
 

Tomada de Posição 
 

O CNJ – Conselho Nacional de Juventude, enquanto plataforma agregadora de várias e 

diversificadas organizações de Juventude, assinala a passagem do 46º aniversário da Revolução do 

25 de Abril – a revolução dos cravos. 

Pela sua natureza plural, profundamente comprometida com os valores da Liberdade e da 

Democracia, o CNJ não se exime a expressar-se nesta data.  

O 25 de Abril, momento emancipador, que abriu caminho para o fim do colonialismo e trouxe a 

Democracia e a Liberdade ao Povo Português, é uma data que tendo tido o contributo de uma parte 

significativa da população é hoje um legado a todo o País. 

Um legado que transporta uma mensagem de Paz, Cooperação, Liberdade, Prosperidade e Justiça 

Social. 

Comemorar o 25 de Abril, não é um ato estéril ou geriátrico. 

É um repto simultâneo à reflexão e à ação. 

À reflexão sobre o que de bom e de mau se tem feito nestes anos de Democracia e à ação que urge 

para corrigir e melhorar a vida dos Portugueses e o funcionamento de Portugal, enquanto Nação 

que se quer livre, independente, próspera económica e socialmente bem como ambientalmente 

equilibrada. 

O 25 de Abril interpela-nos, a todos, para assumirmos coletivamente que a Liberdade, que se 

comemora neste dia, é um bem que é necessário preservar e desenvolver todos os dias. 

Aprofundar a Liberdade e concomitantemente a Democracia é perceber que só se é 

verdadeiramente livre quando se rompem as grilhetas da pobreza, da exclusão e da discriminação. 

O acesso à Saúde, à Educação, à Habitação, aos bens e serviços essenciais e a um ambiente 

preservado, de qualidade e sustentável, podem não ser suficientes para assegurar uma Democracia 

e uma Liberdade plenas, mas são sem dúvida imprescindíveis para pavimentar o seu caminho. 

Quando os jovens comemoram o 25 de Abril, regozijam-se por essa “madrugada (..) dia inicial 

inteiro e limpo”, mas também, e acima de tudo, clamam por que se cumpram, ainda e sempre, 

aqueles que são os ideais libertadores e de justiça social que são tão urgentes na vida de todos e 

todas. 



 

O CNJ saúda o 25 de Abril e lembra que as questões da precaridade, dos serviços públicos, como a 

educação de qualidade para todos, a saúde em tempo útil e de qualidade, a defesa do ambiente e 

o direito a um trabalho com condições e com justa remuneração, são questões cujo tipo de resposta 

tem de demonstrar na prática que o 25 de Abril está realmente vivo e presente. 

O CNJ lembra que comemorar o 25 de Abril é construir um Portugal melhor, mais justo e solidário, 

para todos os Portugueses. 

Comemoremos então. 

 

 

 

 

 

 

 


