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25. April: Nelkenrevolution] 

 

1. Observa as seguintes imagens. O que te sugerem? 

 

                                                             

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa a seguinte frase.  

Para mim, a liberdade é… 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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II. 

1. Lê atentamente o seguinte texto. 

Portugal é hoje um país democrático. Isto significa que as pessoas podem deslocar-se 

livremente e expressar a sua opinião sem receios. Mas nem sempre foi assim.  

Portugal foi governado durante muitos anos por António Oliveira Salazar, Presidente do 

Conselho de Ministros entre 1933 e 1968. Nos anos 30, Salazar criou o Estado Novo, 

uma ditadura muito autoritária, e a PIDE, uma polícia política, para controlar todos os 

movimentos dos cidadãos. As pessoas não podiam votar nem falar livremente. Também 

não se podiam reunir em associações e sindicatos, nem sair do país sem autorização. 

Havia muita pobreza e existia censura na esfera cultural: muitos filmes, livros, músicas, 

revistas, jornais eram proibidos. Na escola, as crianças eram separadas, ou seja, os 

meninos e as meninas estudavam em salas diferentes.  

Nessa altura, Portugal possuía várias colónias em África: Angola, Moçambique, São 

Tomé e Príncipe, Guiné Bissau e Cabo Verde. Os habitantes destes territórios queriam 

ser independentes. Porém, Salazar não estava de acordo com esta ambição e, em 1961, 

deu-se início à Guerra Colonial que durou cerca de 13 anos. Cansados de tanta miséria, 

falta de liberdade e de uma longa e sangrenta guerra, os portugueses decidiram mudar a 

história do país em 1974. A 25 de Abril, os militares organizaram um golpe de estado 

para pôr um fim à ditadura salazarista. Passados 48 anos, a palavra democracia voltou a 

fazer parte do vocabulário do povo português.  

(texto da professora Marla Andrade /  

CEPE Alemanha) 

1.1 Assinala as frases com V (verdadeiro) ou F (falso), de acordo com o texto. 

 

1. Portugal sempre foi um país democrático. _________ 

2. Antes de 1974, não havia sindicatos em Portugal. _________ 

3. As pessoas podiam circular livremente dentro e fora do país. __________ 

4. Em África, existiam 6 colónias portuguesas. ___________ 

5. Salazar concedeu a independência aos territórios africanos. __________ 

6. A guerra colonial durou mais de 10 anos. _________ 

7. O golpe de estado foi planeado pelas forças armadas portuguesas. ________ 

8. Os portugueses voltaram a ser um povo livre passados 50 anos. __________ 
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1.2 Compara a vida em Portugal antes e depois da revolução do 25 de abril e completa a tabela. 

 ANTES do 25 de abril DEPOIS do 25 de abril 

as 

liberdades 

 

 

 

 

o ensino  

 

 

 

a cultura  

 

 

 

 

III. 

1. A canção “Grândola, vila morena” de Zeca Afonso, que passou na rádio à meia-

noite do dia 25 de abril de 1974, deu luz verde aos militares para avançarem com o 

golpe de estado. Ouve a canção e preenche os espaços. 

 

Grândola, vila morena 

Terra da fraternidade 

O ________ é quem mais ordena 

Dentro de ti, ó cidade 

Dentro de ti, ó cidade 

O povo é quem mais ordena 

Terra da _______________ 

Grândola, vila morena 

Em cada esquina um __________ 

Em cada rosto igualdade 

Grândola, vila morena 

      Terra da fraternidade 

Terra da fraternidade 

 

Grândola, vila morena 

Em cada rosto ____________ 

O povo é quem mais ordena 

À sombra duma azinheira 

Que já não sabia a ___________ 

Jurei ter por companheira 

Grândola a tua ____________ 

Grândola a tua vontade 

Jurei ter por _______________ 

À sombra duma azinheira 

      Que já não sabia a idade 
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2. Quem foram os principais intervenientes da revolução do 25 de abril de 1974? 

Associa os nomes às imagens. 

1. Capitão Salgueiro Maia 

 

 

2. Major Otelo Saraiva de 

Carvalho 

 

 

3. General António de Spínola 

 

 

3. Lê a informação sobre os protagonistas da revolução e completa com os seus 

nomes. 

1. ___________________________________________ 

Militar que comandou os carros de combate que cercaram o Terreiro do Paço e 

forçaram a rendição de Marcelo Caetano. 

2. __________________________________________ 

Militar e político português, que se tornou no primeiro Presidente da República 

depois da revolução do 25 de abril. 

3. _________________________________________ 

Militar que dirigiu as operações do 25 de abril a partir do posto de comando 

clandestino no Quartel da Pontinha. 
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4. A revolução do 25 de abril foi uma revolução pacífica, pois não houve combates 

nem qualquer tipo de violência. Conta-se que uma vendedora de flores começou a 

distribuir cravos vermelhos pelos militares que andavam na rua e participaram no golpe de 

estado. Eles decidiram colocar os cravos nos canos das espingardas. O cravo tornou-se no 

símbolo do 25 de abril, uma revolução pacífica.  

Observa a imagem abaixo e escreve um poema inspirado na mesma. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 

5. Pergunta à tua família como era a vida antes da revolução dos cravos e escreve 

um texto sobre as suas lembranças. Partilha o texto com os teus colegas na aula. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

[Marla Andrade / CEPE-Alemanha] 


