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SAUDAÇÃO | * AOS 48 ANOS DO 25 DE ABRIL E DO 1º DE MAIO, E AOS 46 ANOS 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA. 

 

Aproximam-se as comemorações do 48.º aniversário da Revolução de Abril.  

A comemoração de todos aqueles que se identificam com as conquistas, direitos e valores 

que a Constituição da República aprovada em 1976 consagrou. 

A Revolução de Abril foi uma revolução libertadora, com profundas transformações na vida 

nacional traduzidas em inapagáveis avanços e conquistas que hoje perduram como valores 

e referências para a construção de um Portugal democrático, desenvolvido e soberano. 

 

Comemorar esta data de abril de 1974 é também celebrar uma das mais avançadas e 

progressistas constituições que o século XX havia de conhecer e que tem provado ser, 

nestes anos da sua vigência, um suporte fundamental e indispensável na regulação da 

nossa vida democrática, mas igualmente um sustentáculo que reforça a legitimidade da luta, 

dos anseios e aspirações dos trabalhadores e do povo a uma vida melhor, num Portugal 

mais fraterno e solidário, mais livre e mais democrático.  

A Constituição da República continua a ser garante de importantes direitos políticos, 

económicos sociais e culturais dos trabalhadores e do povo.  

Nela se expressa o direito ao trabalho para todos e a execução de políticas económicas 

geradoras de pleno emprego; 

Nela se reconhecem às mulheres o direito à igualdade no trabalho, na família e na 

sociedade e importantes direitos às crianças, aos jovens, aos reformados e aos cidadãos 

com deficiência;  

Nela se proclama a exigência da subordinação do poder económico ao poder político, e 

opções, a justiça social e a coesão económica e social; 

Nela estão consignadas as obrigações do Estado em relação a domínios tão importantes 
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como os da educação e do ensino, da saúde, da habitação e da segurança social, e da 

cultura;  

Nela subsistem princípios fundamentais como a independência dos tribunais e a autonomia 

do Ministério Público; a autonomia do Poder Local amplamente participado, plural, colegial 

e democrático, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira; 

Nela se estipulam os justos princípios que devem nortear as relações internacionais e pelas 

quais Portugal se deve reger: a igualdade entre os Estados, a solução pacífica dos conflitos e 

a não ingerência nos assuntos internos de outros Estados, o desarmamento e a dissolução 

dos blocos militares. 

Comemorar o 48º Aniversário da Revolução de Abril é também comemorar os 48 anos do 

primeiro, 1º de Maio em liberdade; Dia Internacional do Trabalhador, que se traduz na luta, 

na resistência e na afirmação dos trabalhadores, dos seus direitos e justas reivindicações. 

 

Saudamos assim, os 48 anos da Revolução de 25 de Abril e do 1º de Maio em liberdade;  

Saudamos os 46 anos da Constituição da República Portuguesa, pela sua estreita 

identificação com as mais profundas aspirações dos trabalhadores, e do povo português 

que nela deposita a esperança e a confiança de poder ver retomar o seu projeto de uma 

sociedade melhor, mais justa e mais fraterna 

 

Os eleitos da CDU, reunidos em Sessão de Assembleia de Freguesia do Castelo, deliberam, 

após aprovação deste documento, dar conhecimento: 

_ Câmara e Assembleia Municipal do concelho de Sesimbra; 

_ Juntas e Assembleia de Freguesia do concelho de Sesimbra; 

_ Associação Conquistas da Revolução;  

_ Associação 25 de Abril;  

_ Comunicação Social Local e Regional. 
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OS ELEITOS DA CDU, 

 


