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ANÚNCIO DE REVISÃO CONSTITUCIONAL

No mês de Junho, ao analisarmos neste Boletim 
os projectos de revisão constitucional que então se 
encontravam em cima da mesa, tivémos a oportu-
nidade de frisar que estávamos apenas no tiro de 
partida para uma corrida que se anunciava mais 
longa do que supunha o fracasso ao qual tais pro-
jectos estavam destinados.

E aqui estamos agora perante o anúncio feito 
pelo PSD de que, após as eleições autárquicas, apre-
sentará o seu próprio projecto de revisão constitu-
cional. Em rigor, tratou-se de um pré-anúncio, já 
que algumas das propostas apenas serão conheci-
das após o referido acto eleitoral.

Mas, do que já é conhecido, entre os cantos de 
sereia – até se procuram serenar as almas, dando 
conta de que o preâmbulo não será revisto, e que, 
no fim de contas, se trata de modernizar o tex-
to constitucional – lá vêm os estafados ataques à 
Constituição.

Não cabe neste momento uma análise mais 
exaustiva – que certamente faremos em próximos 
números –, mas vamos já destacar alguns aspectos,  

 
 
nem todos objecto de atenção noticiosa. Começa-
mos por mais uma proposta de diminuição do nú-
mero de deputados, cujo número máximo passaria 
a ser de 215.

Sob a capa de um «limite plurianual ao endivi-
damento público no orçamento», lá vem proposta 
a constitucionalização da política de austeridade. 
E, de forma mais disfarçada, é também proposta 
a «simplificação dos limites materiais de revisão». 
Como juristas, sabemos bem o que isso significa.

Ao apresentar a sua proposta, o líder do PSD 
afirmou que «[u]ma coisa mais violenta só se eu 
quisesse fazer uma revolução.» Convém não estar 
desatento, o que está em causa é, isso sim, o acerto 
de contas com a Revolução de Abril e com a Consti-
tuição que é filha da mesma.

Uma Constituição que urge dar a conhecer e 
concretizar na vida das pessoas. É essa uma das 
suas melhores defesas!
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A distribuição do presente número do Direito à Esquerda coincide com o mês de Agosto, 

período que convidaria a temas mais ligeiros. Todavia, não podemos ignorar o anúncio 

de mais um processo de revisão constitucional. Assim, começamos com uma primeira 

reflexão sobre o que já se conhece das propostas de revisão formuladas.

Já na segunda página pode encontrar um índice com os temas tratados no Direito à 

Esquerda ao longo do seu primeiro ano de publicação, bem como um QR Code de acesso 

aos números anteriores.
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José Martins Ascensão 
(16 Setembro 1944 – 26 Julho 2021)

O advogado José Martins Ascensão faleceu no dia 26 de Julho. 
Com um percurso ímpar de dedicação às melhores causas, dentro e fora 
dos tribunais, o Camarada Martins Ascensão encontrava-se organizado 
no Subsector dos Advogados e Juristas. 
À família enlutada, apresentamos as nossas condolências.
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