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Voto de Saudação 

Pela construção da democracia em Portugal, recordando o 25 de 

Novembro de 1975 

 

Portugal tem hoje uma democracia consolidada. Todos os partidos políticos e 

movimentos de cidadãos independentes têm direito a expressar os seus pontos de vista 

e a formular as suas propostas para a condução dos destinos do nosso país e das nossas 

terras e cidades. Não há, em Portugal, ideologias, nem partidos oficiais.  

O processo democrático que começou com o 25 de Abril de 1974 viu o seu 

desenvolvimento dificultado de forma crescente por agendas e movimentos extremistas 

que se digladiavam na sombra, impedindo aquilo a que a maioria – dita silenciosa – dos 

portugueses ambicionava: um Portugal pluralista e democrático. 

O 25 de Novembro é assim um momento da maior relevância histórica: a ação corajosa 

e determinada dos militares moderados e dos líderes do PS, PSD e CDS – pelo seu 

compromisso inquebrantável com os valores da liberdade e da democracia – foi 

determinante para travar derivas extremistas e garantir que fosse cumprida a promessa 

de uma democracia constitucional e pluralista. 

Do lado militar, a acção corajosa, patriótica e lúcida de Ramalho Eanes, Jaime Neves e 

Pires Veloso merece a nossa mais profunda homenagem e inequívoca gratidão. 

De todos os líderes partidários de então, a par de Francisco Sá Carneiro e Diogo Freitas 

do Amaral, importa destacar Mário Soares, líder do Partido Socialista, pela coragem das 

suas intervenções, e recordar que foi para o Porto – a cidade da liberdade – que, nas 

horas mais conturbadas dos dias vividos em Novembro de 1975, se transferiu a direção 

do Partido Socialista. 

O 25 de Novembro de 1975 faz parte de uma história que ainda nem todos querem 

contar e alguns recusam celebrar, mas que não pode suscitar complexos e deve ser 

recordada e evocada com regularidade. Em nome da memória e da 

pedagogia democrática. 

Comemorar o 25 de Novembro, data a que a esmagadora maioria dos democratas 

adere, é reafirmar o compromisso desta Assembleia com os princípios universais da 

liberdade de expressão, do pluralismo partidário e das eleições livres. 

Assim, a Assembleia Municipal do Porto, reunida em sessão ordinária a 28 de Novembro 

de 2022, saúda todos os que se empenharam na construção da democracia em Portugal, 

recordando hoje de modo muito particular a coragem e a determinação de todos os que 

fizeram o 25 de Novembro de 1975. 
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