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“Congresso da Cidadania. Ruptura e Utopia para a Próxima Revolução Democrática” 
 
Celebramos os 40 anos do 25 de Abril. Durante um ano celebrámos os valores de Abril de Liberdade, de Justiça, 
de Solidariedade. Durante um ano a Associação 25 de Abril promoveu, incentivou, acompanhou e participou em 
acções onde os portugueses, por todo o país e onde quer que se encontrem no mundo, reafirmaram a sua 
vontade em construir uma sociedade regida pelos valores do que se pode resumir a uma palavra: dignidade. 
 
Dignidade foi o objectivo que os militares referiram desde os primeiros tempos da conspiração que iria culminar 
no acto decisivo em 25 de Abril de 1974. Logo nos seus primeiros documentos de intenções, os militares do 25 
de Abril afirmaram o seu propósito de restituir a dignidade ao povo português. Era essa intenção que os 
motivava. Era essa, como é hoje, a força que os determinava e determina.  
 
Os três “D” contidos no Programa do MFA são os da Dignidade. Democratizar, para derrubar uma ditadura que 
oprimia e infamava a dignidade de homens e mulheres livres. Desenvolver, para assegurar a vida digna a cada 
um dos cidadãos, a dignidade de ter educação, uma habitação, um trabalho justamente remunerado, assistência 
na doença, na invalidez, na velhice, a dignidade de relações económicas que impeçam a indigna oposição entre 
os que tudo têm e os que nada possuem. Descolonizar, para que Portugal se integrasse como uma Nação 
digna na comunidade internacional, respeitando o direito dos outros povos, conquistando para si um lugar entre 
os que defendem a paz, o respeito pelos valores, a supremacia do entendimento, a criação de um sistema 
internacional que promova uma justa troca de bens e riquezas, que promova o desenvolvimento sustentado.  
 
Durante todo o ano a Associação 25 de Abril promoveu os valores de Abril. Fê-lo para os celebrar, e porque eles 
se mantêm actuais e indispensáveis como há 40 anos. Fê-lo para responder aos anseios do povo que é o seu, 
como há quarenta anos. Fê-lo em nome do futuro de Portugal. Ouvimos o eco dessas propostas que vieram das 
mulheres e dos homens que desejam ter um presente de dignidade e um futuro de esperança para os seus 
descendentes.  
 
Escutámos o clamor popular dos que querem viver dignamente como portugueses e que não desistem de lutar 
para o conseguirem. 
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Vivemos tempos muito difíceis. Tempos de ofensa. De ofensa à nossa dignidade. Em que uma minoria de 
privilegiados ofende uma maioria, em que se acentuam e aprofundam de forma ostensiva, agressiva e 
deliberada, as desigualdades entre os ricos, cada vez mais ricos, e os pobres, cada vez mais pobres, entre 
gerações, entre trabalhadores e desempregados. Tempos em que bens comuns e estratégicos, construídos ao 
longo dos tempos com o esforço de todos os portugueses, são vendidos em saldos sem olhar a quem. Tempos 
em que são destruídos instrumentos de criação de riqueza e, pior do que isso, instrumentos essenciais à 
afirmação da nossa identidade, da nossa segurança e da realização dos objectivos do Estado Português e da 
sua soberania. Tempos em que a educação e a investigação, a ciência e a cultura são asfixiadas, 
comprometendo o nosso presente e o nosso futuro. Em que o Estado abandona a sua função soberana na 
justiça e reduz as suas forças armadas à insignificância. Tempos em que o Estado Português se comporta na 
União Europeia como um Estado vassalo, vergonhosamente apoucado perante os ditames da burocracia de 
Bruxelas e dos seus órgãos. Tempos em que o poder politico, comprado ou subjugado pelo poder financeiro, 
privilegia os interesses de algumas empresas ou empresários em detrimento do interesse colectivo. 
 
Vivemos tempos de devastação, em que a corrupção se alimenta dos despojos.  
Os militares e os civis de Abril, mulheres e homens que partilham os valores de Abril, não se resignam perante 
esta situação e entendem que é no povo, nos portugueses, que radica a esperança na regeneração de Portugal 
e da nossa democracia neste momento crítico.  
 
Ao longo da nossa História sempre foi do povo que emanou a energia salvadora e revivificadora. Entendemos 
que em democracia o povo deve e tem de se pronunciar. Vivemos numa democracia e essa é uma das mais 
belas, reconfortantes e raras heranças do 25 de Abril. Temos liberdade para nos reunir e para nos expressar. 
Não nos resta muito mais. Estamos aqui para que nos escutem. Entendemos que o povo se expressa pela 
participação nas eleições para os vários órgãos representativos da sua vontade, mas também pela participação 
cívica, formando a opinião, fiscalizando a acção dos eleitos e dos que agem em seu nome ou ao seu serviço, 
intervindo na realização do que pretendem para si e para a sociedade. Em suma, exercendo a plenitude dos 
seus direitos de cidadania.  
 
A Associação 25 de Abril não tem, como nunca teve, qualquer pretensão de se instituir como eventual condutora 
dos destinos dos portugueses e de Portugal, nem de se substituir às suas organizações, ou de os representar, 
nem a constituir-se como vanguarda de qualquer tipo.  
 
A Associação 25 de Abril tem consciência da força do seu histórico passado de defesa da dignidade do nosso 
povo, de generosidade dos seus membros, de quem luta permanentemente por valores e não por interesses.  
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É com esta humildade e consciência que a Associação 25 de Abril se apresenta mais uma vez ao serviço do 
povo português convidando à participação no “Congresso da Cidadania” a realizar nos dias 13 e 14 de Março de 
2015, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa. 
 
O “Congresso da Cidadania” tem por finalidade incentivar os cidadãos a participarem na vida politica de forma 
consequente, promover a acção cívica e contribuir para uma política alternativa e progressista que lhes dê 
esperança e responda aos seus anseios de dignidade.  
 
Pretendemos debater o nosso presente e o futuro para melhorar a qualidade da nossa democracia, para chamar 
mais e melhores homens e mulheres para a vida cívica e política, para promover a abertura das organizações 
políticas aos cidadãos, para exigir a transparência das decisões políticas em todos os níveis, para obrigar os 
governantes a respeitar a dignidade dos portugueses enquanto cidadãos e a dignidade de Portugal no mundo e 
em particular nos espaços políticos e económicos a que pertence de direito e em igualdade com os seus 
parceiros sem aceitar suseranias e imposições. 
 
Queremos questionar o caminho que nos trouxe até à triste situação em que nos encontramos e promover as 
rupturas que forem necessárias para dar aos portugueses razões para a esperança num futuro melhor – uma 
nova utopia! 
 
Queremos contribuir para encontrar quem seja capaz de dar sentido aos anseios da enorme frente social que se 
não revê, nem nos actuais partidos políticos, nem muito menos, nos actuais detentores do poder. 
Sabemo-lo, como ficou demonstrado na jornada do Largo do Carmo, do passado dia 25 de Abril, que isso só 
será viável através de uma prática correcta dos valores de Abril! 
Por isso, não hesitamos em proclamar que só rupturas profundas com o “estado a que chegámos”, nos 
permitirão alcançar a utopia que continua a ser a construção da sociedade de Abril! 
 
É para essa luta que convocamos as portuguesas e os portugueses! 
 
É neste sentido que tomamos a liberdade de remeter o programa e as condições de participação daquilo que 
nos propomos levar a cabo e de convidar V. Exa. a participar e, se assim entender, enriquecer este evento, com 
a apresentação de uma comunicação. 
 
 
Vasco Lourenço 
Presidente da Associação 25 de Abril 
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Titulo: “Congresso da Cidadania. Ruptura e Utopia para a Próxima Revolução Democrática” 
 
Data: 13 (6º feira) e 14 ( Sábado) de Março de 2015 
 
Objectivo: Incentivar os cidadãos a participarem na vida politica. Tornar a participação possível e 
consequente. Promover a acção cívica dos cidadãos e contribuir para uma política alternativa e 
progressista que lhes dê esperança e responda aos seus anseios de dignidade.  
 
Local: Fundação Calouste Gulbenkian, Avenida de Berna, Lisboa, Portugal. 
 
Temas:  
1. “Regeneração do Sistema Político”  

- A participação cidadã e os movimentos sociais,  
- A abertura dos partidos políticos e o fim do seu monopólio;  
- A Lei eleitoral e a Lei dos partidos políticos;  
- A inovação politica na Europa;  
- A Corrupção, a Ética e a justiça;  
- A Supremacia do Poder democrático sobre os outros poderes 

 
2. “Rumo estratégico para Portugal”  

- Uma estratégia de ruptura progressista para Portugal.  
- Os grandes espaços políticos e as alianças: a União Europeia, o espaço atlântico e a 

Lusofonia. 
 
3. “Recuperação da economia. Devolver a esperança e preparar o futuro”.  

- A Reestruturação da dívida e o controlo democrático do poder económico;  
- A repartição da riqueza entre trabalho e capital 

 
Organização e promoção:  Associação 25 de Abril 
Coordenação geral:   José Romano: congressodacidadania@gmail.com   |  +351 96 80 81 885   
 
Participação: Aberta aos interessados. Participação gratuita 
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“Congresso da Cidadania. Ruptura e Utopia para a Próxima Revolução Democrática” 
 
Programa: 
Data: 13 e 14 de Março de 2015 
Local: Fundação Calouste Gulbenkian  
 
Cronograma: 
16 de Fevereiro de 2015 Recepção das sinopses das comunicações 

13 e 14 de Março de 2015 Congresso 

 
6º feira – 13 de Março:  
Abertura solene; Conferência; Almoço; Painéis de debate, onde serão apresentadas as comunicações 
 
Sábado – 14 de Março:  
Continuação dos debates dos três painéis; Sessão plenária onde o moderador de cada um dos painéis fará a 
súmula das comunicações anteriormente apresentadas; Encerramento. 
 
Comunicações: 
 A apresentação não poderá exceder 15 minutos. 
 Apresentação de uma sinopse, com o máximo de uma página A4 em corpo 12 e espaçamento entre linhas 

simples, até o dia 16 de Fevereiro de 2015, para ser distribuída aos congressistas. 
 Os congressistas cedem os direitos autorais das suas comunicações à A25A para efeitos de publicação das 

actas do Congresso. 
 Enviar para :  congressodacidadania@gmail.com 

Rua da misericórdia, 95, 1200 271, Lisboa: Fax: 21 324 14 29 
 
Inscrições:   A inscrição é individual e gratuita. 
Secretariado:  congressodacidadania@gmail.com   tel: 21 324 14 20   

Rua da Misericórdia, 95, 1200 271, Lisboa, Portugal.  


