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25 de Abril: 48 anos...a caminho dos 50!
Contributos das escolas

DGE7 22/03/22, 11:13 HS

ANÔNIMO 27/04/22, 16:00 HS

Célia Barbosa Coordenadora de Projetos
Erasmus+ AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
CRISTELO
25 de abril 

Como é do conhecimento de todos, o grande feito do 25 de abril
de 1974, aconteceu há já quase 50 anos. Este garantiu a igualdade
entre homens e mulheres, a liberdade de expressão, o �m da
ditadura e o início de uma nova era, a da democracia. No
entanto, hoje em dia, conseguimos perceber que nem todos os
ideais foram cumpridos. 

Alguns estudos indicam que só daqui a 30 anos, ou seja, após 78
anos, é que as mulheres poderão receber o mesmo salário que os
homens, realizando estas o mesmo trabalho. 

Para além disto, um estudo publicado a 7 de março de 2022,
refere que desde 2020 até ao presente ano, a diferença salarial
aumentou de 8,6 % para 11,4 %. 

Porém, nem tudo é negativo, pois alguns objetivos foram
alcançados, tais como a liberdade de expressão que permite que
cada um possa ter opinião sem sofrer consequências e o viver
em democracia que é o que torna este último possível. 

Muito foi conquistado, mas ainda há muito a alcançar. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=caloeRmQdnY  

 Texto escrito pelos alunos do 7ºA 

AEEFS BECRE 23/04/22, 10:05 HS

Agrupamento de Escolas Escultor Francisco
dos Santos
Sentimentos de ABRIL!

Bianca Barbosa -9ºD 25 de abril nº2
Documento do Word

PADLET DRIVE

AEEFS BECRE 23/04/22, 10:05 HS

Agrupamento de Escolas Escultor Francisco
dos Santos
Quebraram-se as correntes da opressão, conquistou-se a
LIBERDADE

https://padlet.com/dge7/y73x2pnfg0rq6x51
https://padlet.com/dge7
https://www.youtube.com/watch?v=caloeRmQdnY
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1680240080/678bd2d2e86f13ef5582ea4b33e0aefa/25_04_22.jpeg
https://padlet.com/becre9
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1675562411/b296b7d95d801aee8d19020f9dcc4ade/Bianca_Barbosa__9_D_25_de_abril_n_2.docx
https://padlet.com/becre9


MARIA CONCEIÇÃO AGUIAR PINTO JANEIRO 23/04/22, 09:36 HS

Escola Secundária de Oliveira do Bairro
"Tempos Difíceis"
Luna Santanita, 12.º ano

Revolução de 25 de abril - 50 anos - O Estado Novo
por Luna Santanit

YOUTUBE

MARIA CONCEIÇÃO AGUIAR PINTO JANEIRO 23/04/22, 09:36 HS

Escola Secundária de Oliveira do Bairro Três
testemunhos ... um regime
Beatriz e Maria Felício, 12.º ano

Tres testemunhos
Documento PDF

PADLET DRIVE

ALCINA MARINHO 23/04/22, 09:36 HS

Agrupamento de Escolas Camilo Castelo
Branco

Entrevista - Inês Alves -turma 6.10
Documento PDF

PADLET DRIVE

ETELVIRA MARIA QUERIDO FIGUEIREDO 23/04/22, 09:37 HS

Agrupamento de Escolas nº1 de Gondomar.
Escola Secundária de Gondomar. 9º2.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1675562411/a896a6bab0d72391b5662fcb5fe89cd4/1650582368100.jpg
https://padlet.com/conceicaojaneiro
https://www.youtube.com/watch?v=5wQTjdiZqP8&t=6s
https://padlet.com/conceicaojaneiro
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/441545287/27b8ab147724f221294c276e95c86339/Tres_testemunhos.pdf
https://padlet.com/alcinamarinho
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/230450247/7d423409b6f9e0f9b4073fde55305512/Entrevista____In_s_Alves__turma__6_10.pdf
https://padlet.com/etelvira_teacher


25DeAbril
Vídeo de 2:25

PADLET DRIVE

ANA NUNES 23/04/22, 09:37 HS

Escola secundária de Lousada
Entrevista a antigo combatente da Guerra colonial - turma 12º
HL- "Avô da Marta"

VIDEO ULTRAMAR
por Marta Monteiro

YOUTUBE

CONCEICAO JORGE 23/04/22, 09:37 HS

AEEriceira - EBS António Bento Franco - 9ºD

padlet-hht05act9xr2ityw
Documento PDF

PADLET DRIVE

ANA PAULA MARTINS 23/04/22, 09:39 HS

Agrupamento de Escolas D. António Ferreira
Gomes, Penafiel
"Para mim o 25 de abril é..." - Projeto comemorativo dos 48 anos
da Revolução de abril.  

Turmas participantes: 5º3, 5º5, 5º8, 5º10 e 6ºD. 

Professora: Ana Paula Martins

25-de-abril_sKEsJFpN
Vídeo de 4:38

PADLET DRIVE

CATARINA CACHAPUZ 23/04/22, 09:37 HS

Escola Secundária Aurélia de Sousa | Porto
Em 1972, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho
da Costa publicaram o livro "Novas Cartas Portuguesas".  O livro
foi destruído pela censura com o pretexto de ser uma ofensa aos
costumes e à moral vigente no País. As autoras,, que �caram
conhecidas como "as 3 Marias", foram levadas a julgamento, num
processo com fortes repercussões internacionais. 
Em 2022, na ESAS, vamos ler o que a censura cortou.  

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/49950324/83435f336dc37595c553fe05c949514f/25DeAbril.mov
https://padlet.com/anapaulanunes
https://youtu.be/HSp7oXRSXk4
https://padlet.com/conceicaojorge
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1656749786/ea104aa32bf174ede6766988d4c5a4c2/padlet_hht05act9xr2ityw.pdf
https://padlet.com/anapaulamartins6
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1675266680/41c8811dd69171abbf3110165b122e31/25_de_abril_sKEsJFpN.mp4
https://padlet.com/catarinacachapuz


Vamos ler o que a censura cortou_novo
Vídeo de 5:44

PADLET DRIVE

MARIA SUSETE MATOS MOTA 23/04/22, 09:38 HS

Agrupamento de Escolas de Sátão -Escola
Básica Ferreira Lapa - alunos do 6º C
Vídeo baseado no livro "O Tesouro" de Manuel António Pina.

O Tesouro.MOV
por Carlos António Lopes Pais e Siva

GOOGLE DRIVE

ELISABETEPROFGEOAMADEO 23/04/22, 09:39 HS

Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-
Cardoso/E.B. Vila Caiz - 9ºF

Revolução 25 de Abril (2)
Vídeo de 2:34

PADLET DRIVE

ELISABETEPROFGEOAMADEO 26/04/22, 08:35 HS

Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-
Cardoso/E.B. Amadeo - 1º Ciclo (3º ano)

Turma 3V (1)
Documento PDF

PADLET DRIVE

ANÔNIMO 23/04/22, 09:39 HS

Escola Profissional Amar Terra Verde

ANTONIO MIGUEL FERREIRA MONTEIRO 23/04/22, 09:39 HS

AEPSI

25 de abril
por Leonor :D

PADLET

ANTONIO MIGUEL FERREIRA MONTEIRO 23/04/22, 09:39 HS

Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa
Iria

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1187854564/fc97fee4a308db5e11a550ad8e076953/Vamos_ler_o_que_a_censura_cortou_novo.mov
https://padlet.com/mariamota1
https://drive.google.com/file/d/1mMegJ9z9DX4YHDZPqufSUsoU35fbB12X/view?usp=sharing
https://padlet.com/elisabeteprofgeoamadeo
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1212737949/aced5c2e3d22c49f490069806eaeb9c3/Revolu__o_25_de_Abril__2_.mp4
https://padlet.com/elisabeteprofgeoamadeo
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1212737949/39eebfe5d024bbc4f35216fd1a27c33a/Turma_3V__1_.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1656837237/65e67f723747a80de62403ca1237f359/Liberdade_3.jpeg
https://padlet.com/ammonteiro
https://padlet.com/leonorcampos274/25deabril
https://padlet.com/ammonteiro


ZENAIDE MALAQUIAS 23/04/22, 09:39 HS

Agrupamento de Escolas da Gafanha da
Encarnação
Os alunos das turmas A, B e D do 9.º Ano quiseram deixar a sua
marca na comemoração do 25 de abril. Assim, deram asas à sua
liberdade e pintaram azulejos alusivos à data. Concluíram o seu
voo com o cartaz de agradecimento a quem lhes tornou possível
voar!

Aurora da Liberdade _ AEGE
Apresentação do PowerPoint

PADLET DRIVE

ANTONIO MIGUEL FERREIRA MONTEIRO 23/04/22, 09:40 HS

Agrupamento de escolas da Póvoa de Santa
Iria

FATI BARRETO 23/04/22, 09:39 HS

Agrupamento de Escolas D. João II - Caldas
da Rainha
publicado pela coordenadora de Cidadania

marcadores livros 3
Documento PDF

PADLET DRIVE

MCONCEICAO COELHO 23/04/22, 09:39 HS

Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro
Trabalhos realizados pelos alunos do 1.ºCiclo das turmas A, B, C,
D e E.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1455113130/244b1f3e76d1a182950cdd4d8c1fb51c/Prefiro_o_perigo_da_liberdadE_ao_sossego_da_servid_o.png
https://padlet.com/zenaidemalaquias
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1672695454/33cebd5795b5cd91ace28c05fbf0ea28/Aurora_da_Liberdade___AEGE.pptx
https://padlet.com/ammonteiro
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1455113130/cbbb0eaa2f52d1386c31a342c043beb9/25_de_abril_74_Diogo_Fortunato_9_J.jpg
https://padlet.com/MariaBarreto
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/343267374/6285871e564f2d7916a2b72c5ecfc2ed/marcadores_livros_3.pdf
https://padlet.com/mconceicaocoelho


25 de abril - 1.º Ciclo - EB_S de Terras de Bouro
Documento PDF

PADLET DRIVE

ANÔNIMO 23/04/22, 09:40 HS

Agrupamento de Escolas de Gavião (Turmas
6.ºA e 6.ºB)
DAC entre HGP, EV e Cidadania. 
Inserido no Projeto Escola e Cultura. 

25 de Abril Sempre!
Documento PDF

PADLET DRIVE

ELISABETEPROFGEOAMADEO 23/04/22, 09:40 HS

Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-
Cardoso/E.B. Acácio Lino - 1º Ciclo

SANDRA FARIA 23/04/22, 09:41 HS

Agrupamento de Escolas de Idães

Agrupamento de Escolas de Idães
Documento PDF

PADLET DRIVE

SANDRA FARIA 23/04/22, 09:40 HS

Agrupamento de Escolas de Idães

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1546319308/9d601a4f4fc4c1505c48c7111a08b1b1/25_de_abril___1___Ciclo___EB_S_de_Terras_de_Bouro.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1675180700/11c5dea541447e06dc86986adc540e30/25_de_Abril_Sempre_.pdf
https://padlet.com/elisabeteprofgeoamadeo
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1212737949/a59f7d67ca544f5f70b40195e1717db4/EB_Ac_cio_Lino.jpg
https://padlet.com/sandrapintofaria2010
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1032662713/65eb284a1f56ca1a46fa40f9eb3d6ca3/Agrupamento_de_Escolas_de_Id_es.pdf
https://padlet.com/sandrapintofaria2010


ANÔNIMO 23/04/22, 09:41 HS

AEAalmeirim - ESMA - 10.ºC

Diz-me como é, conta-me como foi
Projeto de Cidadania e Desenvolvimento
- turma 10.ºC - ESMA

PADLET

ROSA MARIA AUGUSTO FERNANDES 23/04/22, 09:40 HS

Agrupamento de Escolas de Almancil
Avalmancil, a revisitar o passado.

ROSA MARIA AUGUSTO FERNANDES 23/04/22, 09:40 HS

Agrupamento de Escolas de Almancil
Avalmancil, a repensar o presente.

Avalmancil Eda 9.º D
Documento PDF

PADLET DRIVE

ROSA MARIA AUGUSTO FERNANDES 23/04/22, 09:41 HS

Agrupamento de Escolas de Almancil
Avalmancil, a mudar o futuro.

Avalmancil Karylle e Lara 9B
Documento PDF

PADLET DRIVE

GRAÇA SOLHA 23/04/22, 09:41 HS

Agrupamento de Escolas de Lousada-
Departamento de CSH
Pássaros da Liberdade 
25 de Abril Sempre!  
48 anos...a caminho dos 50 
O processo https://padlet.com/gracasolha/9psib731wzluww1u

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1032662713/33aa21715099c5748f9e6bc8872bfc45/Poesia_Luana_9__E.png
https://padlet.com/teresamelo_blopes/ngir9ngtnjbdxsls
https://padlet.com/rfernandes9
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/795450000/dfacd62636356d39699cb2608b0fa282/Avalmancil_Svitlana_9D.jpg
https://padlet.com/rfernandes9
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/795450000/319cd5e122f245c59ad32b4d8c79adb5/Avalmancil_Eda_9___D.pdf
https://padlet.com/rfernandes9
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/795450000/ebf83baa4c3ec12d51f276aa59815784/Avalmancil_Karylle_e_Lara_9B.pdf
https://padlet.com/gracasolha
https://padlet.com/gracasolha/9psib731wzluww1u


ANTONIO MIGUEL FERREIRA MONTEIRO 23/04/22, 10:06 HS

Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa
Iria

25 de abril
Documento PDF

PADLET DRIVE

CÉLIA FIGUEIREDO 22/04/22, 17:55 HS

Agrupamento de Escolas do Barreiro:
Jardim de Infância nº 2, EB Manuela
Fonseca, EB D. Luís Mendonça Furtado e
Biblioteca Escolar

Sala Amarela, 1º B, 2º C, 3º B, 3º C, 4º C, 
4º E, 4º F, 6º D, 7º B, 7º C, 7º E, 8º B, 8º E e 9º C.

25 de Abril: 48 anos…a caminho dos
50!
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO
BARREIRO Trabalhos realizados no
âmbito da Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania, domínio das
Instituições e Participação Democrática.

PADLET

CLUBE EUROPEU 22/04/22, 17:55 HS

Envio da Padlet - Agrupamento de Escolas
de Azambuja

https://padlet.com/tuliaoliveira/9ooztcp70ciwl7be 

ALCINA MARINHO 23/04/22, 10:05 HS

Agrupamento de Escolas Camilo Castelo
Branco

Entrevista Guerra Colonial- Rodrigo Quaresma -turma 6º10
Documento PDF

PADLET DRIVE

ALDA ALMEIDA 22/04/22, 17:56 HS

Agrupamento de Escolas de São Martinho
do Porto
Leitura dos poemas "António Oliveira Salazar" de Fernando
Pessoa, "Cantata da Paz" de Sophia de Mello Breyner Andersen e
Portugal Ressuscitado de José Carlos Ary dos Santos. Alunos do
5.º ano do clube de Leitura e de Teatro

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/758825298/236407836a51e782d5ea73f22de18765/278923279_485571809984645_5383085250935124931_n__1_.jpg
https://padlet.com/ammonteiro
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1455113130/3c64b822212db6816bb5e5ae6a88806f/25_de_abril.pdf
https://padlet.com/profceliafigueiredo
https://padlet.com/padlets/yqdq2pvfgh3d18ku
https://padlet.com/azeuropa2015
https://padlet.com/tuliaoliveira/9ooztcp70ciwl7be
https://padlet.com/alcinamarinho
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/230450247/cc6bd67156805cf3fc2c8dfc2f2cb6a4/Entrevista_Guerra_Colonial__Rodrigo_Quaresma__turma_6_10.pdf
https://padlet.com/alda_almeida


WhatsApp Audio 2022-04-22 at 11.14.31
Vídeo de 4:05

PADLET DRIVE

ALDA ALMEIDA 22/04/22, 17:56 HS

Agrupamento de Escolas de São Martinho
do Porto

25 de abril a caminho dos 50
Documento PDF

PADLET DRIVE

CONCEIÇÃO ABREU 22/04/22, 16:46 HS

Agrupamento de Escolas Miguel Torga -
Bragança

CÉLIA FIGUEIREDO 23/04/22, 10:06 HS

Agrupamento de Escolas do Barreiro: EB D.
Luís Mendonça Furtado. Turmas: 6º D, 7º B,
7º C, 7º E, 8º B, 8º E, 9º C e Biblioteca
Escolar

HENRIQUETARUA 22/04/22, 16:29 HS

Escola Secundária São Pedro - Vila Real -
9.º A e 9.º B
Os Jovens de Hoje e o 25 de Abril
 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/383506380/788e81bd64ddf833acc0e0a35b4b9143/WhatsApp_Audio_2022_04_22_at_11_14_31.mp4
https://padlet.com/alda_almeida
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/383506380/c52b529a389de818b93d35ff017a1625/25_de_abril___a_caminho_dos_50.pdf
https://padlet.com/mconceiabreu
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1183516111/69c72ffe0523b297bb47d2602aad33e3/_cartaz_1.jpg
https://padlet.com/profceliafigueiredo
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1418459996/ec09f0c11abb210af0f3d64e5a0b5666/Exposi__o_25_de_abril.png
https://padlet.com/henriquetarua


Mesmo após tantos anos, e tantos testemunhos de pessoas que
presenciaram este dia histórico, é fascinante apercebermo-nos
que, se estas pessoas não tivessem tido coragem para realizar
este grande feito, não teríamos, neste momento, a liberdade,
igualdade e direitos que possuímos hoje em dia.
 
Já ninguém necessita de se sentir reprimido ou perseguido por
possuir uma opinião própria. Podemos votar no partido que
achamos corresponder ás nossas expectativas, andar pelas ruas
livremente.
 
Cada um de nós tem o direito de se exprimir, pensar e praticar a
sua religião, sem se preocupar com o que os outros pensam.
Mas, apesar de termos liberdade, às vezes não a usamos
corretamente, o que nos pode prejudicar ao longo das nossas
vidas.
 
Em suma, a liberdade é o respeito pelos que estão à nossa volta,
é não julgar as pessoas e ter direito a fazer as nossas próprias
escolhas, mas com responsabilidade.

CONCEIÇÃO ABREU 22/04/22, 16:46 HS

Agrupamento de Escolas Miguel Torga -
Bragança

HELDERCORDEIROVERDE 22/04/22, 16:26 HS

Agrupamento de Escolas de Vimioso

25 Abril - DGE
Apresentação do PowerPoint

PADLET DRIVE

HENRIQUETARUA 22/04/22, 16:19 HS

Escola Secundária São Pedro - Vila Real -
9.º A
A Revolução dos Cravos
 
No dia 25 de abril
A democracia foi implantada
Com muita alegria
Esta data é celebrada
 
Para Lisboa marcharam

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/131250651/99b15144e4f0b0cb3b73610ace079c5c/Post_3.jpg
https://padlet.com/mconceiabreu
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1183516111/79d2e9aa6a8ad600c8d970dd2d3f34ea/_cartaz_2.jpg
https://padlet.com/heldercordeiroverde
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/284937516/c2ce4be27644d4d6b5da775c81e7696c/25_Abril___DGE.pptx
https://padlet.com/henriquetarua


Com euforia e con�ança
Por um propósito nobre
Trouxeram de volta a esperança
 
Já cansado estava o povo
De tanto lutar pela igualdade
O 25 de abril
Veio cantar a liberdade
 
Numa revolução pací�ca
Com armas prontas a atuar
Nada disto foi preciso
Pois cravos as estavam a empatar

MARIA CONCEIÇÃO AGUIAR PINTO JANEIRO 22/04/22, 16:16 HS

Escola Secundária de Oliveira do Bairro
Testemunho de um militar

48 anos 25 abril-Santiago
Documento PDF

PADLET DRIVE

NATACHA MARQUES 22/04/22, 16:18 HS

Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe
turmas do 6º A e B
Desenhos com legenda elaborados pelos alunos das turmas do
6º A e B da EPSTP. 

EPSTP___2.docx
Documento do Word

PADLET DRIVE

NATACHA MARQUES 22/04/22, 16:16 HS

Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe -
alunos 6º ano
Os alunos dos 6º anos (A e B), declamaram e cantaram
"Grândola".

video-1650641362
Vídeo de 0:39

PADLET DRIVE

HENRIQUETARUA 22/04/22, 16:17 HS

Escola Secundária São Pedro - Vila Real -
9.º A

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/131250651/09b949ab9279d9116521e466401e35ec/Post_2.jpg
https://padlet.com/conceicaojaneiro
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/441545287/53977c38f5f2566a0b9c244fbf3131e6/48_anos_25_abril_Santiago.pdf
https://padlet.com/nmarques5
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1674763394/5a2911526bed059adcce89c657a9496f/EPSTP___2.docx
https://padlet.com/nmarques5
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1501193818/93768f17d109641ad0f4f4ae6ce7b0d3/video_1650641362.mp4
https://padlet.com/henriquetarua


ELSA COSTA 22/04/22, 16:17 HS

Agrupamento de Escolas de Alvalade|
Escola Secundária Padre António Vieira|
12ºLH2
Podcast realizado pela turma complementado com vídeo.

Minutos revolucionários
por Epas ESPAV

YOUTUBE

CÉLIA QUEIRÓS 22/04/22, 16:17 HS

Agrupamento de Escolas de Vilela
Trabalho da aluna Mariana Silva Moreira, 12VD

Operação fim de regime
por Mariana Silva Moreira Aluno

PADLET

MARIAGONCALVES2022 22/04/22, 16:17 HS

Escola Secundária Afonso Lopes Vieira
Entrevista a docente que vivenciou na primeira pessoa,
enquanto adolescente, o 25 de abril de 1974. Trabalho de dois
alunos do 9º ano.

Studio Project
Video made on Kapwing

KAPWING

MARIA CONCEIÇÃO AGUIAR PINTO JANEIRO 23/04/22, 10:17 HS

Escola Secundária de Oliveira do Bairro "O
antes da Revolução"

48 anos da Revolução do 25 de abril-Joana Rato
Documento PDF

PADLET DRIVE

ANÔNIMO 22/04/22, 16:19 HS

EB/PE de Santo António e Curral das
Freiras- Madeira
Trabalho realizado ,no âmbito da disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/131250651/388f9159fea2f7536dfd44f12e581c8e/Post_1.jpg
https://padlet.com/elsacosta
https://www.youtube.com/watch?v=VyXQHUuS2Do
https://padlet.com/celia_queiros
https://padlet.com/a97321/ljijfsn4iwwjbzcg
https://padlet.com/mariagoncalves2022
https://www.kapwing.com/videos/6262c93bd91e0b00751beef1
https://padlet.com/conceicaojaneiro
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/441545287/6ac0022289a17a1d4f3ffc22bead9317/48_anos_da_Revolu__o_do_25_de_abril_Joana_Rato.pdf


25deabril_leonorrebolo_16_8A
Apresentação do PowerPoint

PADLET DRIVE

ANABELA SOEIRO 22/04/22, 15:49 HS

Agrupamento de Escolas de Mêda- 12ºAno
Comemorar o 25 de abril de 1974

ANÔNIMO 22/04/22, 15:50 HS

Lúcia Rute Afonso - EB/PE DE Santo António
e Curral das Freiras

25 de abril-Rodrigo Jardim 8ºB
Documento PDF

PADLET DRIVE

ANAMARQUES1 22/04/22, 15:49 HS

Agrupamento de Escolas professor João de
Meira - Guimarães- turma 7E

Mariana nº14 JoanaNº8
Documento PDF

PADLET DRIVE

ANÔNIMO 22/04/22, 16:18 HS

EB/PE de Santo António e Curral das Freiras
No âmbito da Comemoração do 25 de abril de 1974, os alunos do
8º 1, A, B E C ouviram falar do 25 de abril nas aulas de Cidadania
e Desenvolvimento. Depois, realizaram trabalhos sobre a
importância desta data destacando aquilo que lhes pareceu mais
relevante. 
 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1675003577/6dbc166d374e8709bf6cf23df6138cd9/25deabril_leonorrebolo_16_8A.pptm
https://padlet.com/anabelasoeiro
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/312222936/79da936b399319b30a21ad02adfede91/278590679_384101710103848_3453563828476712750_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1675003577/56e93291dec13f2dd77c88fe5b284f1d/25_de_abril_Rodrigo_Jardim_8_B.pdf
https://padlet.com/anamarques1
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/316839206/ed8957e849dc70e011439a3a5efe812a/Mariana_n_14_JoanaN_8.pdf


COORDENADORTEAC 22/04/22, 15:51 HS

Escola Europeia de Ensino Profissional -
Braga

Padlet ilustrativo sobre sobre o 25 de abril subordinado ao tema
“48 anos…a caminho dos 50”.  

Turmas envolvidas:  
Técnico Auxiliar Protésico 
Técnico Auxiliar de Saúde 
Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores  

Professor Responsável: 
Sérgio Ruiz Silva  

Facebook:  

https://www.facebook.com/eeuropeia 

Instagram: 

https://www.instagram.com/escola_europeia/ 

Youtube: 

https://www.youtube.com/user/MrTekmr 

Escola Europeia de Ensino
Profissional - 25 Abril 1974
No âmbito da Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania, domínio das
Instituições e Participação Democrática,
inserido nas comemorações do 25 de abril de 2022, gostaríamos de
lançar um desafio a professores e alunos que consiste na construção
de um Padlet (mural dinâmico e interativo) sobre o 25 de abril
subordinado ao tema “48 anos…a caminho dos 50”. Cada
professor/aluno pode elaborar um post sobre o tema indicado,
englobando os conhecimentos científicos da sua disciplina/área) cujo
conteúdo pode ser: texto, vídeo, música, desenho, etc. Sugestões de
conteúdos: --> 25 de abril de 1974 --> Os valores da democracia --> 25
de abril quase 50 anos depois --> Para mim o que foi e/ou o que é o
25 de abril. No final o padlet será divulgado na Direção Geral de
Educação.

PADLET

CÉLIA FIGUEIREDO 22/04/22, 15:01 HS

Agrupamento de Escolas do Barreiro: Escola
Básica Manuela Fonseca- 4º E
Os alunos do 4º E ouviram músicas de abril e escolheram ilustrar
a música de Zeca Afonso: "Menino do Bairro Negro".

25 de abril
Vídeo de 1:06

PADLET DRIVE

PAULA CRISTINA DIAS 22/04/22, 14:37 HS

Agrupamento de Escolas de Póvoa de
Lanhoso
Os alunos foram à rua perguntar... Qual o signi�cado do 25 de
abril?

O significado numa expressão
Documento PDF

PADLET DRIVE

PAULA CRISTINA DIAS 22/04/22, 14:37 HS

Agrupamento de Escolas de Póvoa de
Lanhoso
O signi�cado do 25 de abril e os valores da democracia para os
mais velhos!  
os mais novos cantaram "Grândola Vila Morena"!

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1675003577/afe6733dc713f6d151964d3b95e8376b/V_nia_Camacho_9_1.jpg
https://padlet.com/Coordenador_TEAC
https://www.facebook.com/eeuropeia
https://www.instagram.com/escola_europeia/
https://www.youtube.com/user/MrTekmr
https://padlet.com/padlets/qinksfau3dlgby65
https://padlet.com/profceliafigueiredo
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1418459996/fed99996801ca1d248f25b03349f972c/25_de_abril.mp4
https://padlet.com/paulacsdias_historia
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/99253464/a1a177f4c4d9d816840cf232fefec92b/O_significado_numa_express_o.pdf
https://padlet.com/paulacsdias_historia


LUÍS NUNES 22/04/22, 14:21 HS

Agrupamento de Escolas José Estêvão -
Exposição do 9.º ano

LUÍS NUNES 22/04/22, 15:01 HS

Agrupamento de Escolas José Estêvão -
Aveiro
Atividade "25 de abril - Música de intervenção" com a
participação de turmas do 2ºciclo. Pretende relatar, de forma
resumida, os acontecimentos vividos na madrugada de 25 de
abril de 1974 e a interpretação dos temas que serviram de
senhas, "E depois do adeus" e "Grândola vila morena",
terminando com a interpretação do Hino Nacional Português.

25 de Abril - AEJE - EB 2,3 S. Bernardo
por Luís Nunes

YOUTUBE

TIAGOTADEU 22/04/22, 14:22 HS

Agrupamento de Escolas da Sé, Guarda
 Beatriz 7ºA 
Escola Básica de São Miguel, Guarda 
Professora Conceição Tavares  

TIAGOTADEU 22/04/22, 14:22 HS

Agrupamento de Escolas da Sé, Guarda
 Lara 7ºA 
Escola Básica de São Miguel, Guarda 
Professora Conceição Tavares  

TIAGOTADEU 22/04/22, 14:22 HS

Agrupamento de Escolas da Sé, Guarda
 Lara 7ºB- Escola Básica de São Miguel, Guarda 
Professora Conceição Tavares 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/99253464/14409b037ddf5085e232b4b24ab05a35/Apresenta__o_sem_t_tulo.jpg
https://padlet.com/luisnunes380
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1508444179/fa542a8bbdfc12f9aff145c339c37229/20220422_090836.jpg
https://padlet.com/luisnunes380
https://youtu.be/k3Hi4gyIU7k
https://padlet.com/tiagotadeu
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/142695603/efe55c30aa49b3e8f6b7e4fdf44e023f/4.jpg
https://padlet.com/tiagotadeu
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/142695603/ac77fa92c8d7cd1ce7c0f6ccad538d7d/3.jpg
https://padlet.com/tiagotadeu


TIAGOTADEU 22/04/22, 14:22 HS

Agrupamento de Escolas da Sé, Guarda
Escola Básica de São Miguel, Guarda 
Diogo 7ºB 
Professora Conceição Tavares

GRAÇA GONÇALVES 22/04/22, 14:22 HS

Agrupamento de Escolas da Bobadela

TIAGOTADEU 22/04/22, 14:24 HS

Agrupamento de Escolas da Sé, Guarda
 Matilde Mendes- 7ºA (Escola Secundária com 3ºCiclo da Sé) 
O 25 de abril de 1974 (Revolução dos Cravos) foi o dia em que o
nosso país voltou a ter uma democracia, depois de 48 anos de
ditadura. Viva a LIBERDADE. Foi graças a esta Revolução que
hoje podemos estar na escola com colegas de ambos os sexos, na
mesma turma.  
Pedro Monteiro - 7ºB (Escola Secundária com 3ºCiclo da Sé) 
Espero que o espírito do 25 de abril sirva de inspiração a outras
nações e que outros cravos venham a substituir as balas de
qualquer con�ito no mundo. 
Com o 25 de abril o regime político passou a ser a democracia
que na minha opinião é o regime onde existe mais justiça,
liberdade e que se adequa às necessidades e interesses das
pessoas.  
Afonso Oliveira 7ºB (Escola Secundária com 3ºCiclo da Sé) 
Que o dia 25 de abril sirva eternamente para avivar memórias
daquilo que Portugal já foi, da fome, da miséria, e das
desigualdades vividas. 
Que o 25 de abril represente a forma como a democracia deve
ser vivida na sua essência verdadeira, sem opressão, sem medo,
sem receio e com toda a liberdade de expressão. 
O 25 de abril foi o início do Portugal contemporâneo : A
libertação de um regime de opressão!! O início da liberdade!  
Professor Tiago Tadeu

FERNANDA CARMINDA CUNHA 22/04/22, 14:24 HS

Agrupamento de Escolas de Idães
Trabalhos de alunos do 5º ano de escolaridade, turma C. 
Orientação: Professora Fernada Cunha

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/142695603/a4bcd6487ff9855bd4996f15d3de5a0f/22.jpg
https://padlet.com/tiagotadeu
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/142695603/3e7e32d68931121b588630fb8653e966/1.jpg
https://padlet.com/gracagoncalves1
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/823646464/43d6309c31328df8d407dd7a816c3550/CYMERA_20220422_144232.jpg
https://padlet.com/tiagotadeu
https://padlet.com/fernandadacunha71


25 de abril -
O 25 de abrilPara mim o que foi e/ou o
que é o 25 de abrilOs valores da
democracia O 25 de abril 50 anos depois
A turma 5º C agradece a visualização

EMAZE PRESENTATIONS

ANA FILIPA DE SOUSA POÇAS (200) 22/04/22, 14:24 HS

Agrupamento de Escolas de Oliveira de
Frades - Turma 6ºC História e Geografia de
Portugal

48 anos... a caminho dos 50 - Bruno 6°C AEOF
Vídeo de 2:03

PADLET DRIVE

LEONOR 22/04/22, 14:24 HS

Agrupamento de Escolas de Coimbra Oeste-
EB 2, 3 de Taveiro

25 de abril de 1974
48 anos depois não podemos esquecer
esta data! Neste Padlet vais escrever a
razão ou as razões.Pede ajuda aos teus
pais ou, ainda melhor, aos teus avós ou
a quem o tenha vivido.

PADLET

ANA FILIPA DE SOUSA POÇAS (200) 22/04/22, 14:24 HS

Agrupamento de Escolas de Oliveira de
Frades - Turmas 9ºA, C e D - Educação
Visual e Cidadania e Desenvolvimento

Cartazes 9Ano 25 de Abril
Documento PDF

PADLET DRIVE

ANA FILIPA DE SOUSA POÇAS (200) 22/04/22, 14:24 HS

Agrupamento de Escolas de Oliveira de
Frades - Turmas 6ºA, B, C e D - História e
Geografia de Portugal

25 de ABRIL - "48 anos... a caminho
dos 50"
H.G.P. - 6ºA, 6ºB, 6ºC e 6ºD Escola
Básica e Secundária de Oliveira de
Frades

PADLET

MARIA AUGUSTA MEIRELES GONÇALVES 22/04/22, 13:33 HS

Agrupamento de Escolas de Sátão

25 de abril historia 9 ano
Apresentação do PowerPoint

PADLET DRIVE

PROF. SANDRA GOMES 22/04/22, 13:29 HS

https://www.emaze.com/@ALRCQRQTO/25-de-abril---48-anos-a-caminho-dos-50
https://padlet.com/anafilipapocas
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1672635216/dae0624cc82b2e23d0f9fb2e798b468c/48_anos____a_caminho_dos_50___Bruno_6_C_AEOF.mp4
https://padlet.com/leonornegrao2
https://padlet.com/padlets/xk60o6ub4en8rs2c
https://padlet.com/anafilipapocas
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1672635216/c14ba07411b17bfabbd4fb7737897dec/Cartazes_9Ano_25_de_Abril.pdf
https://padlet.com/anafilipapocas
https://padlet.com/padlets/d451ivybfht581w0
https://padlet.com/augustagoncalves
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459726536/5b387a42a784845183e8ca1f55bc4510/25_de_abril_historia_9_ano.pptx
https://padlet.com/sandragomes12


Agrupamento de Escolas da Bobadela - EB
n.º3 da Bobadela
25 de abril SEMPRE! 
Para que nunca seja esquecido... 💖💖💖💖💖

ANÔNIMO 22/04/22, 13:12 HS

Agrupamento de Escolas Santos Simões-
Guimarães

Revolução Cravos 7D Santos Simoes
Apresentação do PowerPoint

PADLET DRIVE

PROF. FÁTIMA PAULO 22/04/22, 13:12 HS

Agrupamento de Escolas Lousada Oeste -
Turma 9.ºA

Valores da Democracia
Agrupamento de Escolas de Lousada
Oeste -Turma 9.ºA

PADLET

LUÍS MIGUEL GONÇALVES 22/04/22, 13:12 HS

Agrupamento de Escolas de Vialonga - EBS
de Vialonga - 6º I
Alunos com total liberdade de criação.

LUÍS MIGUEL GONÇALVES 22/04/22, 13:12 HS

Agrupamento de Escolas de Vialonga - EBS
de Vialonga - 6º I
Alunos com total liberdade de criação.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1163631422/a09fdbb0a8086bc1b2d0998cd0d130f1/IMG_20220422_123734.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1673760253/822f6b8312e624f749c3b2a92304ba4a/Revolu__o_Cravos_7D_Santos_Simoes.pptx
https://padlet.com/fatimapaulo
https://padlet.com/fatimapaulo/kysemfzbad8hjv4q
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https://padlet.com/lmigg24
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/856261014/fd6f0f0c9c74a278e9f405b2ad277741/04CD_6_I.jpg


ANÔNIMO 22/04/22, 13:29 HS

Agrupamento de Escolas de Póvoa de
Lanhoso
Celebrar Abril! Sempre!

Abril Mês para recomeçar, laranja e branco, post para story
Documento PDF

PADLET DRIVE

MIGUEL SANTOS 23/04/22, 10:18 HS

Colégio dos Plátanos - 3º Ciclo

Colégio dos Plátanos_25Abril
Documento PDF

PADLET DRIVE

LUÍS MIGUEL GONÇALVES 22/04/22, 13:13 HS

Agrupamento de Escolas de Vialonga - EBS
de Vialonga - 6º I
Alunos com total liberdade de criação.

RAQUEL ELÓI 22/04/22, 13:13 HS

Clube Europeu do Colégio dos Plátanos
Alunos do 5º ano �zeram poemas

Comemoração do 25 de abril - Liberdade
Documento PDF

PADLET DRIVE

ANÔNIMO 22/04/22, 13:13 HS

Agrupamento de Escolas Rainha Santa
Isabel, Coimbra - EB1 de Sargento Mor
Grande documentário feito entre pai e �lho.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1456215570/bcac15311a5a33c5f10ffb93536dd6b4/Abril_M_s_para_recome_ar__laranja_e_branco__post_para_story.pdf
https://padlet.com/miguelcsantos24
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1518299356/a313ae0d19abcf516d8be7430f0c0955/Col_gio_dos_Pl_tanos_25Abril.pdf
https://padlet.com/lmigg24
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/856261014/892528548db2145b1105b9d2fe38d951/08CD_6_I.jpg
https://padlet.com/raquel_eloi
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/322068123/b5db34f8466137c80f62cea150668856/Comemora__o_do_25_de_abril___Liberdade.pdf


Entrevista sobre o 25 de abril - Lucas
por Sonia Varelas

YOUTUBE

ANÔNIMO 22/04/22, 11:39 HS

Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-
Nova/EB Nº1 de Condeixa-a-Nova/4ºA

25 de Abril by Pedro do Amaral on
Genially
Discover more about 25 de Abril ✌  -
Interactive Image

GENIALLY

ANÔNIMO 22/04/22, 11:22 HS

Agrupamento de Escolas Rainha Santa
Isabel, Coimbra - EB1 de Sargento Mor

ANÔNIMO 22/04/22, 11:15 HS

Agrupamento de Escolas Rainha Santa
Isabel, Coimbra - EB1 de Sargento Mor
A Leonor apresentou a sua pesquisa.

ANÔNIMO 22/04/22, 11:14 HS

Agrupamento de Escolas Rainha Santa
Isabel, Coimbra - EB1 de Sargento Mor
Cartazes apresentados pelos alunos, na escola.

CARTAZES DOS ALUNOS
Documento PDF

PADLET DRIVE

ANÔNIMO 22/04/22, 11:15 HS

Agrupamento de Escolas Rainha Santa
Isabel, Coimbra - EB1 de Sargento Mor
Trabalho realizado no âmbito do projeto Meditar e Filosofar e da
leitura do livro "O tesouro".

https://youtu.be/OJgq306uxaA?t=6
https://view.genial.ly/624c1bf51c8ba0001992671f/interactive-image-25-de-abril
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/457998850/4103f42c4387a44d992ab162a127be0a/O_25_ABRIL_NA_ESCOLA_Ismail_e_Eliz.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/457998850/9cdda0c4a23de4f9f04d48ca520aff0b/Leonor.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/457998850/79109e98feb4744a4f89cc7b0ceb4c39/CARTAZES_DOS_ALUNOS.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/457998850/4fb6ad4e9ac706dd56fc44f84068b444/O_25_ABRIL_NA_ESCOLA_o_tesouro.png


ANÔNIMO 22/04/22, 11:15 HS

Agrupamento de Escolas Rainha Santa
Isabel, Coimbra - EB1 de Sargento Mor

ANÔNIMO 22/04/22, 11:15 HS

Agrupamento de Escolas Rainha Santa
Isabel, Coimbra - EB1 de Sargento Mor
Entrevista do pai ao Bernardo.

Bernardo
Vídeo de 0:39

PADLET DRIVE

CRISTINA NUNES 22/04/22, 11:39 HS

Agrupamento de Escolas do Algueirão /
Escola Básica e Secundária Mestre
Domingos Saraiva
Participaram neste projeto as turmas 5.º G,  
6.ª A, 6.º B, 6.º C, 6.º D, 6.º E, 6.º F e 6.º G

48 anos…a caminho dos 50
Documento PDF

PADLET DRIVE

ANÔNIMO 22/04/22, 11:15 HS

Agrupamento de Escolas Rainha Santa
Isabel, Coimbra - EB1 de Sargento Mor

CRISTINA NUNES 22/04/22, 11:15 HS

Agrupamento de Escolas do Algueirão /
Escola Básica e Secundária Mestre
Domingos Saraiva
Participaram neste projeto as turmas 5.º G,  6.ª A, 6.º B, 6.º C, 6.º
D, 6.º E, 6.º F e 6.º G

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/457998850/72455fae8404212436ac50b7694e4186/O_25_ABRIL_NA_ESCOLA___Filipe_2.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/457998850/eeb5d5892a8b115eac8a1ac7ca489cad/Bernardo.mp4
https://padlet.com/prof_cristinanunes
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/266025229/5770b194b7dabb29f9e0306fed50513d/48_anos_a_caminho_dos_50.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/457998850/dfb73dfdd4c64885d0a419ea9614caa4/O_25_ABRIL_NA_ESCOLA___Filipe.png
https://padlet.com/prof_cristinanunes


CARLA MARIA GOMES DE LEMOS E SOUSA 22/04/22, 11:40 HS

Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira -
Jogo do 25 de abril
Este jogo permite uma visão abrangente e simpli�cada para os
alunos abordarem e consolidarem este conteúdo.  

Escola Básica Dom Luís da Cunha 
22 de abril de 2022

Wheel of Names
Enter names, spin wheel to pick a
random winner. Customize look and feel,
save and share wheels.

WHEELOFNAMES.COM

RAQUEL GONÇALVES 22/04/22, 08:27 HS

Agrupamento de Escolas de Alfândega da
Fé
https://padlet.com/raquel666/hvvnxf8w698yy0n

48 anos...a caminho dos 50
25 de Abril

PADLET

ANABELA SOEIRO 22/04/22, 08:17 HS

Agrupamento de Escolas de Mêda -
5º/9º/11º/12º
Um dos cartazes da Exposição alusiva ao "25 de Abril de 1974".

MARIANA BATOUXAS 22/04/22, 08:17 HS

A Pensão Internacional, Bragança.
Era ali que se juntavam os do regime, nos anos 60 antes do 25 de
Abril, e que "tratavam" dos que eram do contra(...) 
" O meu pai era agricultor, fornecia os alimentos para a pensão.
Dizia-lhes que ganhava pouco, não dava para sustentar a família.
Bateram-lhe,  tivemos que emigrar. Regressamos depois do 25
de Abril(...).  
Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Bragança. Clube
Europeu/D. Beatriz, Auxiliar da Ação Educativa. Imagem de
Conceição Abreu.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/266025229/e689e04455f515e6c0c790eb4dd38827/Image27.jpeg
https://padlet.com/carlasousa6
https://wheelofnames.com/k8x-s2q
https://padlet.com/raquel666
https://padlet.com/raquel666/hvvnxf8w698yy0n
https://padlet.com/raquel666/hvvnxf8w698yy0n
https://padlet.com/anabelasoeiro
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/312222936/846db6233907bd766e1b8ab17c2c91c8/278919774_344750977637811_5588335698102578464_n.jpg
https://padlet.com/marianabatouxas


BIBLIOTECA AGEILHAVO 22/04/22, 11:16 HS

Exposição de trabalhos - 25 Abril -
Agrupamento de Escolas de Ílhavo

https://padlet.com/bibilhavo/kzr4p9g0ch4nqu28

MGRACACAEIRO 22/04/22, 16:21 HS

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PALMELA

TROVA DO VENTO QUE PASSA 

 Pergunto ao vento que passa notícias do meu país e o vento cala
a desgraça o vento nada me diz. 
  
Pergunto aos rios que levam tanto sonho à �or das águas e os
rios não me sossegam levam sonhos deixam mágoas.  

Levam sonhos deixam mágoas ai rios do meu país minha pátria à
�or das águas para onde vais? Ninguém diz.  

Se o verde trevo desfolhas pede notícias e diz ao trevo de quatro
folhas que morro por meu país.  

Pergunto à gente que passa por que vai de olhos no chão.
Silêncio — é tudo o que tem quem vive na servidão.  

Vi �orir os verdes ramos direitos e ao céu voltados e a quem
gosta de ter amos vi sempre os ombros curvados.  

E o vento não me diz nada ninguém diz nada de novo. Vi minha
pátria pregada nos braços em cruz do povo.  

Vi minha pátria na margem dos rios que vão pró mar como quem
ama a viagem mas tem sempre de �car .  

Vi navios a partir (minha pátria à �or das águas) vi minha pátria
�orir (verdes folhas verdes mágoas). 

Há quem te queira ignorada e fale pátria em teu nome. Eu vi-te
cruci�cada nos braços negros da fome.  

E o vento não me diz nada só o silêncio persiste. Vi minha pátria
parada à beira de um rio triste. 

Ninguém diz nada de novo se notícias vou pedindo nas mãos
vazias do povo vi minha pátria �orindo. E a noite cresce por
dentro dos homens do meu país. Peço notícias ao vento e o
vento nada me diz.  

Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça há
sempre alguém que semeia canções no vento que passa.  

Mesmo na noite mais triste em tempo de servidão há sempre
alguém que resiste há sempre alguém que diz não. MANUEL
ALEGRE, in “Praça da Canção”, 1965. [Coimbra, Atlântida, 1965]  

Alunos das turmas do 9º A, 9ºB, 9ºC, 9ºD e 9ºE 
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FATI BARRETO 22/04/22, 08:18 HS

Agrupamento de Escolas D. João II- Caldas
da Rainha
publicado por Coordenadora de Educação para a Cidadania

25 abril 3.º CEB
Documento PDF

PADLET DRIVE

ANÔNIMO 22/04/22, 08:19 HS

AEFS- Escola Secundária Francisco Simões
7ºAno Turma C
Da opressão.  
À Liberdade. 
Ao poder do cidadão pela sua expressão! 

A liberdade que os cravos representam,  
Fazem libertar as palavras, 
Que por sua vez estiveram fechadas. 

O coração que nunca voou 
Deriva as poucas silabas expressadas, 
Que por causa disso a opressão agravou! 

Ao matar as palavras, 
Pessoas tiveram que lutar em silêncio, 
Não se resignaram às amarras 
E da Liberdade �zeram anuncio. 

Mas desta vez, 

O céu cinzento foi tomado pelo azul 
Tudo o que a opressão representava se desfez.

FATI BARRETO 22/04/22, 08:19 HS

Agrupamento de Escolas D. João II- Caldas
da Rainha
publicado por Coordenadora de Educação para a Cidadania

25 abril- trabalhos 1.º CEB
Documento PDF

PADLET DRIVE
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TARAS KOVALIUK 22/04/22, 08:19 HS

EB Dr. António de Sousa Agostinho (9°B)

ANABELA MESQUITA 22/04/22, 08:20 HS

Agrupamento de Escolas da Portela e
Moscavide
So�a Fernandes e Catarina Rodrigues- 9ºD

ANÔNIMO 22/04/22, 08:19 HS

Poema - 25 de abril - Agrupamento de
Escolas de Sátão; Escola Básica Ferreira
Lapa; Alunos do 6ºA do clube "Saber P´ra
Que Te Quero"
Era uma vez um país
Onde reinava a tristeza
Porque um senhor Ditador
Governava com dureza.
 
As pessoas não sorriam
Não podiam nem falar
A liberdade era um sonho 
Que sonhavam alcançar.
 
Nesse país havia a PIDE
Uma polícia fatal
Prendia e torturava
Praticava muito mal.
 
Tudo era controlado
Pouco se podia fazer
A não ser cheios de medo
Em silêncio sofrer.

 
Não se podiam reunir
Não se podiam pronunciar
Todos os seus pensamentos
Bem no fundo tinham de calar.
 
Quem mandava era um ditador
Que se chamava Salazar
Era ele que fazia as leis
Para a todos controlar.
 
E existia a censura
Que lia tudo o que era escrito
Cortava todas as frases
Tudo o que não podia ser dito.
 
Também havia a propaganda
Que do Salazar só dizia coisa boa
Para enganar o povinho
Com muitas balelas à toa.
 
Também havia uma guerra
Lá longe no ultramar
Onde soldados morriam
Pela pátria a lutar.
 
Mas uns quantos portugueses
Cansados de tanta repressão
Reuniram-se em segredo
Prepararam uma revolução.
 
 
E, no dia 25 de abril,
Todos saíram para a rua
A ajudar os capitães 
E acabar com a ditadura.
 
 
E foi uma grande festa
Todo o dia e noite fora
No regresso da Liberdade
Mandaram o Caetano embora.
 
Este país que era triste
Com repressão sem igual
É o país onde vivo
Chama-se Portugal.
 
Sabei que a Liberdade é um tesouro
Não nos podemos descuidar
Temos de o guardar muito bem
Para ninguém o atacar.
 
Viva a Liberdade!
 
 
 
 
 

https://padlet.com/a162944
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LUISFTORGAL 22/04/22, 08:20 HS

Agrupamento de Escolas de Oliveira do
Hospital, 10.º C

AEOH 10ºC (1)
Vídeo de 13:19

PADLET DRIVE

ANABELA MESQUITA 22/04/22, 08:20 HS

Agrupamento de Escolas da Portela e
Moscavide

Tiago Cruz - 9ºC

ANABELA MESQUITA 22/04/22, 08:20 HS

Agrupamento de Escolas da Portela e
Moscavide
Isabelle Martines Sampaio 9ºB

ANABELA SOEIRO 22/04/22, 08:23 HS

Agrupamento de Escolas de Mêda - História
e Cidadania e Desenvolvimento - 5º / 9º/11º
/12º
Exposição alusiva ao “25 de Abril de 1974”
O Agrupamento de Escolas de Mêda comemorou o “25 de Abril
de 1974” o dia em que o Movimento das Forças Armadas (MFA)
derrubou o regime de ditadura que durante 48 anos oprimiu o
Povo Português. Descrito por Sophia de Mello Breyner como “o
dia inicial, inteiro e limpo”, esta data é uma das mais marcantes e
simbólicas das História de Portugal. O 25 de Abril marcou
igualmente o momento em que os militares de Abril assumiram
com o povo português compromissos democráticos que
continuam a marcar o nosso País: Fim à repressão, Regresso à
Liberdade, Fim à Guerra do Ultramar, Vivas à Democracia.
Democratizar, Descolonizar e Desenvolver foi o lema que então
fez regressar Portugal ao fórum das nações livres e amantes da
paz.
Desa�ados a participar também numa missão, os alunos dos
vários ciclos escolares do Agrupamento de Escolas organizaram
uma exposição sobre o tema. Construíram-se cravos, redigiram-
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se textos de opinião, visualizaram-se documentários e �lmes de
Abril, expuseram-se livros na Biblioteca da Escola, e na rádio da
escola ecoaram canções de Abril, de Zeca Afonso, Paulo de
Carvalho, entre outros. Decorou-se a Escola com as cores de
Abril, da Liberdade, da Democracia e, acima de tudo, da PAZ. A
Paz que todos ambicionamos!

VIRGÍNIA VIEIRA 22/04/22, 08:21 HS

Agrupamento de Escolas Gil Paes- Escola
Secundária Maria Lamas. A minha cidade
antes e após 25 de abril ao som da música
"Grândola, Vila Morena".

25 abril
por AE Gil Paes

YOUTUBE

ELSA COSTA 22/04/22, 08:21 HS

Agrupamento de Escolas de Alvalade|
Escola Secundária Padre António Vieira|
12ºLH1

Os Valores da Democracia
por Paulo Rodrigues

YOUTUBE

ANÔNIMO 22/04/22, 08:21 HS

AE Avis - Murais do 25 de Abril
Agrupamento de Escolas de Avis 
Projeto de Animação Sociocultural - PAS 
Turma: 8.º A

Abril 48... a caminho dos 50
Vídeo de 0:20

PADLET DRIVE

MARIA HELENA INVERNO 22/04/22, 08:21 HS

Agrupamento de Escolas de Santo André,
Santiago do Cacém, Escola Secundária
Padre António Macedo, alunos da turma 7ºB
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O 25 de Abril by Martim Figueiredo
on Genially
Discover more about O 25 de Abril ✌  -
Video Presentation

GENIAL.LY

MARCO COSME 22/04/22, 08:22 HS

Agrupamento de Escola de Nelas - Escola
Secundária de Nelas (12ºB)
Padlet construído pelos alunos Maria Gomes, Rafael Barbosa e
Salomé Santos, do 12º B da ES de Nelas, relativo ao período mais
periclitante e nevrálgico da Revolução de Abril. Isto é, as
primeiras eleições livres em democracia, a 25 de abril de 1975, e a
sua importância passados 48 anos, onde a abstenção e as forças
antidemocráticas ganham força, em comparação com umas
eleições que uniram o povo português e levaram, massivamente,
a população, desde idosos a jovens, às urnas para votar pela
primeira vez.

Eleições Constituintes de 25 de
abril de 1975
História A: Maria Gomes, Rafael Barbosa
e Salomé Santos. AE Nelas- Escola
Secundária de Nelas, 12.ºB

PADLET

ROSA BERNARDINO 22/04/22, 08:22 HS

48 anos - 25 de abril de 74
O 25 de abril recordado pelos alunos do 6º ano da Escola Básica
Integrada Dr. Anastácio Gonçalves (Agupamento de escolas de
Alcanena).

ANA SIMAO 22/04/22, 08:23 HS

Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de
Carvalho, Moreira da Maia - Autoras do 12.º
C: Maria João Gomes (texto) e Márcia
Amorim(ilustração)

Caminhar em liberdade- Maria João Gomes
Documento do Word

PADLET DRIVE

ANÔNIMO 22/04/22, 08:23 HS

Escola Secundária Manuel Cargaleiro
Participação do 9º C e 12º G na sessão com a URAP no dia 21 de
abril. Em Cidadania, os alunos do 9º C pesquisaram sobre
poemas sobre o 25 de Abril que leram durante a sessão.

MARIANA BATOUXAS 22/04/22, 08:26 HS

O 25 de Abril de 1974

O 25 de Abril foi uma revolução que também é lembrada pela
“Revolução dos cravos”, ou “Revolução de Abril”. 
Nessa revolução passa haver liberdade em Portugal. Ela inicia
com a música Grândola Vila Morena de Zeca Afonso (José
Serrano, 9º D). 

https://view.genial.ly/624da234025c0300110ae518/video-presentation-o-25-de-abril
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O 25 de abril é uma celebração que representa a revolução dos
portugueses contra um regime ditatorial e uma evolução
signi�cativa do nível de vida na sociedade portuguesa.  
Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Bragança. Clube
Europeu, Diogo 10º C. Imagem de Conceição Abreu. 

AECM_CRISTINAFÉLIX 22/04/22, 08:24 HS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. COSTA
MATOS - GAIA
25 de abril e a fome de liberdade!

48 anos... a caminho dos 50
Comemorações do 48.° aniversário do
25 de Abril no AECM

PADLET

AECM_CRISTINAFÉLIX 22/04/22, 08:24 HS

Escola Dr. Costa Matos - Gaia
A Liberdade, vista pelo Rafael Condesso, do 6ºC

AECM_CRISTINAFÉLIX 22/04/22, 08:24 HS

Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos -
Gaia
Trabalho realizado pelos alunos apoiados pela Unidade de
Multide�ciência de Cabo Mor, para lembrar e comemorar o 25
de Abril de 2022

AECM_CRISTINAFÉLIX 22/04/22, 08:23 HS

Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos -
Gaia
Escola Básica das Devesas 
25 abril_Diogo
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25deabril_diogo
Vídeo de 0:23

PADLET DRIVE

NATACHA MARQUES 22/04/22, 08:26 HS

Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe
(8º A e 5ºB)
Poesia de Ana Obiang 8º A e Ilustração de 
 Nayra Ramos 5ºB 

EPSTP - 2
Documento do Word
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NATACHA MARQUES 22/04/22, 08:26 HS

Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe
(8ºA e 5ºB)
Poesia de Denise Trindade do 8ºA e Ilustração de Mariana 5ºB

EPSTP
Documento do Word

PADLET DRIVE

PROFESSORA ISABEL GONÇALVES 22/04/22, 08:33 HS

Escola Básica José Afonso Alhos Vedros -
Moita

Padlet construído pelos alunos de 9º ano. 48 anos de
Democracia 

https://padlet.com/depcsh5ja/pl4kjif44gl178ii 

https://padlet.com/depcsh5ja/55gleoxwnfpx01n4  

EB José Afonso
Comemorações do 25 de Abril de 1974

48 anos de Democracia, a caminho dos cinquenta…

                                   «Só �z o que tinha de ser feito»
                                                            Capitão Salgueiro Maia 

O futuro estava todo ele suspenso naquela madrugada de abril.
“Não sei se a História tem um �o senão tem. Mas já de Santarém
partiu o capitão”. Às vezes é preciso ter coragem para “partir a
loiça”.

Apesar dos sacrifícios, da censura, da mordaça que sufocava no
peito as palavras, apesar de cada tortura in�igida pelas forças da
ordem, de cada soldado caído no Ultramar, do emigrante que “ a
salto” corria perigo porque era obrigado a deixar a terra que o
viu nascer e porque “o sonho comanda a vida …” a Liberdade
venceu! Vestida de vermelho cravo e verde esperança.

"Não hei-de morrer sem saber qual a cor da liberdade”
«Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha»

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/359269970/edc7f02d090e4700537c6107536547c8/25deabril_diogo.mp4
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                                                                         Jorge de Sena

 
A 25 de Abril de 1974, o MFA, Movimento das Forças Armadas,
colocou em marcha o Golpe de Estado, a partir do Posto de
Comando das forças revoltosas, sediado no quartel da Pontinha,
onde se encontrava Otelo Saraiva de Carvalho, juntamente com
outros altos representantes das Forças Armadas.
À medida que o processo ia avançando e iam sendo tomadas
pelas forças revoltosas locais estratégicos por todo o país, como
bancos e centros de rádio e telecomunicações, o Posto de
Comando era informado através de códigos

Salgueiro Maia será o comandante das forças do Movimento. É
fundamental ter a certeza do controlo das comunicações e da
informação, isso garantirá o sucesso de toda a operação.
O Rádio Clube Português transforma-se no emissor do posto de
comando do Movimento das Forças Armadas. Está tudo a postos
e devidamente combinado com o locutor João Paulo Dinis!
Faltam cinco minutos para as 23 horas. “Convosco Paulo de
Carvalho com o Euro festival de 74 “E depois do Adeus “. Estava
dado o primeiro sinal para o início das operações militares a
desencadear pelo movimento das Forças Armadas.
O segundo sinal, ou a segunda senha, será transmitida através da
Rádio Renascença, quando a voz de Zeca Afonso irrompeu com
Grândola Vila Morena, no Programa Limite. “Disse a primeira
palavra na madrugada serena um poeta que cantava o povo é
quem mais ordena” Ari dos Santos
 
“Grândola Vila Morena Terra da Fraternidade o Povo é Quem Mais Ordena,  

Dentro de Ti ó Cidade”.

Perto da 1h30m da manhã, Salgueiro Maia dirige-se aos
militares, na Escola Prática de Cavalaria em Santarém. RC7. O
capitão Salgueiro Maia tinha como função atrair para o Terreiro
do Paço, no centro de Lisboa, à beira Tejo, as unidades afetas ao
regime.
 
Salgueiro Maia: (falando para os militares na parada)
«Há diversas modalidades de Estado: os Estados socialistas, os
Estados corporativos e o estado a que isto chegou! Ora, nesta noite
solene, vamos acabar com o estado a que chegámos. De maneira
que quem quiser vem comigo para Lisboa e acabamos com isto.
Quem é voluntário sai e forma. Quem não quiser vir não é
obrigado e �ca aqui».
 
Todos se oferecem como voluntários. Dos 500 em serviço só 240
podem seguir para Lisboa. Antes das 6 da manhã a coluna entra
em Lisboa e toma posição no Terreiro do Paço.
Entretanto, perto das 4h 26m o Rádio Clube Português já havia
emitido o primeiro de dezasseis comunicados que o Posto de
Comando iria fazer ao longo de toda a manhã e de toda a tarde
do dia 25 de Abril.
 
«Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As
Forças Armadas portuguesas apelam a todos os habitantes da
cidade de Lisboa no sentido de recolherem a suas casas, nas quais
se devem conservar com a máxima calma. Esperamos
sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja
tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que
apelamos para o bom senso dos comandos das forças

militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos
com as Forças Armadas. (…) apelamos para o espírito cívico e
pro�ssional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos
hospitais, a �m de prestar a sua eventual colaboração, que se
deseja, sinceramente, desnecessária».
 
Entretanto chegam ao Terreiro do Paço as forças leais ao
governo, comandadas pelo Brigadeiro Junqueira dos Reis.
Marcelo Caetano encontra-se no Quartel do Carmo.
Perto das 10 horas da manhã, chegam ao terreiro do paço, as
forças leais ao governo comandadas pelo brigadeiro Junqueira
dos Reis e o Aspirante Sottomayor.
Salgueiro Maia dirige-se a eles com um lenço branco. Desenrola-
se um pequeno diálogo entre ambos, que também �cará na
História:
 
Brigadeiro Junqueira: Não se aproxime, queira posicionar-se na
retaguarda com as suas tropas.
Salgueiro Maia: Proponho que falemos a meia distância entre as
duas colunas. Brigadeiro Junqueira: Aspirante Sottomayor,
dispare sobre este homem, está a ouvir, dispare… dispare!
O aspirante foge para o lado de Salgueiro Maia.
Brigadeiro Junqueira: Disparem sobre este homem, disparem
seus traidores!! Ninguém dispara e Junqueira, isolado, bate em
retirada.
Salgueiro Maia desloca-se para o Quartel do Carmo - onde a
multidão eufórica o recebe. Silva Pais, diretor-geral da PIDE, já
havia telefonado a Marcelo Caetano e ter-lhe-á dito: 

- Senhor Presidente, a Revolução está na rua!
 
Cerca das 15h30m no Quartel do Carmo, Salgueiro Maia exige a
rendição do Ministro do Conselho. Grita ao megafone:
- Rendam-se, estamos fartos de esperar, tenho ordens do Posto
de Comando para disparar. Rendam-se… Militares apontem a
mira para o edifício! Rendam-se ou rebentamos com os portões
do Edifício!! Dou-vos dez minutos…

Dispara-se sobre a fachada do hotel do Carmo… (rajadas de
metralhadora) Marcelo Caetano, sitiado a ouvir o capitão
Salgueiro Maia de megafone a dizer que ia bombardear o
Quartel, com a população a recusar-se retirar, pediu por favor
que ao menos o deixassem entregar o poder a um general.
 

Tinha caído a mais longa
ditadura da Europa do
século XX.
 
25 de Abril
“Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo."
                                                Sophia de Mello Breyner Andersen

 



No Carmo não cabia nem mais uma pessoa. Entretanto as
pessoas ocuparam os carros das tropas, e estão de pé em cima
deles. Agarrados nas fontes, nos vários andares dos vários
edifícios, nos passeios... Os soldados foram incapazes de conter
as pessoas.
Enquanto Marcelo Caetano desaparece por detrás da Bula, todos
se manifestam e gritam. Vitória, Vitória, Vitória!!!!!!!!!!!!
 
“antes quebrar que torcer” …

Democratizar, Desenvolver, Descolonizar, os três grandes
objetivos do Movimento das Forças Armadas, tornam-se num
desígnio nacional. A libertação dos presos políticos, o �m da
guerra colonial, as primeiras eleições livres, a liberdade de
expressão, a igualdade entre homens e mulheres, as conquistas
na saúde, no trabalho na educação, a nova Constituição da
República, abriram caminho ao desenvolvimento e abertura do
país à Europa e ao Mundo.
 
Há que manter abertas as portas que Abril abriu. A Escola é um
espaço de características únicas de e para a preservação e
educação da memória coletiva e individual. Aos nossos alunos,
amanhã cidadãos ativos, chamados a sufragar e a defender a
liberdade e a democracia, é importante proporcionar momentos
de ação crítica, de diálogo, de construção criativa e de tomada
de consciência cívica e política, celebrando sempre a Revolução
de Abril e as suas conquistas.
 
“Abril Sempre! Fascismo Nunca Mais! “.

  

ANÔNIMO 21/04/22, 16:46 HS

Agrupamento de Escolas de Santo André,
Santiago do Cacém (Escola Secundária
Padre António Macedo - alunos do 11º ano)

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/631481503/8a5e6811d9884e4396b1611128acd6be/SALGUEIRO_MAIA___POLIVALENTE_DA_ESCOLA_SEDE.jpg


ABRIL
Documento PDF

PADLET DRIVE

ANÔNIMO 21/04/22, 16:36 HS

Agrupamento de Escolas de Avis

ISABEL MARTINS 21/04/22, 15:52 HS

Agrupamento de Escolas Prof. Agostinho da
Silva - Casal de Cambra (8º C)

ALEXANDRA MARQUES 21/04/22, 15:53 HS

Agrupamento de Escolas Prof. Agostinho da
Silva - Casal de Cambra (9ºC)

25 de Abril by Iris Patoleia on
Genially
Discover more about 25 de Abril ✌  -
Interactive cards

GENIAL.LY

ALEXANDRA MARQUES 21/04/22, 15:53 HS

Agrupamento de Escolas Prof. Agostinho da
Silva - Casal de Cambra (9ºD)

O 25 DE ABRIL by Tiago Ferreira on
Genially
Tiago Ferreira Nº22 9ºD Iniciar Ditadura
Revolução Liberdade Cravo
Vermelho(Representam força, amor,
paixão e vitória de grandes lutas, é o
símbolo máximo da Revolução de 25 de Abril de 1974 em Portugal)
Bandeira da União Nacional (Foi uma organização política portuguesa
frentista e fascista criada para apoio ao regime ditatorial do Estado
Novo) Bandeira Nacional Portuguesa(Representa a esperança e o
esforço dos Portugueses) ?

GENIALLY

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1074806535/12a84908aaafcfb8a656e6d74165d56c/ABRIL.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1673688604/e05b9dcf30ab914950d1fd92fcbc3b47/25_de_abril.png
https://padlet.com/isabel_martins3
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/268252511/4e86a292157adb90dde5d7b888ba39bb/2a_abril_sara.jpg
https://padlet.com/alexandra_marques
https://view.genial.ly/6259a476e6e0ac00116a58a3/interactive-content-25-de-abril
https://padlet.com/alexandra_marques
https://view.genial.ly/62534c40009c5300110ebd5a/presentation-o-25-de-abril


ANÔNIMO 21/04/22, 13:54 HS

Trabalho de Francisca Luís, Maria Dias e Renata Vieira.

trim.0C8A9937-15BA-4376-B178-C5AE2D7EB902.MOV
Vídeo de 3:27

PADLET DRIVE

SALA AMARELA 21/04/22, 13:56 HS

Assunto de "grandes" comentado por
pequenos: o 25 de Abril de 1974.
Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade - EB1/JI do Pragal
- Pré-escolar - Grupo 0B 
Edicadora de Infância: Joana Vasconcelos

0 25 de Abril de 1974
por Joana Vasconcelos

YOUTUBE

ANÔNIMO 21/04/22, 13:59 HS

Escola Básica de Vale de Milhaços
9.ºB

AEVM_EBVM_9.ºB_Padlet_25_Abril
Documento PDF

PADLET DRIVE

TERESA CATARINA ROCHA PEIXOTO 23/04/22, 10:08 HS

Agrupamento de Escolas António Rodrigues
Sampaio
Turma 6º MB

WWW.CANVA.COM

ANÔNIMO 21/04/22, 14:01 HS

Escola Básica de Vale de Milhaços
9.ºD

Trabalho Cidadania-25 de Abril - Matilde Madeira - N.º14-9.ºD
Vídeo de 3:01

PADLET DRIVE

ANÔNIMO 21/04/22, 14:02 HS

Escola Básica de Vale de Milhaços

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1672812349/34a1ccb1c1e78e83a01093c5e2a67d9a/trim_0C8A9937_15BA_4376_B178_C5AE2D7EB902.MOV
https://padlet.com/joanavasconcelossalaamarela
https://youtu.be/PcViP1nTVbE
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1673382983/8aec42775513e231d316492c30b7a1d7/AEVM_EBVM_9__B_Padlet_25_Abril.pdf
https://padlet.com/f3112
https://www.canva.com/design/DAE9ICZkoAA/q06kxRbokq6TN4FhmpKVFg/watch?utm_content=DAE9ICZkoAA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1673382983/06371f4678f214188b42d4235ac0fc9b/Trabalho_Cidadania_25_de_Abril___Matilde_Madeira___N__14_9__D.mp4


8.ºB

AEVM_EBVM_8.ºB_Catarina&Daniela
Apresentação do PowerPoint

PADLET DRIVE

VANESSA FONSECA 21/04/22, 14:02 HS

VANESSA FONSECA 21/04/22, 14:06 HS

MARIANA BATOUXAS 22/04/22, 08:27 HS

A mulher e a Liberdade...
Esta imagem de um livro dos anos sessenta do século XX,
representa uma alegoria a tudo o que era a sociedade
portuguesa nos anos sessenta, especialmente no que ao papel
das mulheres diria respeito e às implicações que teria na
sociedade de então.  

A maioria das mulheres eram donas de casa e o 25 de abril,
permitiu que elas fossem livres, isto é, pudessem sair, por
exemplo, para poderem frequentar a escola ou participarem no
mercado de trabalho. 

A taxa de mortalidade infantil foi diminuindo
signi�cativamente ao longo dos anos porque a vida dos
portugueses melhorou, e representa um avanço civilizacional
extraordinário de tal maneira que em 1960, a percentagem era
77,5 e em 2020 era 2,4%. 

 Igualmente representativa desta mudança foi a evolução no
valor da taxa de analfabetismo que em 1960 era de 26,6% nos
homens e 39% nas mulheres e no ano 2011, 3,5% nos homens e
6,8% nas mulheres.  

O número de alunos inscritos no ensino superior quintuplicou
desde 1970 até 2021, sendo o das mulheres em 1978 inferior
(42%) ao dos homens (58%) e em 2021 ( 53%) é superior ao dos
homens (46%).  

Em 1974 o número de portugueses na população ativa era de
cerca de 3, 910 milhões de indivíduos sendo as mulheres

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1673382983/a24ee0d6f399f2dee6c7bdc2d0db9a47/AEVM_EBVM_8__B_Catarina_Daniela.pptx
https://padlet.com/vanessafonseca1
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1461900665/c2aa442fb88e91645c788db823ac86a4/7_D.jpg
https://padlet.com/vanessafonseca1
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1461900665/c05311222a8eca06f6012eb92848a1b5/7_E.jpg
https://padlet.com/marianabatouxas


apenas cerca de 1, 540 milhões. Em 2021 o total é de cerca de 5,
151 milhões e as mulheres representam já 2,560 milhões. 

Agrupamento Escolas Miguel Torga, Bragança. Clube
Europeu/alunos de Humanidades. Imagem de Mariana
Batouxas.

CRISTINARAMOS5 21/04/22, 15:08 HS

Agrupamento de Escolas de Vidigueira
Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 

Turma 5º B    

Professoras responsáveis: Rosário Tomaz e Cristina Ramos 

Espantamo-nos por alguns alunos não saberem o que signi�cava
esta data, por isso começamos por explicar, visionar fotos e
vídeos. Os alunos atentos entusiasmaram-se e as perguntas
começaram a surgir.

Depois, a partir do mote "Para mim o que foi o 25 de abril",
pedimos aos alunos que ilustrassem o que signi�cava para eles
esta data. Os conceitos que mais retiveram foram: "a liberdade";
"a liberdade de expressão", a queda da ditatura" e "a simbologia
do cravo".

Publicamos os trabalhos dos alunos em: 
https://sites.google.com/a/aevid.pt/ler-e-escrever/escritas-

em-dia-cidadania 

ler e escrever - Escritas em dia -
Cidadania
Imagem: Felicia Chiao

GOOGLE.COM

JOAQUINA MARIA CRUZ 21/04/22, 14:04 HS

Agrupamento de Escolas Martinho Árias -
Soure - 1.º CEB
https://view.genial.ly/6241e1232bba2a001bed53dc/presentation
-25-de-abril-48-anos-a-caminho-dos-50

25 de abril - 48 anos... a caminho
dos 50 by Joaquina Maria Cruz on
Genially
Trabalhos realizados pelos alunos das
11 escolas do 1.º Ciclo 48 anos...

GENIALLY

ANA SIMAO 21/04/22, 14:09 HS

Contributo do representante dos
encarregados de educação do 6.º A da
Escola Básica e Secundária Dr. Vieira de
Carvalho para a comemoração dos 17.532
dias de Liberdade - 25 de abril de 2022. Em
destaque o cantor que com a sua música
teve um papel ativo de contestação ao
regime e a música que foi senha da
revolução.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/506223477/66d1904df9d87215dede2a053516a2b5/a_mulher_na_sala_e_na_cozinha.jpg
https://padlet.com/cristinaramos5
https://sites.google.com/a/aevid.pt/ler-e-escrever/escritas-em-dia-cidadania
https://sites.google.com/a/aevid.pt/ler-e-escrever/escritas-em-dia-cidadania
https://sites.google.com/a/aevid.pt/ler-e-escrever/escritas-em-dia-cidadania
https://padlet.com/joaquinacruz
https://view.genial.ly/6241e1232bba2a001bed53dc/presentation-25-de-abril-48-anos-a-caminho-dos-50
https://view.genial.ly/6241e1232bba2a001bed53dc/presentation-25-de-abril-48-anos-a-caminho-dos-50
https://padlet.com/anasimao2021pad


ANA SIMAO 21/04/22, 14:08 HS

Deixamos aqui uma amostra de trabalhos
com que comemoramos os 17.532 dias de
Liberdade. Os autores foram os alunos do JI
da Guarda (capa - 48 mãozinhas e os
pezinhos conceberam um cravo que lembra
que há 48 anos que caminhamos em
Liberdade) e os representantes de turma e
de encarregados de educação dos alunos da
escola sede - Escola Básica e Secundária
Dr. Vieira de Carvalho.

Animoto video
Animoto's video maker turns your photos and video clips into
professional videos in minutes. Fast and shockingly simple - we make
video creation easy.

ANIMOTO

OLÍVIA RODRIGUES 21/04/22, 14:09 HS

Agrupamento de Escola À Beira Douro,
Escola Básica À Beira Douro, 7.ºB
Na elaboração deste cartaz, além de alguns alunos da turma,
estiveram envolvidas as disciplinas de História e Cidadania e
Desenvolvimento ( professora Paula Magano), Português (
professor Jorge Ferreira) e a professora bibliotecária da Escola
Básica e Secundária À Beira Douro (professora Olívia Rodrigues).

Cartaz do 25 de abril
Documento PDF

PADLET DRIVE

OLÍVIA RODRIGUES 21/04/22, 14:06 HS

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1082334332/a29099405ea6f77ec33c32d2b6639665/20220420_115713.jpg
https://padlet.com/anasimao2021pad
https://animoto.com/play/WFTCUJlAOy1HzzsbCybPlQ
https://padlet.com/oliviarodrigues5
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1369871133/f8a8b5e1186d3f1e6fed5eb887bebf9e/Cartaz_do_25_de_abril.pdf
https://padlet.com/oliviarodrigues5


Agrupamento de Escolas À Beira Douro,
Escola Básica e Secundária À Beira Douro,
7.ºB
Na elaboração deste cartaz, além de alguns alunos da turma,
estiveram envolvidas as disciplinas de História e Cidadania e
Desenvolvimento ( professora Paula Magano), Português (
professor Jorge Ferreira) e a professora bibliotecária da Escola
Básica e Secundária À Beira Douro (professora Olívia Rodrigues).

ANÔNIMO 21/04/22, 14:37 HS

Escola Secundária Fernão Mendes Pinto,
11º5
"Grândola, Vila Morena", José Afonso

Zeca Afonso - Grândola, Vila Morena
por luiisfdias

YOUTUBE

PRECIOSALOURENCO1 21/04/22, 14:12 HS

Agrupamento de Escolas Martinho Árias -
Soure - História e Geografia de Portugal -
2ºCiclo

O 25 de abril de 1974 - HGP
Trabalhos elaborados pelos alunos do
6ºB

WAKELET

AGRUPAMENTO CONDEIXA-A-NOVA 21/04/22, 14:11 HS

Agrupamento Escolas de Condeixa-a-
Nova/EB1 de Anobra turma 3º/4ºB
Valores do 25 de abril 
Fonte: 
http://www.cd25a.uc.pt/

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1369871133/c04b4c2228bd11a8c3609e73f3526a64/Picsart_22_04_19_12_37_13_109.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=gaLWqy4e7ls
https://padlet.com/preciosalourenco1
https://wke.lt/w/s/e7kNFZ
https://padlet.com/ofertacomplementaraec
http://www.cd25a.uc.pt/


25 de abril Martim Costa
Vídeo de 0:18

PADLET DRIVE

AGRUPAMENTO CONDEIXA-A-NOVA 22/04/22, 08:27 HS

Agrupamento Escolas de Condeixa-a-
Nova/EB1 de Anobra turma 3º/4ºB
Valores do 25 de abril 
Fonte: 
http://www.cd25a.uc.pt/

25 de abril Laura Gonçalves
Vídeo de 0:18

PADLET DRIVE

OLÍVIA CARVALHO 22/04/22, 08:28 HS

Agrupamento de Escolas Campo Aberto -
Póvoa de Varzim - Escola Básica e
Secundária - Beiriz
       O perfume das palavras
 
Naquele dia, o cravo,
Símbolo de uma revolução,
Espalhou o seu perfume
E palavras, outrora proibidas,
Floriram de madrugada
E foram festim para multidões
Que se abraçaram, beijaram
E �zeram estrada para a democracia.
 
Hoje, tempos conturbados,

De afetos controlados
E de direitos roubados,
A quem nada fez para os perder,
Os valores da democracia 
Continuam a exalar o seu perfume
E a comandar as nossas vidas
Floridas de palavras que unem
Que jamais poderão ser ceifadas!
 
 

ANÔNIMO 21/04/22, 14:20 HS

Agrupamento de Escolas José Afonso,
Loures - Escola Básica Maria Veleda -
5ºB/5ºF/6ºA/7ºA/7ºB/7ºC/7ºD/7ºE/
8ºA/9ºA

Liberdade
por Bibliotecas AE José Afonso

YOUTUBE

MRS NEVES 21/04/22, 14:19 HS

Agrupamento de Escolas Anselmo de
Andrade, Escola Básica e Secundária
Anselmo de Andrade - 10ºA
Trabalho realizado no âmbito do projeto eTwinning "I HAVE A
DREAM" -

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1001899349/9fb29bc1a4d45219d7c2b1f503db0cee/25_de_abril__Martim_Costa.mp4
https://padlet.com/ofertacomplementaraec
http://www.cd25a.uc.pt/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1001899349/5684be8de9fbafe9ff0faabcf5831cba/25_de_abril_Laura_Gon_alves.mp4
https://padlet.com/oliviacarvalho
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1624437157/3387c1f22cd03cb594d82d51afcb4952/8_D.png
https://www.youtube.com/watch?v=5EG-ED9xzWs&ab_channel=BibliotecasAEJos%C3%A9Afonso
https://padlet.com/ritafernandesneves


25th Abril Revolution (Part II)
por Rita Neves

YOUTUBE

ROSASILVA17 21/04/22, 14:21 HS

25 de Abril de 1974

Trabalho Lisandro Soares 6ºC
Documento PDF

PADLET DRIVE

MIGUEL FIGUEIRA 21/04/22, 14:19 HS

48 anos…a caminho dos 50.O 25 de Abril de
1974
25 de Abril… um acontecimento histórico no nosso país. Um
acontecimento que servirá de exemplo não só para nós
portugueses, mas também para  o resto do mundo, de uma
“história” de sofrimento e de superação. Desde 25 de abril até à
nossa atualidade, é e será uma grande caminhada (livre), que
para isso foi traçada por longos,sofridos e calculistas paços da
nossa sociedade portuguesa à 48 anos atrás… Diante desses
longos, sofridos e calculistas paços, �nalmente, o povo
português pôde gritar e dizer  “Vitória!”, “Liberdade!”. Fontes:
Visão, Público e Jornal de Notícias. Miguel F. 9ºD Nº19

FILIPA MATOS 21/04/22, 14:25 HS

Valores da Democracia, AE Alfredo da Silva,
8ºG, autor: Instituto Luso-Ilírio para o
Desenvolvimento Humano / Universidade
dos Valores.
 - Reconhecer a importância de que o cidadão reforce o seu
poder pela participação nas instituições democráticas; -
Reconhecer os direitos e deveres fundamentais da cidadania e
participação na vida democrática; 
- Ter capacidade de envolvimento em mecanismos de
deliberação, discussão e discurso políticos;  
- Desenvolver o sentido de responsabilidade pela construção do
Bem Comum em sede das instituições políticas e democráticas.   
- Entender o pluralismo e a tolerância como desa�os cruciais a
uma inserção comunitária saudável;  
- Ter consciência dos desa�os que confrontam as comunidades,
a nível local e global;  
- Ter capacidade de agência para assumir responsabilidades de
participação e liderança na vida associativa e comunitária; -
Desenvolver o pensamento crítico sobre as situações da vida
social, numa perspetiva de impulso à participação na procura de
soluções para as comunidades 

ADRIANA SÃO MARCOS 21/04/22, 14:24 HS

Agrupamento de Escolas de Couto Mineiro
do Pejão (6ºA)
Frases icónicas do 25 de Abril 
Pesquisa realizada pelo 6ºA em Cidadania e Desenvolvimento 
prof Luís Ferreira

frases do 25 de Abril
-- Created using Powtoon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/
-- Create animated videos and animated presentations for free.
PowToon is a free tool that allows you to develop cool animated clips
and animated presentations for your website, office meeting, sales
pitch, nonprofit fundraiser, product launch, video resume, or anything
else you could use an animated explainer video. PowToon's animation
templates help you create animated presentations and animated
explainer videos from scratch. Anyone can produce awesome
animations quickly with PowToon, without the cost or hassle other
professional animation services require.

VIMEO

ANABELA ESTÊVÃO 21/04/22, 14:26 HS

Escola Secundária Fernando Namora; 12ºD

https://youtu.be/wxu2AWtwsZw
https://padlet.com/rosasilva17
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1671197490/0d9c77a8e718a9395e95333ad8eb20dd/Trabalho_Lisandro_Soares_6_C.pdf
https://padlet.com/miguelfigueira2
https://padlet.com/8294filipamatos
https://padlet.com/adrianasm2
https://vimeo.com/698090683
https://padlet.com/anabelaestevao1


https://www.youtube.com/watch?v=pJrtNwD_r_0   

Podemos nós negar a importância dos atos históricos do povo
português
Documento do Word

PADLET DRIVE

ANABELA ESTÊVÃO 21/04/22, 14:32 HS

Quase 50 anos depois

Escola Secundária Fernando Namora - 12ºD 

A democracia retornou à vida portuguesa quando se deu a
Revolução de 25 de Abril de 1974. Foram postos cravos nas armas
para celebrar uma revolução pací�ca. Aquela que nos permite
viver na democracia de hoje, onde muitas vezes os cravos �cam
guardados no bolso ou arrumado num canto. 

Com o a aproximação de 50 anos de democracia, não é
inesperado que se tenha esquecido muito do que aconteceu e o
que devia ter acontecido. No entanto, é preocupante. 
  
Vivemos afortunadamente em conjunto com o direito universal
de voto e consequente representatividade, também como a
muito valorizada liberdade de expressão. Vivemos infelizmente
também numa situação onde é recorde 3 mulheres negras no
Parlamento, número hoje não alcançado. Vivemos num país que
nunca celebrou um deputado cigano. Vivemos onde a expressão
de qualquer identidade senão a heteronormativa é recebida com
desprezo silencioso, tendo o indivíduo de se autorregular de
modo a conseguir viver em segurança.  

Se olharmos para o panorama atual, vemos um crescendo de
forças de extrema-direita cumularem posições governativas,
quer em Portugal, quer no mundo. Este ‘avanço’ perigoso, uma
vez que a sua retórica tão frequentemente assenta no ataque
sobre questões de género, raça e sexualidade. Ainda falta fazer
tanto, mas já estamos a observar um retrocesso, em parte devido
à apatia que também cresce com os anos. Creio que ainda é

possível reverter este fenómeno, basta que os jovens mais uma
vez tomem interesse no voto, na democracia e nos seus valores.
Que esta dure para sempre. 
  

ANABELA ESTÊVÃO 21/04/22, 14:28 HS

´´É importante que não deixemos murchar o
Cravo que Abril floriu´´
Beatriz Cordeiro

Frases 25 de Abril
Porque foi o 25 de Abril que restituiu a
todos os portugueses, mesmo àqueles
que são contra ele, o direito de viver sem
medo, de falar sem medo e, sobretudo, a
liberdade de discordar sem medo. - A
revolução de Abril constituiu um dos mais importantes
acontecimentos dos 8 séculos da História de Portugal.

25 DE ABRIL

ANABELA ESTÊVÃO 21/04/22, 14:28 HS

25 DE ABRIL
Esta é a madrugada que eu esperava  
O dia inicial inteiro e limpo 
Onde emergimos da noite e do silêncio  
E livres habitamos a substância do tempo. 

 Sophia Mello Breyner Andersen, 1974 

Ana Rita Santos.

https://www.youtube.com/watch?v=pJrtNwD_r_0
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1645691655/e76f7b4fe848ddafbc3619de1fa49220/Podemos_n_s_negar_a_import_ncia_dos_atos_hist_ricos_do_povo_portugu_s.docx
https://padlet.com/anabelaestevao1
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1661186107/60cc55c5c1fcf2508e85e6bd5a488a63/6020.jpg
https://padlet.com/anabelaestevao1
http://25deabrilcriativo.weebly.com/frases-25-de-abril.html
https://padlet.com/anabelaestevao1


ANABELA ESTÊVÃO 21/04/22, 14:31 HS

Poema 25 Abril- Laura Tomás N14
Excerto de “As Portas que Abril Abriu” de José Carlos Ary dos
Santos: 

(…) 
“Ouvi banqueiros fascistas 
agiotas do lazer 
latifundiários machistas 
balofos verbos de encher 
e outras coisas em istas 
que não cabe dizer aqui 
que aos capitães progressistas 
o povo deu o poder! 
E se esse poder um dia 
o quiser roubar alguém 
não �ca na burguesia 
volta à barriga da mãe! 
Volta à barriga da terra 
que em boa hora o pariu 
agora ninguém mais cerra 
as portas que Abril abriu!”

ANABELA ESTÊVÃO 21/04/22, 14:32 HS

25 de Abril é um dia que ninguém �ca indiferente, foi no ano de
1974 quando acabou a ditadura e se começou a viver em
liberdade.  Talvez nós adolescentes não valorizamos  este dia
como deve ser valorizado, porque não o vivemos na pele, não
sentimos a dor de não sermos minimamente livres para poder
dar a nossa opinião como cidadãos. Hoje devíamos  agradecer
por viver num país livre para podermos ser quem quisermos. 
Inês Arsénio

ANABELA ESTÊVÃO 21/04/22, 14:30 HS

No dia 24 de março de 2022 o tempo da democracia ultrapassou
em um dia a duração da ditadura. 

ANABELA ESTÊVÃO 21/04/22, 14:30 HS

Abaixo o pão, habitação 
Saúde e educação 
Abaixo o pão, habitação 
Saúde e educação
Viemos com o peso do passado e da semente 
Esperar tantos anos, torna tudo mais urgente 
E a sede de uma espera só se estanca na torrente 
E a sede de uma espera só se estanca na torrente
Vivemos tantos anos a falar pela calada 
Só se pode querer tudo quando não se teve nada 
Só quer a vida cheia quem teve a vida parada 
Só quer a vida cheia quem teve a vida parada
Aí 
Só há liberdade a sério 
Quando houver
A paz, o pão, habitação 
Saúde, educação 
Só há liberdade a sério quando houver 
Liberdade de mudar e decidir 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1655733111/a302341d92a23729f935ed7d845a7ef6/image.png
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Quando pertencer ao povo o que o povo produzir 
E quando pertencer ao povo o que o povo produzir
Viemos com o peso do passado e da semente 
Esperar tantos anos, torna tudo mais urgente 
E a sede de uma espera só se estanca na torrente 
E a sede de uma espera só se estanca na torrente
Vivemos tantos anos a falar pela calada 
Só se pode querer tudo quando não se teve nada 
Só quer a vida cheia quem teve a vida parada 
Só quer a vida cheia quem teve a vida parada
Aí 
Só há liberdade a sério 
Quando houver
A paz, o pão, habitação, saúde, educação 
Só há liberdade a sério quando houver 
Liberdade de mudar e decidir 
Quando pertencer ao povo o que o povo produzir 
E quando pertencer ao povo o que o povo produzir
Viemos com o peso do passado e da semente 
Esperar tantos anos, torna tudo mais urgente 
E a sede de uma espera só se estanca na torrente 
E a sede de uma espera só se estanca na torrente
Vivemos tantos anos a falar pela calada 
Só se pode querer tudo quando não se teve nada 
Só quer a vida cheia quem teve a vida parada 
Só quer a vida cheia quem teve a vida parada
Aí 
Só há liberdade a sério 
Quando houver
A paz, o pão, habitação, saúde, educação 
Só há liberdade a sério quando houver 
Liberdade de mudar e decidir 
Quando pertencer ao povo o que o povo produzir 
E quando pertencer ao povo o que o povo produzir
A paz, o pão, habitação, saúde, educação 

Sérgio Godinho 

Paulo Alves 12D n18

Sérgio Godinho - Liberdade (ao vivo)
por SergioGodinhoVEVO

YOUTUBE

ANABELA ESTÊVÃO 21/04/22, 14:33 HS

25 de abril �cará para sempre na nossa memória como o dia em
que Portugal tomou a sua liberdade! 

Mariana Rosete nº17

25 de Abril de 1974 - SAPO Vídeos
Revolução dos cravos 25 de Abril de
1974

SAPO VÍDEOS

ANABELA ESTÊVÃO 21/04/22, 14:33 HS

25 de abril-Joana Francisco
Foram dias foram anos 
a espera de um só dia. 
Alegrias. Desenganos. 
Foi o tempo que doía 
com seus riscos e seus danos. 
Foi a noite e foi o dia 
na esperança de um só dia. 

Manuel Alegre

ANABELA ESTÊVÃO 21/04/22, 14:33 HS

Portugal Ressuscitado
Depois da fome, da guerra
da prisão e da tortura
vi abrir-se a minha terra
como um cravo de ternura.
 
Vi nas ruas da cidade
o coração do meu povo
gaivota da liberdade
voando num Tejo novo.
 
Agora o povo unido
nunca mais será vencido
nunca mais será vencido
 
Vi nas bocas vi nos olhos
nos braços nas mãos acesas
cravos vermelhos aos molhos
rosas livres portuguesas.
 
Vi as portas da prisão
abertas de par em par
vi passar a procissão
do meu país a cantar.
 
Agora o povo unido
nunca mais será vencido
nunca mais será vencido
 
Nunca mais nos curvaremos
às armas da repressão
somos a força que temos
a pulsar no coração.
 
Enquanto nos mantivermos
todos juntos lado a lado

https://www.youtube.com/watch?v=HVCt3RGcjRQ
https://padlet.com/anabelaestevao1
https://videos.sapo.pt/39dEbLwki0YbEwyBSpja?jwsource=cl
https://padlet.com/anabelaestevao1
https://padlet.com/anabelaestevao1


somos a glória de sermos
Portugal ressuscitado.
 
Agora o povo unido
nunca mais será vencido
nunca mais será vencido.
 
José Carlos Ary dos Santos 

Lara Camões 12ºD

Portugal Ressuscitado
por Tonicha - Topic

YOUTUBE

PEDRO NUNES 23/04/22, 10:09 HS

Escola José Afonso - Alhos Vedros
SALGUEIRO MAIA 

Não o movia o �car na História;
Não o movia a heroicidade.
Tenaz e teimoso,
Pelo povo amordaçado,
Para a tão desejada vitória,
Para o novo acordar na cidade,
Tornou-se ele a necessária alfaia:
O valoroso militar de abril,
Capitão Salgueiro Maia. 

Pedro Nunes 
Prof de EMRC -Escola José Afonso- Alhos Vedros 

25 de abril - Igualdade, liberdade e fraternidade 

A liberdade é como 
Pétalas de �ores sobre o mar 
Levemente e serenamente 
Sem que ninguém as impeça; 

A Igualdade  
É sentirmos que temos os mesmos direitos e deveres 
nem sempre os mesmos saberes 

Mas temos todos o direito a aprender; 

A Fraternidade, 
O respeito por todos 
E por nós próprios. 
Sentimento encorajador 
Porque uma palavra, uma expressão 
Pode fazer a diferença numa ação. 

E teremos sempre de lutar, 
Às vezes sofrer 
Mas sempre acreditar 
Na liberdade para viver. 

Por vezes a vida é injusta com alguns seres, 
Tornando tudo tão diferente. 
Não são respeitados, não têm os mesmos direitos, não têm
liberdade, 
Não podem dizer o que pensam e o que sentem
verdadeiramente. 

E nós sortudos, queixamo-nos das nossas vidas que tantos
gostariam de ter. 
Por esse motivo devemos estar felizes com um sorriso na cara E
aproveitar, porque ninguém sabe como será o amanhã. 
Não sabemos se poderemos ser nós a �car 
Sem liberdade, Igualdade ou fraternidade. 

Vamos então celebrar este dia tão especial de partilha e
conquista. 
Viva o 25 de abril e todos os Portugueses que lutaram pela
Liberdade no nosso país. 

Diogo Miguel Rodrigues Raminhos 6ºD 
Escola José Afonso- Alhos Vedros 

https://youtu.be/uLDEy-6ROec

https://www.youtube.com/watch?v=WaYJxLCU4Pk
https://padlet.com/pedronunes10
https://youtu.be/uLDEy-6ROec


Cap Salgueiro Maia
Documento do Word

PADLET DRIVE

ANÔNIMO 22/04/22, 08:31 HS

Padlet protegido por senha
PADLET

ANA VINTÉM 21/04/22, 14:40 HS

HUGO ARAÚJO 21/04/22, 14:44 HS

Grupo de mulheres a segurar cravos - 25 de
Abril de 1974
Fotógrafo desconhecido

HUGO ARAÚJO 21/04/22, 14:44 HS

Soldados com cravos nas armas - 25 de
Abril de 1974
Crédito: Centro de Documentação–Universidade de Coimbra

IN�S G�RIO 21/04/22, 14:45 HS

Pergunto ao vento que passa
notícias do meu país
e o vento cala a desgraça
o vento nada me diz.
    
Pergunto aos rios que levam
tanto sonho à �or das águas
e os rios não me sossegam
levam sonhos deixam mágoas.
   
Levam sonhos deixam mágoas
ai rios do meu país
minha pátria à �or das águas
para onde vais? Ninguém diz.
   
Se o verde trevo desfolhas
pede notícias e diz
ao trevo de quatro folhas
que morro por meu país.
   
Pergunto à gente que passa
por que vai de olhos no chão.
Silêncio -- é tudo o que tem
quem vive na servidão.
   
Vi �orir os verdes ramos
direitos e ao céu voltados.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/983651450/23fd569cb896370d21770779f8642573/Cap_Salgueiro_Maia.docx
https://padlet.com/anabelaestevao1/yrgc64jbzqejn9oa
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E a quem gosta de ter amos
vi sempre os ombros curvados.
   
E o vento não me diz nada
ninguém diz nada de novo.
Vi minha pátria pregada
nos braços em cruz do povo.
   
Vi minha pátria na margem
dos rios que vão pró mar
como quem ama a viagem
mas tem sempre de �car.
   
Vi navios a partir
(minha pátria à �or das águas)
vi minha pátria �orir
(verdes folhas verdes mágoas).
   
Há quem te queira ignorada
e fale pátria em teu nome.
Eu vi-te cruci�cada
nos braços negros da fome.
   
E o vento não me diz nada
só o silêncio persiste.
Vi minha pátria parada
à beira de um rio triste.
   
Ninguém diz nada de novo
se notícias vou pedindo
nas mãos vazias do povo
vi minha pátria �orindo.
   
E a noite cresce por dentro
dos homens do meu país.
Peço notícias ao vento
e o vento nada me diz.
   
Quatro folhas tem o trevo
liberdade quatro sílabas.
Não sabem ler é verdade
aqueles pra quem eu escrevo.
   
Mas há sempre uma candeia
dentro da própria desgraça
há sempre alguém que semeia
canções no vento que passa.
   
Mesmo na noite mais triste
em tempo de servidão
há sempre alguém que resiste
há sempre alguém que diz não.
   
Manuel Alegre,
Praça da Canção, 1965.
         
O poema "Trova ao vento que passa" pertencente a Manuel
Alegre afronta o regime em que Portugal vivia ao criticar
duramente o modo de vida da população portuguesa
condicionado pela ditadura salazarista da época. Este poema
revela-nos a situação lamentável em que o país se encontrava

durante este período de miséria onde a censura manipulava e
enganava a população, que era constantemente perseguida e
oprimida. Os portugueses lutavam diariamente pelo mínimo de
sustento e por outras di�culdades como o desemprego, ondas
de protestos e a Guerra Colonial, viviam precariamente num país
retrogrado, distante da igualdade e de todos os diversos tipos de
liberdades.  

Este poema também se apresenta em forma de canção,
apresentando apenas alguns versos do poema. Feita por Manuel
Alegre e Adriano Correia com a ajuda de António Portugal. A
música mostrou-se um sucesso 3 dias depois do seu lançamento
onde cantaram numa festa de Calouros da Faculdade de
Medicina. 

https://youtu.be/McRqaiBmIT4 

 Inês Gírio, nº10, 12ºD
         

Trova do Vento que Passa
por 4orochimarusama

YOUTUBE

ANÔNIMO 21/04/22, 14:45 HS

O que é para ti o 25 de Abril?
Para mim, o 25 de Abril de 1974. Simbolizou um período onde
houve a queda do regime repressivo e se implantou assim, a
Liberdade para todos os cidadãos, os exilados regressaram ao
país nomeadamente Mário Soares e Álvaro Cunhal , as mulheres
começaram a ter direito ao voto.  
Estes acontecimentos ocorreram através da resolução dos
cravos, onde foi um movimento pací�co liderado pelo
Movimento das Forças Armadas e o General Salgueiro Maia.  
Que se comemore sempre esta data tão importante para todos
nós!!🌹 

Lara Gonçalves 12 C  

https://youtu.be/McRqaiBmIT4
https://youtu.be/McRqaiBmIT4


"Grândola, Vila Morena" - Zeca Afonso @ Revolução dos
Cravos, 25 de Abril de 1974
por HfasSD

YOUTUBE

MATILDE MEIRELES 21/04/22, 14:44 HS

O que é para ti o 25 de Abril?
Para mim o 25 de Abril signi�ca a abertura para a liberdade. A
liberdade de expressão, o direito ao voto e o �m das instituições
repressivas foram algumas das várias conquistas conseguidas
após o 25 de Abril. Para mim este dia foi como uma nova página
de um livro, sem sangue, sem balas, só cravos.

ALEXANDRA FERNANDES 21/04/22, 14:47 HS

Na minha opinião,o 25 de abril é o dia da Liberdade para o povo
português,o dia da conquista dos direitos dos portugueses,o �m
da censura e de uma época rodeada de medir
perseguições.Também foi um grande dia para as mulheres pois
após este dia ganharam o direito ao voto.Tudo isto foi
conquistado sem qualquer violência graças ao Salgueiro
Maia!VIVA O 25 ABRIL!!!!

ANÔNIMO 21/04/22, 14:49 HS

Lembro - me da alegria do meu pai, porque
ele tinha sido torturado pelos agentes da
PIDE, só porque disse que não ganhava o
suficiente para sustentar a família.
Beatriz, Bragança, 61 anos

DUARTE ANGELA 21/04/22, 14:48 HS

"Grândola, Vila Morena" - Zeca Afonso @ Revolução dos
Cravos, 25 de Abril de 1974
por HfasSD

YOUTUBE

ADRIANA SÃO MARCOS 21/04/22, 14:52 HS

Agrupamento de Escolas de Couto Mineiro
do Pejão (6ºB)
Maria Liberdade, esta sou eu! 
Trabalho realizado pelo 6ºB em Cidadania e Desenvolvimento
(prof. Luís Ferreira)

Voki - Voki Scene Pickup
Check out my talking Voki!

VOKI

ANÔNIMO 21/04/22, 14:53 HS

https://www.youtube.com/watch?v=Ha-h5bPSxQE
https://padlet.com/MatildeMeireles
https://padlet.com/alexandracordeiro1414
https://padlet.com/angeladuarte42
https://www.youtube.com/watch?v=Ha-h5bPSxQE
https://padlet.com/adrianasm2
https://tinyurl.com/y85mlred


ANÔNIMO 21/04/22, 14:50 HS

Sem Título-2 (1)
Documento PDF

PADLET DRIVE

CÉLIA QUEIRÓS 21/04/22, 14:53 HS

Agrupamento de Escolas de Vilela
5RD

Padlet de abril
Descrição histórica, importãncia da
memória, como nos protegermos de
totalitarismos.

PADLET

ANÔNIMO 21/04/22, 14:56 HS

Escola Cardeal Costa Nunes
Trabalhos de alunas do 6.º ano de escolaridade 
Orientação: Prof. Eugénia Amaral
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ANÔNIMO 21/04/22, 14:56 HS

Escola Cardeal Costa Nunes
Trabalhos de alunas do 6.º ano de escolaridade 
Orientação: Prof. Eugénia Amaral

ANÔNIMO 21/04/22, 14:56 HS

Escola Cardeal Costa Nunes
Trabalhos de alunas do 6.º ano de escolaridade 
Orientação: Prof. Eugénia Amaral
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ANÔNIMO 21/04/22, 14:57 HS

ANÔNIMO 21/04/22, 14:57 HS

25 DEABRIL_compressed
Documento PDF
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ANÔNIMO 21/04/22, 14:58 HS
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ANÔNIMO 21/04/22, 14:58 HS

Cartaz 25 de Abril
Documento PDF
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CECÍLIA DUARTE 21/04/22, 14:59 HS

Agrupamento de Escolas José Silvestre
Ribeiro, Idanha-a-Nova
EB1 de Monsanto, 3º/4º B

Testemunho_25_de_abril_de_1974
Vídeo de 3:34

PADLET DRIVE

ALDA FERREIRA 21/04/22, 14:58 HS

25 de Abril: 48 anos...a caminho dos 50!
Escola Secundária Fernando Namora - Turma 10º 6ª

LUIS VELOSO 21/04/22, 14:58 HS

25-abril-1974
Agrupamento de Escolas Soares Basto, em Oliveira de Azeméis,
desde 1920.
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LUCAS TINOCO 21/04/22, 15:00 HS

BASIC PRESENTATION by Lucas
Tinoco on Genially
Discover more about BASIC
PRESENTATION ✌  - Presentation

GENIALLY

CÉLIA QUEIRÓS 21/04/22, 15:03 HS

Agrupamento de Escolas de Vilela
6VB

25 de abril
Documento do Word

PADLET DRIVE

ANÔNIMO 21/04/22, 15:03 HS

ANÔNIMO 28/04/22, 14:10 HS

Ana Mendes - Agrupamento de Escolas
Camilo Castelo Branco

No âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania,
domínio das Instituições e Participação Democrática, inserido
nas comemorações do 25 de abril de 2022, a turma do 6º 11
celebrou, cantando o "Coro da Primavera" de Zeca Afonso. 

https://www.youtube.com/watch?v=O9AL7cHeHfo

25 de Abril: 48 anos...a caminho dos 50!
por Teacher Ana Mendes

YOUTUBE
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