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EdiçãoEspecial 

25 de Abril de 1974 
 De madrugada,  militares do 
MFA ocuparam os estúdios do 
RádioClube Português e, 
através da rádio, explicaram à 
população que pretendiam que 
o País fosse de novo uma 
democracia, com eleições e 
liberdades de toda a ordem. E 
punham no ar músicas de que 
a ditadura não gostava, como 
Grândola Vila Morena, de José 
Afonso.  
Ao mesmo tempo, uma coluna 
militar com tanques, 
comandada pelo capitão 
Salgueiro Maia, saiu da 
EscolaPrática de Cavalaria, em 
Santarém, e marchou para 
Lisboa. Na capital, tomou 
posições junto dos ministérios 
e depois cercou o quartel da 
GNR do Carmo, onde se tinha 
refugiado Marcelo Caetano, o 
sucessor de Salazar à frente da 
ditadura.  
 

A Revolução dos Cravos 
Durante o dia, a população de 
Lisboa foi-se juntando aos 
militares. E o que era um golpe 
de Estado transformou-se 
numa verdadeira revolução. A 
certa altura, uma vendedora de 
flores começou a distribuir  
cravos. Os soldados enfiavam o 
pé do seu cravo no cano da 
espingarda e os civis punham a 
flor ao peito. Por isso se falava 
de Revolução dos Cravos. 
Foram dados alguns tiros para 
o ar, mas ninguém  morreu 
nem foi ferido. 
 

Para eles o 25 de Abril de 1974 foi… 
 
« Lembro-me que os adultos estavam agarrados ao rádio a ouvirem as notícias sobre a 
Revolução que tinha acabado com a ditadura e que tinha tornado o povo livre. Todos pareciam 
contentes e esperançados de que a vida seria melhor daí para a frente »  

 
« Havia muitapobreza, o povo era triste. Já tinham passado 48 anos de ditatura. Mas na manhã 
do 25 de Abril de 1974, em Lisboa, as pessoas saíram de casa, todos traziam um cravo vermelho. 
Foi uma grande alegria! » 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Houve momentos de tensão, não 
posso negar, mas todos juntos e com a 
ajuda do povo, conseguimos levar a 
melhor. Não esqueço a coragem 
daquele homem, em cima dos carros de 
combate, de megafone na mão. 
Definitivamente o regime tinha chegado 
ao fim, e, por Deus, de uma forma 
pacífica. 
Assistimos à rendição dos membros do 
Governo que se tinham refugiado no 
Quartel do Carmo, entre eles o 
Presidente do Conselho, Prof. Marcelo 
Caetano. O acolhimento da população 
foi memorável e o regresso a Santarém, 
quase impossível, com tantas pessoas à 
nossa passagem. »  

 
« Perguntei ao meu avô o que se tinha 
passado… Quando soube o que aconteceu, 
ficou muito contente e foi para o café 
onde a aldeia toda estava a festejar esse 
dia ! »  

« Quando ouviu a canção de Zeca Afonso 
na rádio, ‘’Grândola Vila Morena’’ ele acho 
a bonita. »  

« No dia 25 de Abril de 1974, o meu pai 
tinha 11 anos. Ele lembra-se  muito bem 
Disse-me que foi um dia cheio de alegria. » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Eles disseram… 
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Jogos 

"Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os sociais, os corporativos e o 
Estado a que chegámos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegámos!" 

             Salgueiro Maia 

‘’Foram dias foram anos a esperar por 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 

« …Acho mesmo que nem ouvi bem o que ele disse. O que eu queria era abrir os pacotes, ver o material, colocá-lo na sala, e poder 
dar, finalmente, uma aula decente às crianças.  

A menina até pode nem acreditar, porque esta história parece mentira, mas juro que foi assim mesmo que aconteceu: a senhora 
Aurora, que era quem limpava a escola, a chegar ao pé de mim e a dizer que na rádio se falava de uma revolução, de um 
Movimento das Forças Armadas que tinha ido prender o governo todo, e eu a abrir os pacotes cheia de alegria, e a dar de caras 
com os retratos do Américo Tomás e do Marcelo Caetano! Nem um pau de giz, nem um mapa, nem formas geométricas, nada de 
nada, a não ser os retratos daqueles dois para pendurar na parede. A senhora Aurora, coitada, aflitíssima, «senhora Professora, há 
uma revolução em Lisboa!», e eu a olhar para os retratos no chão e a pensar, «e agora, o que é que eu faço com estes dois?» Ainda 
hoje, que já se passaram 25 anos, de cada vez que vejo, na televisão, documentários sobre o 25 de Abril, com o chaimite que levou o 
Marcelo Caetano e o Américo Tomás do Quartel do Carmo, só me lembro do retrato deles, no chão, à entrada da escola, e do meu 
espanto no meio de tudo. » 
                                                                                                                                                                           

Alice Vieira,  
                                                                                                                                                                         Vinte  Cinco a Sete Vozes 

 

Este livro consiste no relato, por parte de sete pessoas de três gerações diferentes, dos seus conhecimentos e memórias relativos ao 25 de Abril de 1974. Foca-
se, essencialmente, em memórias do que era a vida antes desse dia histórico, e das alterações imediatas que a revolução imprimiu no quotidiano da população. 
Procura transmitir a mensagem de que é necessário preservar a memória do que foi o Estado Novo, nomeadamente transmitindo-a aos mais jovens, para que 
não se subvalorizem determinados padrões de vida e pensamento hoje vigentes e que uma situação semelhante não volte a ocorrer no nosso país. 
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Momentos Inesquecíveis… 

O 25 de Abril de 1974 

deve sempre ser 

lembrado pois antes 

tivemos muitos e 

muitos anos privados 

de poder escolher 

livremente os nossos 

governantes e 

vivíamos em guerra. 

CapitãoSalgueiro Maia 

Este movimento militar, ainda que com vários sobressaltos na condução do processo de democratização do 
País, deixou-nos sem um regime opressivo e a viver em liberdade. Felizmente a "Revolução dos Cravos" 
deixou bem evidente o civismo do nosso Povo, pois foi possível mudar de regime quase sem violência. 
 

A rápida adesão 
popular, interferindo 
mesmo com as 
manobras militares, foi 
uma das imagens de 
marca do 25 de Abril de 
1974. O Povo queria a 
liberdade e por isso 
esteve sempre om o 
movimento das forças 
armadas (MFA). 



 
Comemorações dos 40 anos 

do 25 de Abril 

 

GRÂNDOLA – No ano em que se comemoram os 40 
anos do 25 de Abril e se celebram os 50 anos do 
poema Grândola Vila Morena, um espetáculo de 
Tributo a José Afonso constitui o primeiro elo de um 
vasto e diversificado programa das comemorações 
da revolução dos cravos emGrândola. 

Assinalando o 40º Aniversário da Revolução que pôs 
fim aoEstado Novo e abriu caminho à instauração 
do regime democrático em Portugal, pretende o 
Instituto de História Contemporânea da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas-UNL, com a parceria 
da Fundação Mário Soares, do Teatro Nacional D. 
Maria II, Câmara Municipal de Lisboa e Associação 
25 de Abril, organizar um Congresso internacional, 
entre 21 e 24 de Abril de 2014, e várias outras 
actividades dedicadas ao processo revolucionário 
de 1974-1975. 

Numa palestra que antecedera a abertura da exposição 
sobre os 40 anos do 25 de Abril, o Presidente 
da Associação 25 de Abril falará sobre o estado do 

paísdurante a agonia da ditadura, do ‘ Movimentodas 

Forças Armadas’ , como força libertadora, e dos 
anseios do povo português. A exposição initiula-se "25 

de Abril, 40 anos” " e mensalmente serão adicionadas 
novas peças até ao dia 25 de Abril, foram 
reunidos jornais, cartazes, fotografias, livros e discos e 
ainda provas de censura.  


