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Grupo do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Arroios

Moção
“COMEMORAR O 40º ANIVERSÁRIO DAS PRIMEIRAS ELEIÇÕES LIVRES EM
PORTUGAL”

Comemorou-se no passado dia 25 de abril os 40 anos das primeiras eleições livres com recurso
ao sufrágio direto e universal realizadas no nosso país e também as primeiras eleições após a
revolução de 25 de abril de 1974 que instaurou a democracia e a liberdade no nosso país.
No dia 25 de abril de 1975 – precisamente um ano após a “Revolução dos Cravos” - cerca de
92% dos eleitores inscritos exerceram o seu direito de voto, naquela que foi, até hoje, a maior
participação de sempre em atos eleitorais, a fim de elegerem os 250 deputados da Assembleia
Constituinte.
O principal objetivo deste ato eleitoral foi a eleição de uma Assembleia com o fim de redigir uma
nova Constituição para substituir a do regime do Estado Novo - a Constituição de 1933 - tendo
o Partido Socialista sido a força política mais votada com 38% dos votos a que corresponderam
116 deputados.
A Assembleia Constituinte entrou em funções em 2 de junho de 1975 tendo sido dissolvida em
2 de abril de 1976, data da aprovação final global da “Constituição da República Portuguesa de
1976” que entrou em vigor logo no mesmo mês.
A eleição, no prazo de um ano, de uma Assembleia Constituinte foi um dos mais solenes
compromissos do programa do Movimento das Forças Armadas, que derrubou a ditadura.
De facto, no capítulo das “Medidas Imediatas” do programa do MFA, referia-se na sua alínea a):
“A destituição imediata do Presidente da República e do actual Governo, a dissolução da
Assembleia Nacional e do Conselho de Estado, medidas que serão acompanhadas do anúncio
público da convocação, no prazo de doze meses, de uma Assembleia Nacional Constituinte,
eleita por sufrágio universal directo e secreto, segundo lei eleitoral a elaborar pelo futuro
Governo Provisório”.
Sendo o exercício do ato de votar a expressão mais democrática através da qual o cidadão
exerce a sua opinião e sendo aquele um dos direitos mais importantes conquistados pela

revolução de abril pois não existe representação política sem eleição, nunca é de mais
relembrar o quão indispensável se torna que cada cidadão não se demita das suas
responsabilidades cívicas, sendo o voto uma das mais importantes.
Perante o exposto, os eleitos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Arroios
propõem que esta Assembleia, reunida no dia 29 de abril de 2015, delibere:
1 – saudar todos os partidos políticos e os deputados eleitos em 25 de abril de 1975, pelo
patriótico contributo que deram ao nosso país;
2 – congratular-se pela elevada participação e pelo democrático civismo com que decorreu o
ato eleitoral de há 40 anos atrás;
3 – apelar a todas as forças políticas, com especial destaque para aquelas que estão
representadas na Assembleia da República, no sentido de dignificarem a nobre tarefa para a
qual foram eleitas, de respeitarem os compromissos assumidos perante os eleitores, de
contribuirem para a credibilização da arte de exercer a política e de transmitirem a
indispensável confiança aos cidadãos para que estes acreditem que o voto é seguramente “a
arma do povo”.
Depois de aprovada, esta moção deverá ser enviada à Senhora Presidente da Assembleia da
República e a todos os partidos políticos com representação parlamentar.
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