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28 de Março
Dia Nacional da Juventude
Caros (as) Dirigentes Associativos:

Milhares e milhares de jovens encontram no Movimento Associavo Popular o local certo para se expressarem
desporva e culturalmente.
É no MAP que aprendem e tocam música, que dançam folclore, zumba, hip hop, danças de salão etc.,
É aqui que pracam as mais variadas modalidades desporvas e onde cantam em variados grupos corais e onde
ensaiam teatro.
Estão milhares de jovens no Movimento Associavo Popular, conhecemo-los e conhecemos os grandes desaﬁos
que encontram para prosseguir as suas vidas da forma que merecem e a que tem direito.
Conhecem, e conhecemos as suas diﬁculdades com o desemprego, com os baixos salários, com a precarização do
emprego, com a redução dos direitos, com os altos preços para a arrendar ou comprar habitação e do valor das
propinas.
Sabem os jovens do Movimento Associavo que não lhes resta outro caminho senão lutar para conseguirem
ultrapassar estes obstáculos que as polícas de direita insisram em colocar-lhes no caminho das suas vidas.
A Luta para eles, como para as anteriores gerações é o caminho que lhes resta e não lhes viram a cara. Lutam hoje
tal como lutaram outros jovens há anos atrás de tal modo que o dia 28 de Março foi consagrado o Dia Nacional da
Juventude.
É neste dia que especialmente esta mais nova geração de portugueses sai à rua para exigir que também a eles se
faça jusça, que lhes tornem mais fáceis os caminhos do futuro, que lhes permitam ser portugueses com direitos e
deveres, que aﬁnal lhes permitam angir os seus sonhos de ter uma vida digna no nosso país.
Os jovens do Movimento Associavo são jovens responsáveis, assumem hoje na rua a sua responsabilidade tal
como esperamos que as assumam nos órgãos sociais das associações onde se ﬁliaram, são eles o futuro do pais e
do seu forte Movimento Associavo Popular.
A CPCCRD está solidária com os jovens portugueses e apela à sua parcipação na grande manifestação marcada
para dia 28 de Março, em Lisboa.
Um futuro melhor é possível, há que construi-lo, com Todos!
A Direcção Nacional da CPCCRD
Lisboa, 27 de Março de 2018

