
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE 

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 
 
 
 

1/1 

 

“Eleições Legislativas - Apelo à participação!” 
 

 
A Democracia Representativa precisa da participação dos cidadãos. 
 
Há mais de quarenta e um anos, mulheres e homens de coragem bateram-se, com 
sacrifícios e alguns com as suas próprias vidas, para que tivéssemos oportunidade de 
pensar, de falar e de agir no quadro das nossas convicções, em Liberdade e com 
Democracia. 
 
Quarenta e um anos depois de Abril, os sinais de alheamento, de desencanto e de 
descrença dos cidadãos no sistema político são motivo de preocupação para todos os 
Democratas. Ninguém se pode conformar com os níveis de adesão dos cidadãos às 
oportunidades de participação democrática na escolha dos seus representantes ou à 
definição de opções políticas como acontece com os orçamentos participativos, com as 
consultas populares ou com os referendos. 
 
Em 2011, nas eleições para a Presidência da República a abstenção foi de 53,48% e nas 
eleições para a Assembleia da República, 41,97% dos eleitores recenseados não 
participaram na escolha dos seus representantes. Nas últimas eleições realizadas, para o 
Parlamento Europeu, em 2015, 66,33% dos inscritos não participaram na escolha dos 
deputados portugueses. 
 
Mesmo nos atos eleitorais com maior grau de proximidade aos cidadãos como é o caso 
da escolha dos eleitos locais, em 2013, a participação cifrou-se em 44,22% e a abstenção 
situou-se nos 55%. Nos diversos atos eleitorais, tem-se registado um crescente número 
de votos em branco e votos nulos que, expressando um sentimento dos cidadãos, 
também deve ser objeto de análise por parte dos partidos políticos. 
 
A poucos dias da realização das eleições para a Assembleia da República, num quadro 
em que à abstenção técnica, que resulta da desatualização do recenseamento eleitoral, 
acresce o volume de emigração registada nos últimos anos, a Assembleia de Freguesia 
da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, reunida a 30 de 
Setembro de 2015, nas Cachoeiras: 
 
1. Apela aos cidadãos recenseados na Freguesia e no Município para que participem 
no ato eleitoral de escolha dos seus representantes na Assembleia da República, como 
oportunidade de afirmação da democracia representativa, pilar fundamental do Estado de 
Direito português. 
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2. Sublinha que a participação a 4 de Outubro é um direito e um dever que honra a 
memória de quem lutou para que houvesse Liberdade e Democracia em Portugal. A 
participação eleitoral, qualquer que seja a opção político-partidária, é um exercício de 
cidadania que reforça a autoridade para a aproximação entre eleitos e eleitores, o 
escrutínio permanente e a procura de novos instrumentos envolvimento dos cidadãos nos 
períodos entre os atos eleitorais. 
3. Saúda os eleitos e os cidadãos que vão estar a trabalhar no processo eleitoral para 
que todos possamos exercer um direito fundamental de cidadania e contribuir para a 
afirmação do pluralismo das ideias e das propostas políticas para Portugal e para os 
Portugueses. 
4. Deseja que o ato eleitoral decorra com a tradicional normalidade, expresse o 
pluralismo da sociedade portuguesa e seja um contributo para a superação dos riscos e 
dos desafios da nossa Democracia. Entre a continuidade e a mudança, a palavra aos 
cidadãos eleitores! 
 
Aprovado por unanimidade em sessão ordinária da Assembleia de Freguesia a 30 de 
setembro de 2015. 

 
 

                                                        
O Presidente da Assembleia de Freguesia de Castanheira do Ribatejo 

 
 
 

- Telmo David Cardoso Vieira - 


