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OLIVEIRA, António Cândido de - D i r e i t o  das autarqu ias  locais. 
Coimbra, Coimbra Editora, 1993, 384 p. 

U m  t í tu lo algo equívoco e, por isso, não mui to  feliz, para uma obra de 
evidente fôlego, dividida em três grandes partes: I - Perspectiva histórica da 
autonomia local  desde o século XIX em Portugal e noutros países europeus; 
I1 - A Autonomia local: a evolucão do conceito clássico; o acolhimento na 
Constituicão da República Portuguesa de 1976; e 1 1 1  - A Administracão local 
autárquica. 

Estamos, em rigor, face a u m  estudo de confluência do Direito, da 
História Político-lnstitucional e da Ciência da Administração, sendo, porém, 
mais notório o predomínio epistemológico destas últimas disciplinas. Convém, 
aliás, ter  presente que a edição do livro teve como "causa próxima a elaboração 
de u m  artigo sobre a organização municipal em Portugal, solicitado para u m  
número monográfico da revista espanhola Documentacion Administrativa" e 
foi mui to  facilitada pelo "facto de estar ainda inédita a dissertacão" que o 
Autor apresentara a "provas de doutoramento em Ciências da Administracão 
(especialidade de Administracão Pública), na Universidade do Minho, int i tu- 
lada "A Autonomia Municipal: Evolucão e Significado Actual" " (pp. 5-6). 
A análise centrada na evolução histórica e conceptual da Administração local 
autónoma, em Portugal e por comparação noutros países europeus, bem como 
na sua configuração legislativa e político-constitucional constitui, de facto, a 
matriz essencial desta obra. 

Os dois títulos em que se encontra dividida a I Parte revelam bem o 
cuidado posto na avaliação diacrónica do processo administrativo: Tí tu lo I 
- História da Autonomia Loca l  em Portugal (desde a Revolução Liberal de 
1820 até 1976); e Tí tu lo II - História da Autonomia Loca l  Noutros Países 
Europeus (na França de 1789 a 1982, em Espanha de 1812 a 1978, em Itália 
de 1848 a 1990, na Alemanha de 1808 a 1949, na Bélgica de 1831 a 1988). E 
é à luz deste quadro histórico - comparativo que ganha plena inteligibilidade 
a II Parte, onde no Tí tu lo 1 é aprofundado, do ponto de vista da doutrina 
administrativa, o conceito clássico de autonomia local (sua crise e novas con- 
cepções) e no Tí tu lo 2 é examinado o modo como foi concebida e introduzida 
a autonomia local na Constituição da República Portuguesa de 1976. Por 
f im, temos a 111 Parte. sem dúvida, a que, de algum modo, ajuda a justificar 
o t í tu lo da obra e que representa, afinal, a situação orgânica em que hoje se 
encontram as autarquias locais portuguesas. No  Capítulo 1 deparamos com 
o "Regime geral das autarquias locais" (noção, constituição, processo eleito- 
ral, património e finanças locais, atribuições e competências, tutela...), no 2." 
temos a descrição orgânico-institucional e legislativa do actual Município por- 
tuguês e no 3." é aplicada a mesma grelha (modelo descritivo) à Freguesia. As 
regiões administrativas e as outras formas de organização autárquica, como 
são, por exemplo, as áreas metropolitanas. ocupam o 4." Capítulo, enquanto 



no 5.0 o Autor aflora "algumas tensões que terão certamente repercussões 
num futuro próximo" devido, sobretudo, a iminente e controversa criação de 
novos concelhos (o caso de Vizela ocorre-nos de imediato), facto que não 
se prende, apenas, com razões de natureza urbanística e demográfica, mas 
também com "a situação concreta da autarquia local freguesia", em geral 
mui to  dependente do município e daí, segundo o Autor, a natural "aspiração 
das freguesias mais populosas à elevação à categoria de municípios" (pp. 360). 

O que fica sumariamente di to é, talvez, suficiente para que se atinja o 
interesse e utilidade desta obra, que não só veio ajudar a preencher um vazio 
que há mui tose vinha fazendo sentir nos estudos sobre a Administração Local - 
portuguesa, mas também fornecer aos diversos agentes autárquicos mais uma 
preciosa ferramenta para o aperfeiçoamento e dignificação da sua actividade. 

A.M.S. 

COSTA, Manuel da Silva e; e NEVES, José Pinheiro (Coordenação) 
- Autarquias locais e desenvolvimento. Porto, Edições Afrontamento, 
1993, 216 p. 

No  mês de Novembro de 1991, o Instituto de Ciências Sociais da Uni- 
versidade do Minho realizou, em Braga, u m  Colóquio interdisciplinar subordi- 
nado ao tema que constitui precisamente o tí tulo deste volume de Actas. 

U m  Colóquio oportuno, que contou com o concurso de diferentes dis- 
ciplinas sociais, como a Administração Pública, a Economia, a Geografia Hu- 
mana, a Sociologia, o Direito Administrativo, a Comunicação Social ou a An- 
tropologia, e de diferentes pontos de vista - "dos académicos, dos técnicos, 
dos agentes e, em certa medida, das próprias populações". O elenco das 
comunicações confirma essa assunção da interdisciplinaridade, não obstante 
o predomínio natural da Sociologia das Organizações, facilmente detectável: 
Autarquias locais e desenvolvimento: novos e importantes desafios (pp. 19- 
26) por António Cândido de Oliveira (professor de Administração Pública 
na U.M.); A Mudanca organizacional nas autarquias locais - desafios e in- 
terrogacães (pp. 29-37) por Carlos Morais Gaio (Técnico superior na Co- 
missão de Coordenação da Região Norte); U m  estado labiríntico: a propósito 
das relacães entre o poder central e o poder local em Portugal (pp. 41-48) 
por Fernando Ruivo (do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Eco- 
nomia, Univ. Coimbra); Organizacães municipais e informatiza~ão: algumas 
hipóteses para uma invest iga~ão sociológica (pp. 51-75) por José Pinheiro 
Neves (Sociólogo do I.C.S., U.M.); Estratégias políticas de desenvolvimento 
local (pp. 79-102) por Juan Mozzicafreddo (Professor do Inst i tuto Superior 
de Ciências do Trabalho e da Empresa); "Desenvolvimento" numa aldeia mi- 
nhota: os mediadores (pp. 105-132) por Manuel Carlos Silva (Sociólogo do 
I.C.S., U.M.); As  Autarquias locais e a organizacão industrial - diferencas e 

* 
complementaridades(pp. 135-144) por Manuel da Silva e Costa (Sociólogo do 




