
À Janela
e no c  ração!

Lançamos o desa�o às famílias para a construção de cravos, para que os possam 
colocar à janela. Em alternativa poderão colocar também desenhos. 
Assista ao vídeo que o Serviço Educativo da Divisão de Bibliotecas e Património Cul-
tural preparou em www.cm-palmela.pt e participe nesta homenagem à Liberdade. 

Em colaboração com os Agrupamentos de Escolas do concelho, desa�amos os 
alunos do 1º ciclo a elaborar um desenho alusivo para os colocarem à janela.
Lançamos o desa�o a todas as crianças para o fazerem e partilharem da janela de 
sua casa.

No âmbito do Dia Internacional do Livro, que se assinala a 23 de abril, e integrando 
as comemorações do 25 de Abril, um Concurso Literário destinado a três escalões 
etários (6 aos 11 anos; 12 aos 17 anos e para pessoas maiores de 18 anos). 
Convidamos a escrever um conto a partir do mote: «Não Posso Sair».
O tema, apesar de aparentemente negativo, é uma porta aberta para a imaginação 
sobre o que pode acontecer dentro de uma casa, o que se pode ver de uma janela, 
o que se pode inventar ou recordar… Não pode sair, mas poderá participar. Boa 
escrita!

Regras de participação em www.cm-palmela.pt 

A PARTIR DE 24 ABRIL

Recolha documental de 25 imagens da época, existentes no Arquivo Municipal de 
Palmela.

Consulte em www.cm-palmela.pt |        Catavento |       Arquivo Municipal de Palmela

24 ABRIL | 22H30

Concerto transmitido em direto e realizado no Cineteatro S. João, em Palmela, sem 
público, devido à situação atual de estado de emergência.
Este concerto é um tributo à obra de José Afonso, quer como compositor, quer 
como poeta. Um espetáculo rico, que integrará algumas das suas composições mais 
conhecidas, como “Verdes são os campos”, “Que amor não me engana”, “Índios da 
meia praia” e “Venham mais cinco”, que surgem revestidas de novos arranjos, mas 
também temas originais baseados na sua �gura e outras composições menos 
conhecidas pelo público, como são exemplo “Papuça”, “Lá no Xepangara” e “Ali está 
o rio”. O espetáculo contará com interpretações em variados formatos, nomeada-
mente, em dueto, quarteto e a solo, e terá uma duração aproximada de uma hora e 
vinte minutos. Os arranjos e direção musical são de Davide Zaccaria e as vozes dos 
cantores Filipa Pais, João Afonso e Maria Anadon.

25Abril 2020
46º Aniversário

O 25 de Abril é, este ano, assinalado em Palmela de uma forma diferente, devido à atual situação de saúde pública. 
Para comemorar o 46.º aniversário da Revolução dos Cravos, o Município preparou um conjunto de propostas que vão 
chegar a sua casa através do site do Município, do canal Youtube da Autarquia e da página de Facebook Catavento.

CRAVOS À JANELA

DESENHOS À JANELA

CONCURSO LITERÁRIO
“NÃO POSSO SAIR”

25 IMAGENS
25 MEMÓRIAS

LIVESTREAM-CONCERTO
 “POR TERRAS DO ZECA”



À Janela
e no c  ração!

24 ABRIL | 00H00 

Evocativa da data

A PARTIR DE 25 ABRIL

Exposição 
Para que a memória não esmoreça, esta é uma homenagem aos presos políticos de 
Pinhal Novo, vítimas, ao longo de 48 anos, dos horrores da ditadura fascista, que 
esmagou os direitos cívicos, sociais e humanos do povo português.

                                                Aceda ao site da Câmara Municipal de Palmela (www.cm-palmela.pt)                            
                                                                               e reveja a exposição, disponível para consulta digital.

Exposições da URAP – União de Resistentes Antifascistas Portugueses
Exposição comemorativa do 45º Aniversário do 25 de Abril

Painéis evocativos da realidade nacional antes de abril de 1974 e fotogra�as de 
lugares por nós conhecidos onde ocorreram atos de resistência clandestina em 
Palmela.

Para ver em www.cm-palmela.pt  |        Catavento 

25 DE ABRIL | 11H00

Este ano, a Sessão da Assembleia Municipal evocativa do 25 de abril realizar-se-á 
sem presença de público.
Convidamo-la/o, por isso, a participar nesta Sessão "Assembleia Municipal - Evoca-
ção ao 25 de Abril no Concelho de Palmela" de um modo diferente do habitual. 

Assista em: www.cm-palmela.pt |        Palmela Município 

25 ABRIL | 15H00

Associando-nos à Associação 25 de Abril, cantemos a "Grândola, Vila Morena" e o 
Hino Nacional à janela ou varanda de casa.
Pelo concelho de Palmela, irá circular um carro de som convidando-nos para esta 
celebração comemorativa.
Durante a tarde, a partir das 15h30, nas redes sociais – facebook Catavento – e 
canal Youtube da Câmara Municipal de Palmela irão ser disponibilizados um con-
junto de vídeos dos músicos do concelho que interpretam, a partir de suas casas, o 
tema de José Afonso. Uma união ímpar, em nome da evocação à Liberdade. O 
resultado será a música tocada e cantada por diferentes instrumentos e vozes, com 
a participação de diferentes músicos e das nossas �larmónicas centenárias. A�nal, 
PALMELA É MÚSICA.

Assista em:        Catavento  |        Palmela Município

ILUMINAÇÃO
CENOGRÁFICA
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NO CONCELHO DE PALMELA”

CANTEMOS 
GRÂNDOLA VILA MORENA
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