
Comunicado da Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril 
 
A poucos meses de se assinalar o quadragésimo aniversário da Constituição da República 
Portuguesa – expressão maior da Revolução de Abril e principal garante das suas conquistas e 
valores – eis que a situação politica, social e institucional volta a destacar o seu valor e importância 
na vida presente e futura do povo português. 
 
Ao longo dos anos, a Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril, no quadro da sua 
composição heterogénea, veio alertando para a necessidade da compreensão de que as 
comemorações do 25 de Abril significam bem mais que uma data festiva ou um desfile na Avenida 
da Liberdade. A bem da verdade, a participação massiva popular afirma uma vontade de 
reconhecimento das conquistas, princípios e valores de Abril, como as bases fundamentais da 
democracia portuguesa e, simultaneamente, expressa uma clara noção de que essas conquistas, 
princípios e valores não são irreversíveis por natureza. Cabe ao povo português, sob todas as 
circunstâncias, defender a Liberdade e a Democracia conquistada em Abril de 1974. 
 
No tempo presente os retrocessos nas condições de vida do povo português, a emigração em massa, 
a perda de direitos sociais, as transformações na estrutura do aparelho do Estado, a alienação da 
soberania a favor dos denominados mercados e de instituições estrangeiras e uma inaceitável acção 
a partir da própria Presidência da República deixam claro que os dias são de mobilização dos 
democratas em defesa da concretização efectiva e plena da Constituição da República Portuguesa  
nos seus elementos políticos, económicos e sociais. 
 
O Artigo 1º da Constituição afirma: "Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da 
pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária".  É pois em prol deste desiderato, e tendo presente as exigências da actualidade, que a 
Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril decide: 
 
• Valorizar os resultados das recentes eleições legislativas que expressaram uma vontade 
clara de rejeição da política de austeridade e empobrecimento. 
 
• Valorizar e apoiar todos os esforços em desenvolvimento, por parte dos partidos que se 
assumem defensores dos valores de Abril, para encontrar as soluções institucionais que dêem 
corpo a essa vontade de ruptura com a política de austeridade e empobrecimento e exigir do 
Presidente da República que respeite tais soluções e as viabilize tal como afirma a 
Constituição da República Portuguesa. 
 
• Continuar atentos, vigilantes e mobilizados, sobre os desenvolvimentos da situação no 
nosso país e avaliar em cada momento quais as acções necessárias à defesa da Constituição, da 
Liberdade e da Democracia. 
 
A defesa da Constituição da República Portuguesa é parte do processo de construção do futuro em 
que nos empenhamos. 


