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MOÇÃO 

 

Está para breve o dia em que, mais uma vez, os eleitores serão 

chamados a decidir quem serão os seus representantes nas Freguesias e nas 

Câmaras Municipais.  

Em Marvila, muito à semelhança do que acontecerá em toda a cidade 

e no país, a partir das diferentes candidaturas que se apresentarão, os 

eleitores terão oportunidade de escolher quem os representará nos 

próximos quatro anos. Trata-se de escolher não apenas o Presidente de 

Junta, que será o primeiro da lista mais votada, mas também a composição 

da Assembleia de Freguesia, a qual terá a responsabilidade de eleger os 

vogais para a Junta de Freguesia. Também os eleitores escolherão quem será 

o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o modo de constituição do 

executivo camarário e ainda os seus representantes na Assembleia 

Municipal de Lisboa. 

Reconhecido como jovem, o sistema partidário português pós 25 de 

Abril acumula uma experiência de décadas e de muitas eleições, que sempre 



decorreram em ambiente de normalidade. Por isso o voto deve ser a 

expressão de uma decisão ponderada, responsável e consciente de todo os 

cidadãos; dele depende o seu futuro coletivo e essa escolha será 

determinante nas suas vidas durante mais quatro anos. Por importante, 

devemos acrescentar que a indiferença e a abstenção nunca serão a melhor 

solução, antes, serão uma fragilidade da democracia que todos defendemos. 

Assim, os eleitos na Assembleia de Freguesia de Marvila, em reunião 

ordinária do dia 24 de junho de 2021, deliberam: 

Apelar a todos os marvilenses que exerçam o seu importante direito de 

cidadania, também o dever cívico associado à responsabilidade e à vontade 

de participar na construção de um futuro melhor para a nossa freguesia e para 

a nossa cidade; 

Manifestar a sua vontade, independentemente de serem ou não 

candidatos, de se empenharem na próxima campanha eleitoral, na defesa 

dos princípios aqui enunciados. 

Solicitar à Junta de Freguesia de Marvila que, através dos seus meios 

de comunicação, divulgue esta nossa moção; 

 

Marvila, 24 de junho de 2021 

  

Pelo Partido Socialista Manuel Saraiva 
Pelo Partido Comunista Português António Pereira 

Pelo Partido Social Democrata Luís Castro 

Pelo Bloco de Esquerda Isabel Ventura 
Pelo Centro Democrático Social Pedro Monteiro 

Pelo Primeiro Marvila António Alves 
 

 


