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? A abstenção eleitoral nem foi
tão "negra" como é habitual nas
eleições de domingo passado. Vo-
taram mais 2,3% dos eleitores.
Ainda assim 4,2 milhões de portu-
gueses não compareceram às ur-
nas. Os maiores índices de absten-
ção registaram-se nos grandes
centros urbanos litorais, sobretu-
do em Setúbal, Faro e Lisboa. E foi
no interior do país, em distritos
como Portalegre, Beja, Guarda e

Bragança que se verificou a maior
adesão às autárquicas. Por exem-
plo, em Barrancos (um dos conce-
lhos conquistados pelo PS à CDU),
votaram 80,89% dos eleitores.

Para o investigador de Ciência
Política José Adelino Maltez, os ní-
veis de participação eleitoral no
interior do país, só excepcionados
no litoral pelo distrito de Braga
(onde votaram 64,35% dos eleito-
res) devem-se à identificação dos
cidadãos com os municípios onde
residem e ao sentimento de vizi-
nhança patente nas localidades de

menores dimensões.
"O problema está na cidadania

municipal. Há um problema de
identidade", afirma José Adelino
Maltez, convicto de que esse pro-
blema se agravou com a reorgani-
zação administrativa de há quatro
anos. "Há pessoas que nem devem
saber dizer o nome da sua fregue-
sia", diz, convicto de que, com
isso, se perdeu o "sentimento de
cidadania". Uma situação que os

municípios do Porto conseguiram
ultrapassar mais do que os de Lis-



boa e arredores. "No Porto, sente-
se identidade municipal", crê Jo-
sé Adelino Maltez, nada surpreen-
dido, por isso, com o facto de
58,21% dos eleitores do distrito do
Porto terem ido votar, quando em
Lisboa, foram apenas 48,67%.
Lutas aguerridas potenciam voto
António Costa Pinto acrescenta
outra explicação: a "dinâmica da
competição". O que explica, por
exemplo, que, em Barrancos (dis-
trito de Beja) tenham ido votar
80,89% dos eleitores.

E que, naquele concelho Antó-
nio Terreno estava impedido de se
recandidatar, devido à lei de limi-
tação de mandatos, que fixa um
máximo de três mandatos. A dis-
puta pela sucessão era aguerrida,

Foi em Barrancos que
se verificou a maior
participação. 80%
dos eleitores votaram
com a CDU a tentar manter uma
das suas 34 presidências de câma-
ra e o PS a tentar o regresso ao po-
der. Acabou por ganhar, com
maioria absoluta (44,62%) o socia-
lista João Serranito Nunes. Naque-
le distrito, mais três autarquias
saíram das mãos da CDU para o

PS= Castro Verde, Beja e Moura.
"Nos locais onde há possibilida-

de de se alterar a presidência de
uma câmara, cria-se competitivi-
dade e mobilização para o voto",
conclui o investigador de Ciência
Política, António Costa Pinto. •


