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Nelson Mandela é uma dessas pessoas. Ainda jovem, cons-
tatou que nem todos os homens tinham os mesmos direi-
tos e a mesma liberdade. Tornou-se um ativista político, 
lutou fervorosamente contra atitudes racistas e contra o 
Apartheid. Esteve preso durante vinte sete anos e, quatro 
anos após a sua libertação, foi eleito presidente da África 
do Sul. Mandela, um dos símbolos dos direitos humanos 
mais reconhecidos do século XX, uma dedicação às liber-
dades do seu povo que inspira os Defensores dos Direitos 
Humanos de todo o mundo. A sua voz é de esperança e 
de paz. 

Salgueiro Maia — o Homem do Tanque da Liberdade, além 
da biografia de um herói nacional, é também uma lição 
sobre um dos acontecimentos mais marcantes da história 
portuguesa contemporânea — a Revolução dos Cravos. 
Em vez de balas, que matam, havia flores, cravos verme-
lhos, por todo o lado, significando o renascer da vida e a 
mudança.

Salgueiro Maia desempenhou um papel fundamental na 
madrugada do dia 25 de abril de 1974, tendo coordenado, 
em Lisboa, as movimentações das forças militares; contra a 
ditadura que governava Portugal. Um exemplo de coragem 
e de generosidade. 
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Chegou a Primavera. Os campos estão floridos. Sonhamos com o dia 
em que poderemos correr por eles fora, em plena liberdade. 

Todos desejamos ser livres. Se uns defendem a liberdade individual, 
outros acreditam no seu valor coletivo, útil ao mundo e a toda a huma-
nidade. Há pessoas corajosas, inspiradoras,  que travaram lutas pela 
liberdade de um povo, de um país.



Em tempos, no nosso país, as pessoas não exerciam a sua 
vontade, muito menos dizer o que pensavam. Não podiam 
ouvir as músicas, nem ver os filmes, nem ler os livros que 
queriam. Eram tristes. A estranheza deste país era tão 
absurda que nas escolas, nos recreios, as raparigas e os 
rapazes estavam separados por muros e grades. Um dia, os 
militares pegaram em armas e prenderam os ladrões que 
lhes tinham tirado o mais belo dos tesouros — a liberdade. 
Lê e guarda bem O Tesouro. 

Na floresta não se falava noutra coisa. O Leão tinha des-
viado toda a água do rio para construir uma piscina em 
frente à sua toca. Os bichos já não aguentavam mais 
os mandos e desmandows do Leão. Estava na hora de 
escolher um novo governante. Na floresta vive-se em 
liberdade e, com tão grande descontentamento, deci-
diu-se convocar eleições. Como é uma eleição? Aqueles 
que querem governar apresentam as suas ideias numa 
campanha. Os candidatos tentam convencer os eleitores 
a votarem neles. Mostrando vantagens e desvantagens. 
Participam em programas de televisão, tiram selfies, dis-
tribuem panfletos, conversam com os eleitores. Vence 
as eleições quem for escolhido pela maioria. Eleição dos 
Bichos recorda-nos que respeitar as eleições e os resulta-
dos é saber viver em Democracia. 

O Livro Livre é um convite aos mais jovens a participa-
rem numa atividade, como coautores do livro, criando a 
consciência do valor da liberdade, dos direitos humanos 
e individuais como um exercício de educação para a cida-
dania. Partindo das memórias de quem viveu os tempos 
cruéis da ditadura, os coautores são desafiados a registar, 
a ilustrar e a refletir sobre o significado do 25 de Abril. 
Este é um livro para comemorar o 25 de Abril, conhecer 
os factos históricos, a liberdade e a importância de viver 
em democracia.
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