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(Anexo 02 ao Relatório de Actividades e Contas 2019)

Projeto Educativo “A25A/Escolas”

Em 2019, o Projeto Educativo A25A/Escolas continuou a desenvolver-se no âmbito de
visitas e de workshops realizados não só no Posto de Comando da Pontinha como na
própria sede da A25A. Estes workshops tiveram como objetivo contextualizar os
acontecimentos revisitados através dos percursos da Revolução em Lisboa.
A A25A continuou a contar com a disponibilidade da GNR para acompanhar e guiar as
visitas efetuadas ao Museu da GNR, no Quartel de Carmo, e às instalações onde se
verificaram alguns dos momentos mais significativos e dramáticos dos acontecimentos aí
ocorridos, em 25 de Abril de 1974. Estes percursos permitiram transmitir aos
participantes uma visão mais ampla e detalhada dos acontecimentos históricos em estudo.
Agradecemos ao coronel Nuno Andrade e ao sargento-ajudante Fernando Ruas o
entusiasmo sempre demonstrado para nos acompanhar nas referidas visitas, interagindo
com alunos e professores no esclarecimento das dúvidas e questões levantadas.
Durante este ano verificou-se que as visitas de estudo solicitadas foram provenientes de
zonas mais afastadas, como o Norte e o Alentejo, enquanto que os professores na área da
Grande Lisboa optaram por solicitar a ida de Militares de Abril às suas escolas para
palestras sobre a Revolução, seus antecedentes e posteriores desenvolvimentos
(descolonização, independências, eleições, estabilização da democracia, etc.).
Colaboraram nesta atividade diversos militares de abril que, a par das suas visitas
ofereceram às Bibliotecas das escolas por parte da A25A, um conjunto de obras
selecionadas para integrarem uma pequena bibliografia relativa ao 25 de Abril.
As atividades relacionadas com a realização da visita aos locais mais significativos do 25
de Abril envolveu mais de 200 participantes entre alunos e professores acompanhantes.
Tal como de costume, as escolas foram contempladas com exemplares dos já citados
materiais destinados às suas Bibliotecas além de bibliografia adequada aos conteúdos
lecionados na disciplina de História no Secundário.

Ainda durante o ano de 2019 realizou-se a 2ª edição do Curso de Formação de Professores
em parceria com o Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra, designada
"Roteiro didático e pedagógico: O 25 de Abril em Lisboa”.
Integraram esta atividade 15 formandos (número previsto para este tipo de formação
creditada).
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Para além dos formadores responsáveis pela 1ª formação, colaboraram como guias na
visita de estudo integrada, os Comandantes Carlos Contreiras e Luís Costa Correia
proporcionando aos participantes uma visão complementar sobre o envolvimento das
diversas forças militares nas ações ocorridas ao longo do dia 25 de Abril de 1974.
Tal como na primeira Ação de Formação, a avaliação global final por parte dos formandos
foi muito positiva e gratificante para os formadores responsáveis pela sua realização.
Citamos um pequeno extrato de uma das apreciações:
“O realismo dos testemunhos e a riqueza informativa. Também o envolvimento
direto dos formadores com os acontecimentos é inestimável. Francamente excelente
e insubstituível para quem quiser conhecer por dentro os acontecimentos.”

A partir de março de 2020, pelas razões conhecidas, as escolas encerraram e as visitas
programadas foram canceladas.
Apenas se realizou uma atividade em meados de fevereiro com 48 alunos e 2 professores
da Escola Secundária Augusto Gomes, de Matosinhos, que se deslocaram a Lisboa no
âmbito do programa “O Parlamento dos Jovens”.
Terminaram a sua visita de estudo na A25A com um workshop orientado pelo coronel
Rosado da Luz e a presença e colaboração dos coronéis Aniceto Afonso e Vasco
Lourenço.
Atendendo a este facto, resolvemos incluir esta única atividade de 2020 no presente
relatório.

A concluir….
Este projeto, tal como foi pensado e executado, teve na sua origem a celebração dos 40
anos do 25 de Abril (2014) procurando aproximar alunos, comunidades educativas e
professores da A25A e dos militares de Abril enquanto intervenientes mais diretos neste
período fundamental da nossa história recente. O projeto procurou respeitar e seguir os
conteúdos programáticos interdisciplinares a nível do secundário, fornecendo
simultaneamente apoio didático e pedagógico à sua lecionação.
Passados 6 anos, consideramos encerrado este projeto nos moldes em que foi pensado e
desenvolvido.
A disponibilidade para continuar a aproximar a A25A de alunos e professores na
divulgação consistente dos valores de Abril permanece. Pensaremos oportunamente na
prossecução destes objetivos, de forma inovadora e criativa mais adequada ao tempo
presente.
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Agradecemos a todos os que, tão generosa e entusiasticamente, se empenharam e
participaram neste projeto, pelo que gostaria de mencionar aqui alguns dos Militares de
Abril que estiveram sempre disponíveis para colaborar ao longo destes anos:
Vasco Lourenço
Pezarat Correia
Aniceto Afonso
Sousa e Castro
Rosado da Luz
Matos Gomes
Pena Madeira
Nuno Andrade (GNR)
Sarg. Aj. Fernando Ruas (GNR)
Otelo Saraiva de Carvalho
Edorindo Ferreira
Jorge Golias
Cardoso Fontão
Carlos Contreiras
Luís Costa Correia

Agradecemos ainda à realizadora Joana Pontes que nos preparou uma versão curta da
“Hora da Liberdade” para divulgação nas escolas e nos deu o privilégio de acompanhar
uma das visitas em que relatou momentos e emoções vividos durante as filmagens do
citado filme.
A toda a Direção da A25A e seus colaboradores obrigada por todo o apoio prestado!

Outubro 2020

Marília Afonso
(Coord. Proj. A25A/Escolas)
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