À meia-noite e vinte minutos da
madrugada do dia 25 de Abril de
1974, a «Grândola, vila morena» foi
tocada no programa Limite da Rádio
Renascença. Era a segunda senha que
conﬁrmava o bom andamento das
operações e despoletava o avanço das
forças organizadas pelo MFA.
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Grândola, vila morena
Terra da fraternidade
O povo é quem mais ordena
Dentro de ti, ó cidade
Dentro de ti, ó cidade
O povo é quem mais ordena
Terra da fraternidade
Grândola, vila morena
Em cada esquina um amigo
Em cada rosto igualdade
Grândola, vila morena
Terra da fraternidade
Terra da fraternidade
Grândola, vila morena
Em cada rosto igualdade
O povo é quem mais ordena
À sombra duma azinheira
Que já não sabia a idade
Jurei ter por companheira
Grândola a tua vontade
Grândola a tua vontade
Jurei ter por companheira
À sombra duma azinheira
Que já não sabia a idade
Zeca Afonso

Subdepartamento de História

Revolução dos Cravos é o nome dado
ao golpe de estado militar que
derrubou, num só dia o regime político
que vigorava em Portugal desde 1926.

Em Portugal existiu uma ditadura entre
1926 e 1974. Entre 1926 e 1928, governaram
os militares. A partir dessa data governaria
Salazar até 1968, data em que é substituído
por Marcello Caetano.

Causas que levaram à
Revolução
do 25 de Abril:
• Descontentamento dos militares;
• A falta de liberdade;
• População desgastada pela guerra;
• Agravamento das condições de vida;
• Isolamento internacional do país;
• Ânsia de liberdade.

A revolução foi organizada e levada a
cabo pelo Movimento das Forças Armadas
(inicialmente designado de Movimento de
Capitães), através da operação “Fim
Regime”.
·A

adesão popular veio depois, quando as
tropas já estavam nas ruas.
Alguém começou a distribuir cravos
vermelhos pelos soldados que depressa os
colocaram nos canos das espingardas.

Durante esses 48 anos de ditadura os
portugueses foram privados da Liberdade.
Existia censura que impedia as pessoas de
exprimirem os seus pensamentos e
opiniões.
A polícia política, a PIDE, controlava os
cidadãos perseguindo e prendendo todos
os opositores ao regime.

