Ficha de transcrição / Montemor-o-Novo / 25 de Abril

25 de Abril
→ Classificação: Poesia popular
→ Assunto: Quadras glosadas em décimas sobre a revolução do dia 25 de Abril de 1974.

→ Região:
•

Distrito: Évora

•

Concelho: Montemor-o-Novo

•

Localidade: Nossa Senhora da Vila

→ Entrevistado:
•

Nome: Manuel Domingos da Silva

•

Data de nascimento: 1936

•

Residência: Nossa Senhora da Vila

→ Vídeo:
•

Entrevista: José Barbieri

•

Data de Recolha: Maio de 2012

•

Filmagem: José Barbieri

•

Duração: 00:01:24

→ Transcrição:
•

Transcritor: Ana Sofia Paiva

•

Data de Transcrição: Novembro 2012

•

Palavras: 208

→ Versão literária:
•

Execução: Ana Sofia Paiva

•

Data de execução: Novembro 2012

•

Palavras: 208

Última actualização: Novembro 2012
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25 de Abril

No 25 de Abril
Que eu trago no coração
Derrubou-se a ditadura
Dentro da nossa nação

Foi feito por capitões
Com o apoio de muita gente
Eu falo principalmente
Das grandes populações
Até das outras nações
Teve apoio de muitos mil
O povo ficou tranquil’
E muito mais à vontade
Conquistou-se a liberdade
No 25 de Abril

Todos estamos conscientes
Que este golpe foi bem feito
Foi um trabalho perfeito
Por pessoas competentes
E com altos dirigentes
Pra governar a nação
Mas penso que a reacção
Quer estrangular este dia
E acabar com a alegria
Que eu trago no coração
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Mas por mim, não acredito
Que isso possa acontecer
Que o povo voltasse a ser
De novo escravo do rico
Já por vezes tenho dito
Não queremos cá a censura
Essa vida negra e dura
Que ao povo não satisfaz
Há trinta anos atrás
Derrubou-se a ditadura

Também convém não esquecer
As guerras coloniais
Em que fez-se tantos mortais
E outros que estão a sofrer
Só falta agora saber
Quando é que vem a pensão
Se ela chega a vir ou não
Antes de eles terem fim
E é o que se passa assim
Dentro da nossa nação
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