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Inquérito 

O feriado do 25 de Abril continua a ter importância  para que as gerações mais novas se apercebam do 
significado da sua data? Participou nas festividades ? 

 
Suzete Ferreira, 22 anos, estudante 

Penso que sim. Se não fosse feriado, muitas pessoas, incluindo os jovens e os adolescente, deixariam muito 
provavelmente de lhe atribuír um significado especial. 

Não, estava ausente. 

 
Manuel Sá 
64 anos, reformado  

Sim. Mas a escola devia ter um papel mais activo no sentido de incutir nos jovens a verdadeira "lição" que foi o 25 
de Abril. Os que nasceram depois da revolução pouco ou nada sabem dela. Antigamente ensinava-se os reis e o 
significado da monarquia. Hoje, acho que a escola se devia debruçar mais sobre a história contemporânea. 

Não, porque não sou muito dado a manifestações. 

 
Maria José Sousa 
58 anos, reformada 

Não acho que seja pelo facto de ser feriado que as gerações mais novas se apercebem do seu significado. Se não 
o aprenderem na escola, no programa de História, não vai ser pelo feriado, porque esse é passado na praia ou no 
cinema. 

Não, apenas pela televisão. 

 
Isabel Carvalho 
45 anos, secretária 

Concerteza. Mas a explicação do seu significado devia partir essencialmente da escola, seja através de trabalhos 
teóricos ou práticos, de representações teatrais, ou outras manifestações... Foi uma data demasiado importante 
para ser esquecida. 

Não. Tenho uma família grande e tive de ficar a cuidar dos mais pequenos. 

 
Paulo Ribeiro 
21 anos, militar 

Continua a ser importante esse feriado, tal como o do dia da instauração da república e outras datas importantes na 
história do país. A avaliar pelos inquéritos feitos aos mais novos, que revelam um grande desconhecimento sobre o 
25 de Abril, a escola deveria desempenhar um papel mais activo na sua consciencialização. 



 

Não. Sou militar e estava de serviço. 

 
Laurentino Leite 
70 anos, sapateiro 

Acho que sim. É um acontecimento importante na nossa história e os jovens deviam saber o que ele significa. Mas 
muitos deles não querem saber. Hoje dá-se mais importância ao dinheiro, ao tabaco, à droga... 

Fui assistir, mas não participei no desfile.  


