
O Livro Livre nasceu como uma outra forma de comemorar o 25 de Abril, dando a 

conhecer a crianças e jovens este marco da História de Portugal e o seu legado. 

Celebra os direitos e as liberdades fundamentais consagrados na Constituição de 1976 como a 

sua principal herança e destaca a responsabilidade do que é viver em democracia.

Tomando como referência este momento de conquista histórica, fruto da luta e do  

trabalho de muitos, militares e civis, o Livro Livre apela ao espírito da liberdade  

e convoca o leitor a participar numa atividade criativa, como co-autor do livro.  

Desafia-o a resgatar as memórias de quem viveu este período e registar estas  

experiências. Através de breves enquadramentos históricos, ilustrações sugestivas  

e propostas de atividade diversificadas, este livro constrói um espaço para a reflexão  

sobre o significado do 25 de Abril.

Depois do sucesso das edições anteriores junto das escolas e do público geral, 

preparamo--nos para lançar a 3ª edição do Livro Livre e para continuarmos a levar este projecto 

a mais crianças e jovens, bem como às comunidades escolares e municipais que estejam 

interessadas em acolher este projecto.
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Notas curriculares 

Equipa criativa

Francisco Bairrão Ruivo é investigador do Instituto de História Contemporânea  

da Universidade Nova de Lisboa, doutorado em História Contemporânea com uma tese  

intitulada Spinolismo: Viragem Política e Movimentos Sociais, distinguida com o Prémio 

Fundação Mário Soares-EDP 2014. Publicou recentemente o livro Spínola e a Revolução.  

Do 25 de Abril ao 11 de Março de 1975, na Bertrand Editora. Tem como áreas de trabalho  

o século XX, especialmente o Estado Novo e o processo revolucionário.

Danuta Wojciechowska é formada em Design de Comunicação, na Escola Superior  

de Design de Zurique, com pós-gradução em educação pela arte na Emerson College, 

Inglaterra. Dirige o ateliê Lupa Design desde 1993, especializando-se na criação e edição  

de conteúdos dirigidos aos mais novos. É autora e ilustradora de livros, jogos e manuais 

escolares, tendo sido diversas vezes premiada, entre outros, com o Prémio Nacional de 

Ilustração (2003). Em 2014, foi lhe atribuída a distinção “Mulheres Criadoras de Cultura”, 

pelo Governo de Portugal.

Joana Paz formou-se em Design de Comunicação na Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa. Complementa a sua formação artística na Sociedade Nacional de 

Belas-Artes e na Accademia di Belli Arti di Torino. Colabora com a Lupa Design desde 2007 

desenvolvendo trabalhos na área do design, da ilustração e da criação de conteúdos.

Consultadoria

Maria Emília Brederode Santos tem uma larga experiência no domínio da Educação. Dessa 

experiência fazem parte a presidência do Instituto de Inovação Educacional, a coordenação 

do grupo de trabalho que elaborou uma proposta de currículo de Educação para a 

Cidadania, a participação no Conselho Nacional de Educação e no Conselho Geral do 

Instituto Politécnico de Setúbal. Também foi directora pedagógica do programa televisivo  

e da revista Rua Sésamo e é membro do Conselho de Opinião da RTP. Autora de várias 

obras como “Os Aprendizes de Pigmaleão”, “Aprender com a Televisão” e “Avaliação da 

Escola Superior de Educação pela Arte” e coordenadora de “A Constituição da República 

Portuguesa Trocada Por (Para) Miúdos”.
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