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Parceria entre FENPROF, A25A e URAP, com o apoio da CM de
Peniche, traduzir-se-á em homenagem de crianças e jovens aos
heróis de Abril

FENPROF, Associação 25 de Abril e União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, vão promover uma iniciativa que se
traduzirá numa homenagem ao 25 de Abril e seus heróis, por parte de crianças e jovens de 46 escolas do país.
Esta iniciativa é lançada este ano, no âmbito do 45.º aniversário do 25 de Abril, para estar concluída quando se assinalarem os 46
anos, em 25 de Abril de 2020. O que se pretende é edificar um painel, tipo mural, composto por 46 mosaicos cerâmicos elaborados
por alunos de 46 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, assinalando, dessa forma, os 46 anos de Abril. Esses
agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas representarão todas as regiões do país, incluindo as regiões autónomas. As
escolas e agrupamentos serão convidados a integrar no seu plano anual de atividades a participação nesta iniciativa, procurandose que haja mosaicos elaborados por crianças da educação pré-escolar e alunos do ensino básico e do ensino secundário.
Estes 46 painéis, que terão uma dimensão da ordem dos 50 centímetros de lado, deverão ficar dispostos em painel / mural, sendo
intenção da Câmara Municipal de Peniche solicitar o contributo de técnicos de artes visuais e design, que garantirão a disposição
de cada mosaico. É, ainda, intenção da CM de Peniche que o painel / mural fique exposto em zona próxima da entrada do Forte de
Peniche, mesmo em frente, ficando, dessa forma, associado ao Museu da Liberdade e Resistência. Nesse sentido, já estabeleceu
contactos com o proprietário do espaço.
Oportunamente divulgar-se-ão quais os agrupamentos e escolas envolvidos neste projeto.
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