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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 23  

DISCIPLINA HISTÓRIA 
ANO(S) 9º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

- Promover o testemunho dos protagonistas da História; 
- Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência 

cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática; 
- Contextualizar a mudança de regime que ocorreu em 25 Abril de 1974 com a crescente 
oposição popular à guerra colonial e à falta de liberdade individual e coletiva;  
- Desenvolver o conhecimento sobre a Revolução de 25 de Abril de 1974; 

- Promover a importância do pensamento crítico. 

Título/Tema do Bloco 

A Revolução de 25 de Abril de 1974: 
- Testemunho do Coronel Rodrigo Sousa e Castro, Capitão de Abril, Capitão de Novembro. 

Tema: Portugal: do autoritarismo à democracia 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. A Revolução de 25 de Abril de 1974    

DESAFIO: 
a) Que papel histórico desempenhou em 1974, o Coronel Rodrigo Sousa e Castro? 

 
RESPOSTA MODEL0 

O Coronel Rodrigo Sousa e Castro é um Capitão de Abril, ou seja, participou na Revolução 

de 25 de Abril de 1974 que culminou com o derrube da ditadura e a implantação da 

democracia. Pertenceu à Comissão Coordenadora do Movimento dos Capitães na 

clandestinidade, onde desempenhou tarefas com vista à ação militar. Foi responsável pela 

organização e a ligação entre os vários regimentos que deviam revoltar-se na zona a Norte 

de Coimbra.  

 
b) De que forma participou na guerra colonial? 

 
RESPOSTA MODEL0 

Em 1966/67, com o posto de alferes cumpre a primeira comissão de serviço em Angola e 
em 1970/1972, já capitão, realiza a segunda comissão de serviço em Moçambique. 
 

1. Indica 3 fatores que contribuíram para a ação do Movimento dos Capitães - 
Revolução de 25 de Abril de 1974. 

 
RESPOSTA MODEL0 

• Motivação militar – dar uma solução à guerra colonial 

• Motivação política – derrubar a ditadura  

• Motivação corporativa – impedir alterações de carreiras  

1.1. O que aconteceu no dia 25 de Abril de 1974? 
RESPOSTA MODEL0 

No dia 25 de Abril de 1974 aconteceu uma revolução, organizada e levada a cabo pelo 
Movimento das Forças Armadas (MFA) que culminou no derrube da ditadura do Estado 
Novo liderada por Marcelo Caetano. 
 

1.2. O que aconteceu foi do agrado da população? Justifica. 
RESPOSTA MODEL0 

Sim, como está registado no doc. A, milhares de pessoas aplaudiram as Forças Armadas.  
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