
Comemorações do 36º aniversário do 25 de 

Abril  
No âmbito das comemorações do 36º aniversário do 25 de Abril, os alunos 

da nossa escola, desenvolveram algumas actividades que lhes possibilitaram 

a aquisição de mais conhecimentos relacionados com a data em questão. 

Uma das actividades realizadas, surgiu de uma proposta, feita pelo Senhor 

Engenheiro Nuno Vitorino, numa reunião de Pais e de Encarregados de 

Educação do 4º B, de convidar um amigo seu, o Capitão Duran Clemente, para 

se deslocar à nossa escola, a fim de realizar uma mini palestra, sobre a 

Revolução dos Cravos, uma vez que este senhor foi participante activo na 

referida Revolução. 

Os alunos do 3ºA, 4ºA, 4ºB e respectivas professoras, aceitaram com 

entusiasmo a proposta. Neste sentido foi executado o convite e o 

certificado de participação; foram elaboradas lembranças simbólicas para 

oferecer ao Capitão Duran Clemente; realizados trabalhos de pesquisa, bem 

como, alguns cravos em papel para decorar a nossa sala polivalente. No dia 

23 do passado mês, os alunos e as docentes tiveram a oportunidade de ouvir 

o Senhor Dr. Duran, falar sobre o pré e pós Abril de 1974, colocar questões 

ao Capitão que, se mostrou muito empenhado em esclarecer as dúvidas dos 

alunos, de forma simples e clara, e de solicitar aos presentes que respeitem 

e valorizem o que tanto tardou a alcançar, a LIBERDADE. 

O Capitão mostrou-se muito satisfeito com a recepção e entusiasmo dos 

alunos que, por sua vez, se apresentaram participativos e orgulhosos por 

terem tido a oportunidade de conhecer um interveniente directo do 

Movimento das Forças Armadas. 

 

 



Aqui ficam algumas fotos. 

 

 
O Capitão Duran Clemente, junto ao seu amigo, o Senhor Eng. Nuno Vitorino. 

 



 

Uma sala cheia… 

 
Os alunos fizeram muitas perguntas. 

 



 

 

 

 



 

Os alunos agradeceram ao Capitão Duran Clemente, a sua disponibilidade e 

simpatia, oferecendo-lhe algumas recordações deste dia especial. 

 

Durante esta semana, foi realizado trabalho de pesquisa por parte dos 

alunos do 4º B, sobre o Coronel Duran Clemente e sobre o 25 de Abril de 

1974, tendo sido elaborados alguns trabalhos. De salientar o apoio prestado 

pelo pai da aluna Catarina Vitorino, que nos cedeu uma mala recheada de 

material alusivo à data em questão, tal como: livros com informação e 

imagens da época, CDs, DVDs, letras de canções, etc. 

O nosso muito obrigado ao Senhor Eng. Nuno Vitorino. 



 

 



 

Ainda no âmbito deste tema, os alunos do 4º B tiveram a oportunidade de 

participar no dia 27 de Abril, numa actividade dinamizada, pela Biblioteca do 

Fórum Romeu Correia, “A Revolução das Letras”, na qual ouviram, 

visualizaram e exploraram, um PowerPoint sobre o tema da Revolução. 

Nessa actividade os alunos tiveram também que, efectuar pesquisas, tanto 

em dicionários, como na internet, a fim de construir um dicionário com 

vocabulário relacionado com esta data histórica portuguesa – O 25 de Abril 

de 1974- Revolução dos Cravos. 

No dia 28, sete alunos das turmas de quarto ano (4ºA,B e C), assistiram à 

conferência realizada na escola sede, com a presença do Coronel Villalobos, 

na qual mais uma vez, aprofundaram os seus conhecimentos, relembrando 

uma data tão significativa para tantas gerações. 

                                 A Professora   

                                  Carla Vairinhos 


