
1974 – 2014 - 40 anos do 25 de Abril 
 

Comemoramos este ano os 40 anos da reconquista da Liberdade pelo 
povo português, em 25 de Abril de 1974. Uma data memorável da nossa História, 
em que em grupo de militares soube traduzir o mais profundo sentir de todo um 
povo, na revolução que ficou para a História como sendo “a revolução dos 
cravos”. 

Mais uma vez, o Agrupamento de Escolas de Sátão comemora esta data 
histórica, um marco na vida de um povo que sofreu as agruras da ditadura e  que 
pela audácia e coragem de jovens capitães rompeu com a tristeza e o medo, 
abrindo espaço para a democracia, para a liberdade e para a esperança num 
futuro melhor. 

Comemorar o 25 de Abril é um  tributo à história recente de Portugal, o 
reavivar de acontecimentos porque, sem memória, perdemos a nossa identidade 
social e política. Os nossos jovens são filhos da democracia e a liberdade em que 
vivem tornou -se tão natural como o ar que respiram , mas é preciso ter 
consciência de que nem sempre foi assim. É aí que reside a força da História. Para 
compreendermos o nosso presente democrático e construirmos o futuro é , 
absolutamente essencial, conhecer o passado, essa memória povoada de vozes, 
de paixões, de anseios, de tragédias, de heróis e de vítimas.  

Na Escola Básica Ferreira Lapa, o tema de reflexão foi  “ 40 anos de 
Democracia, perseguindo a Liberdade...” e várias foram as atividades 
desenvolvidas: exposição de trabalhos,  músicas de intervenção, documentários, 
distribuição de marcadores de livros, apresentação de trabalhos em PowerPoint, 
leitura do livro “Romance do 25 de Abril” pelas coordenadoras da BE, exploração 
do tema nas disciplinas de Português e História e Geografia de Portugal e nas 
áreas de Educação para a Cidadania  e Apoio ao Estudo e em muitas outras 
iniciativas quer dos professores, quer dos alunos. As atividades continuarão na 
próxima semana. 

Na Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves foi realizada uma 
exposição de trabalhos, distribuição de marcadores e ainda estão previstas 
atividades complementares. 

A Escola Secundária Frei Rosa Viterbo não podia deixar de participar 
ativamente na comemoração desta data tão marcante da nossa História. Assim, 
promoveu uma série atividades dedicadas ao 25 de Abril e à comemoração das 
suas quatro décadas, com vista a manter viva “a chama” na defesa de valores tão 
caros à nossa sociedade: Democracia e Liberdade. Neste sentido, os Grupos 300 
(Português), 400 (História) e 600 (Ed. Visual) realizaram uma exposição com 
diversos materiais e documentos originais da época, que podem ser vistos no 
polivalente nesta escola sede do Agrupamento. Foram, também, colocadas duas 
faixas alusivas à data e, ao longo do dia, será passado o filme “Os capitães de 
abril” e na Rádio Escolar passarão músicas de intervenção de Zeca Afonso, entre 
outras atividades a realizar em contexto de sala de aula. “A Liberdade”, como 
continua a cantar Sérgio Godinho, “está a passar por aqui”. Sempre. 
 
Podemos ver aqui as fotos dos trabalhos expostos 
 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1D7TdDRnG3Ovxzk0jmVsFIcwz8VQhLg49cvXE-SIlaKo/pub?start=true&loop=true&delayms=1000


 


