Boletim nº3
Novas Formas de Trabalho
Sugestões das Bibliotecas Escolares do AEP

1. Semana dos Direitos e Liberdades
Queremos continuar a assinalar a Semana dos Direitos e Liberdades no AEP, embora
este ano seja de uma forma diferente pelas razões de confinamento social.
As BES´S CRE´S do AEP, em articulação com os projetos Direitos Humanos e PNC,
selecionaram um repositório de recursos educativos digitais destinados à comunidade.
Vale sempre a pena partilhar!

25 de abril
Páginas de jornais

Capas de jornais de 25 de abril a 2 de maio de 74 – Público
https://www.publico.pt/2014/04/26/fotogaleria/capas-de-jornais-de-25-de-abril-a-2-de-maiode-1974-333587

O 25 de abril de 74 na imprensa da época
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/EFEMERIDES/25Abril40Anos/25deabril40Anos_entrada.htm

25 de abril 40 anos capas de jornais da época
http://25abril40anos.dn.pt/tag/capas-do-dn/

A revolução dos cravos nos jornais
https://www.jornaldenegocios.pt/weekend/detalhe/a-revolucao-dos-cravos-nos-jornais
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Primeiras páginas de jornais 25 de abril
http://www1.ci.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=arquivo
O 25 de abril nos jornais - fotogaleria
https://www.cmjornal.pt/multimedia/fotogalerias/detalhe/as_capas_dos_jornais_do_25_de_
abril

Músicas

Grândola Vila Morena – música/ senha 25 de abril
https://youtu.be/ci76cKwFLDs

E depois do adeus – música/ senha 25 de abril
https://youtu.be/pJrtNwD_r_0

Vídeos
RTP ensina
A revolução de 25 de abril de 74
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-revolucao-de-25-de-abril-de-1974/

O primeiro comunicado do MFA
https://ensina.rtp.pt/artigo/primeiro-comunicado-do-movimento-das-forcas-armadas/

O primeiro jornal da RTP no 25 de abril
https://ensina.rtp.pt/artigo/o-primeiro-telejornal-da-rtp-no-25-de-abril/

Livros e leituras antes e depois da revolução de abril
https://ensina.rtp.pt/artigo/livros-e-leituras-antes-e-depois-da-revolucao-de-abril/
2

Sessenta anos de humor
https://ensina.rtp.pt/artigo/sessenta-anos-de-humor/

RTP transmite

Cinco dias, cinco noites (1996), de Paulo Branco, dia 25 de abril, na RTP Memória.
(classificado para maiores de 12 anos)
Os capitães de abril (2000), de Maria de Medeiros, dia 25 de abril, na RTP 1.
(acessível para alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário)
Brandos Costumes (1975), de Alberto Seixas Santos, dia 26 de abril, na RTP2.
(classificado para maiores de 12 anos)
Adeus, Lenine (2003), de Wolfgang Becker, dia 27 de abril, RTP2.
(classificado para maiores de 12 anos)

Outras sugestões de vídeos sobre o 25 de abril
Visão Júnior
https://visao.sapo.pt/visaojunior/noticias/2016-04-14-Conta-me-como-foi-o-25-de-abril/

Pequeno vídeo de animação sobre o 25 de abril RTP (1º e 2º Ciclos)
https://www.youtube.com/watch?v=-SV1EBNYup8

"25 de abril a revolução dos cravos"
https://www.youtube.com/watch?v=RhDXm9fu1P0

"25 minutos de uma Revolução" 25 de abril de 1974 (ensino secundário)
https://www.youtube.com/watch?v=5OllhVhmzbU
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O MAL AMADO (1973), de Fernando Matos Silva (disponibilizado pela Cinemateca Portuguesa),
O MAL AMADO ou a inquietação da juventude estudantil em vésperas do 25 de Abril. O
desencanto da pequena burguesia e as suas oscilações ideológicas, na figura de um jovem que
procura romper com a sua classe, mas a ela volta sempre, tendo como cenário o bairro de
Campo de Ourique. Proibido pela censura e só estreado depois do 25 de abril .
(ensino secundário/12º ano)
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca/Destaques/Filmes-para-ver-esta-semana-O-MALAMADO.aspx

Colóquio Memória(s) de Abril. Um dos protagonistas do debate foi o escritor e presidente da
Sociedade Portuguesa de Autores, José Jorge Letria.
(ensino secundário)
https://escsmagazine.escs.ipl.pt/liberdade-com-todas-as-letras-a-conversa-com-jose-jorgeletria/

Sugestões Direitos e Liberdades
https://visao.sapo.pt/visaojunior/2016-11-20-conheces-os-teus-direitos-2/
Visão Júnior, os Direitos das Crianças

https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2017/08/29195731/compass_2016_pt.pdf
Manual para a Educação dos Direitos Humanos com jovens F. C. Gulbenkian (professores)

https://www.museudoaljube.pt/
Museu do Aljube – Liberdade e Resistência
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2. Dia Mundial do Livro e dos Direitos
de Autor - 23 abril
Para assinalar esta data, de importância para autores e bibliotecas sempre através da
promoção da leitura, propomos um desafio inspirador a todo o AEP. Como atividade
sugerimos a construção de um livro de autor onde se possa "dar asas" à criatividade,
imaginação e/ou texto.
Indicamos um exemplo ilustrativo sobre a construção de um livro de autor, em vários
formatos, Fundação Calouste Gulbenkian.
https://gulbenkian.pt/descobrir/vamos-continuar-a-descobrir/livro-de-autor/
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