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LIBERDADE de certeza que já ouviste esta palavra e deves saber 
que a Liberdade é um valor muito importante na nossa vida. Em 
Portugal houve tempos em que as pessoas não tinham Liberdade 
e por isso não podiam dizer todas as coisas que pensavam. A 
revolução do 25 de Abril de 1974 possibilitou que se �zessem 
novas leis e as pessoas tivessem novos direitos. Essas leis 
garantem que todas as pessoas têm Liberdade para pensar o que 
quiserem e dizer o que pensam. Há muitos países do mundo onde 
as pessoas ainda não têm Liberdade.

Nesta edição dos Sinfoniónicos, vamos dar-te a conhecer a 
Liberdade por meio da música. Através das notas da Banda 
Sinfónica de Jovens de Santa Maria da Feira vais poder ouvir e 
reconhecer os sons de  John Williams (autor das músicas de Harry 
Potter e Star Wars),  do compositor Astor Piazzolla, de Zeca 
Afonso e de muitos mais músicos que lutaram por este direito 
através da arte.

UM TRABALHO DIVERTIDO

No nosso país o cravo é o símbolo da liberdade e da Revolução do 
25 de abril.
Deixamos-te aqui as instruções para construíres um de papel.

         youtu.be/CIeXviEpI_8

E não te esqueças de o levar no dia do concerto!

cravos
em papel

https://youtu.be/CIeXviEpI_8
https://youtu.be/CIeXviEpI_8


1986

António Salazar

1974

Ramalho Eanes

1976

Salgueiro Maia

Presidente da República
da época da Democracia

Primeiras eleições em Liberdade

Capitão dos militares da revolução

Entrada de Portugal para a
União Europeia

Revolução de 25 de Abril

Primeiro ministro da Ditadura
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CORRESPONDÊNCIAS

 Vamos ver se sabes algumas datas e nomes relacionados com a 
revolução de 25 de Abril, a Liberdade e a história de Portugal mais 
recente... Faz a correspondência dos elementos das duas 
colunas. No concerto vais conhecer as soluções!


