob as primeiras 

eleições locais democráticas realizadas em Portugal no tempo político marcado pela 

democracia em resulta da alteração radical político-social e económica verificada no dia 25 de 

abril de 1974. 

É inegável o contributo do poder local para a concretização de um dos “D`s” do 25 de abril. 

Referimo-nos ao D do desenvolvimento que conheceu por todo o Portugal um claro e 

evidente crescimento de infraestruturas de todos os âmbitos e na sua componente mais urbana 

e mais rural. 

A chegada da água potável aos locais mais recônditos dos concelhos, as redes de saneamento 

básico, às estradas, às escolas, os pavilhões, os campos de futebol, as piscinas, os centros 

culturais, os parques industriais, são tudo exemplos paradigmáticos da intervenção do poder 

local expresso nas Câmaras Municipais e nas Juntas de Freguesia.  

Ao mesmo tempo que se vivia a euforia da liberdade, o processo de descolonização, o país 

via-se a crescer e a desenvolver numa primeira fase nas estruturas físicas mas desde a alguns 

anos a esta parte subsiste um esforço por qualificar as diversas políticas dos municípios e das 

freguesias nas áreas social, educativa, cultura, desporto, empreendedorismo, juventude, etc. 

Importa pois valorizar e lembrar a toda a comunidade a importância das escolhas eleitorais ao 

nível local porquanto em alguma medida a qualidade de vida das nossas terras depende 

também dos eleitos para o governo das freguesias e dos municípios.  

Não obstante as críticas que possam ser endereçadas a alguns excessos, ao desequilíbrio 

territorial com a população a deslocar-se para o litoral e a despovoar o interior, bem como a 

algumas obras eventualmente desfasadas da realidade é indesmentível a melhoria das nossas 

Cidades, Vilas e Aldeias na sua dimensão quantitativa e qualitativa. 

Aquele reconhecimento deve ser enfatizado pelos atuais autarcas eleitos e deve também servir 

para uma maior consciencialização dos cidadãos em relação à importância do modelo de 

governação local e ao seu próprio envolvimento na construção e melhoria das condições de 

vida na sua rua, no seu bairro, na sua cidade e região. 

O quadragésimo aniversário sob as primeiras eleições locais é uma excelente oportunidade 

para aquele tributo aos primeiros eleitos e para mais uma vez vivenciarmos a democracia 

enquanto sistema politico que carece sempre em ser tributário de reflexão crítica para apertar 

a malha de algum desleixo ético de que vamos podendo escutar e observar. 

A Freguesia da Guarda, mais a mais, constituindo-se como a única e mais nova freguesia da 

Cidade pretende evocar a efeméride dos quarenta anos das primeiras eleições 
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locais/autárquicas e no quadro dos seus recursos financeiros, dinamizar algumas ações junto 

da comunidade no seu todo, dos mais aos menos jovens, e deixar uma marca que possa 

constituir – se como elemento propulsor a outras iniciativas já caracterizadas pela sociedade 

civil. 

A Junta de Freguesia considera por isso importante deixar à reflexão e debate dos eleitos na 

Assembleia de Freguesia um conjunto articulado de eventuais atividades a materializar após o 

período do verão e até ao final do ano tendo por referência que é importante envolvermos a 

população de todos os escalões etários. 

A Junta de Freguesia não se furta ao debate e deixa alguns eventuais exemplos de ações que 

beneficiem e envolvam os cidadãos. A edição de uma revista dedicada ao estudo do poder 

local/Freguesias na Guarda, a organização de uma exposição alusiva ao ano de 1976 na 

Guarda, a realização de um concurso de jogos florais, um programa especifico de participação 

dos jovens nas escolas na procura e apresentação de soluções para questões concretas, uma 

gala da freguesia para homenagear as entidades associativas e os antigos autarcas, são 

algumas das possibilidades de organização de um programa evocativo sob os 40 anos das 

primeiras eleições locais. 

Agradecemos que cada um dos membros eleitos para a Assembleia de Freguesia possa trazer 

outras sugestões ou aperfeiçoar as que estão na perspetiva de relembrar o trabalho autárquico 

anterior e envolver a nossa comunidade. 

 

 

Guarda, abril de 2016 


