
 

 

 “O Passado já foi ou estamos a vivê-lo agora?» 

(Walid Raad, artísta libanês. Forum do Futuro, Porto, 2018) 

 

Equacionar o papel de um Museu construído sobre a memória 

transicional da ditadura fascista que dominou o país por quase meio século 

é manter vivo o debate indispensável das confluências e dissonâncias entre 

a memória social dominante e o conhecimento científico sedimentado, 

entre as suas «verdades indiscutíveis» e a construção/reconstrução 

constante das ideias que criamos/recriamos sobre o passado-presente e 

sobre o presente-futuro. 
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Figura 1 - Museu do Aljube Resistência e Liberdade 

 

Fonte: Luís Farinha [I-1] 

 

Nesta perspetiva, um Museu como o Museu do Aljube Resistência e 

Liberdade, nunca poderá deixar de ser um lugar de diálogo democrático e 

crítico, polifónico e inclusivo – porque as vozes do passado não são menos 

multimodais do que as vozes do presente e do que hão de ser as vozes do 

futuro. Num país democrático e aberto como aquele em que vivemos e 

num mundo que escancarou as portas a todas as «verdades» e 

«inverdades» pelo poder avassalador da comunicação e da cultura de 

massas, não só não é justo e legítimo como não é possível imaginar um 

pensamento único e dominante: a memória social sempre resultou das 

memórias de todos, mesmo dos milhões e milhões de excluídos – porque 

também o silêncio imposto tem sempre um dia para acordar e vir à rua 

ditar a sua «voz».  
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Figura 2 -  Ciclo Intelectuais e Artistas da Resistência. José Afonso 

 

Fonte: CD MARL [I-14] 

 

O Museu do Aljube Resistência e Liberdade guarda o património da 

luta antifascista, do combate à Ditadura, onde sobressaíram a luta 

clandestina e a luta armada, mas que se manifestou também por miríades 

de outras formas sociais, culturais e políticas de resistência. As heranças 
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que acolhemos são polifónicas, multimodais, muitas vezes conflituais e 

incómodas por isso mesmo. Mas é justamente nesta pluralidade conflitual 

que podemos acrescentar conhecimento, ajudar à construção do 

pensamento crítico e à valorização daquilo que na realidade permanece 

como fundamental para a construção de um mundo mais justo e igual para 

todos: a resistência a todas as formas de dominação e a luta incessante 

pela liberdade e pela igualdade, à luz dos Direitos Humanos e universais. 

O Museu do Aljube Resistência e Liberdade surgiu quarenta anos depois 

do período revolucionário, na sequência da ação cívica de «grupos 

promotores da memória», em larga medida constituídos por antifascistas 

da resistência que se indignaram com o silenciamento existente sobre as 

vítimas da Ditadura e sobre o branqueamento histórico do regime 

ditatorial salazarista (num concurso promovido por uma televisão do país, 

há poucos anos, o ditador Salazar surgia como a pessoa mais conhecida e 

admirada do séc. XX português). Sem que se tivesse dado crédito à 

provocatória «democracia televisiva» desse momento, a indignação dos 

antifascistas cresceu, no entanto, quando a sede da polícia política – PIDE 

- (em Lisboa), onde foram perpetrados crimes horrendos e torturas, foi 

transformada num condomínio de luxo (2007), ao mesmo tempo que a 

banalização pelo uso comum e a ruína iam destruindo locais de repressão 

extrema como o Campo de Concentração do Tarrafal de Santiago, em Cabo 

Verde, o mesmo acontecendo nas ex-colónias portuguesas (talvez com 

exceção de Timor). 
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Figura 3 - Campo de Concentração do Tarrafal 

 

Fonte: CD MARL [I- 6] 

 

A memória que se expõe no Museu do Aljube sobre a Ditadura Militar 

e o Estado Novo corporativo e fascista é uma memória simultaneamente 

traumática, incómoda, também silenciada (senão apagada de forma 

deliberada), e agora em fase mais acelerada de recuperação. É traumática 

para as vítimas, porque elas sempre tiveram poucos interlocutores: eram 

minorias lutadoras no período fascista, com dois adversários para 

combater. Em primeiro lugar, o Estado fascista e os seus mecanismos de 

repressão e, em segundo, o alheamento da esmagadora maioria do povo 

português, silenciado pelos instrumentos de enquadramento do Estado 

fascista e indiferente ao desenrolar político do regime, pela ignorância, 

pela pobreza e pela despolitização “programada”. Um bom exemplo deste 

«alheamento alinhado» foi a forma “quase” silenciosa com que mais de 

um milhão de portugueses participou na Guerra Colonial, sem questionar 

a sua profunda irracionalidade política, a injustiça e a crueldade. Só a 

derrota iminente fez um grupo de capitães recuar e desencadear o golpe 
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militar de 1974. Mas é ainda traumática de dois outros modos: para os 

antifascistas, o alheamento da generalidade do povo português (antes e 

hoje) é uma forma injusta de desvalorização do seu sacrifício, de não o 

reconhecerem como necessário e, de algum modo, uma forma de o 

apagarem da Memória e da História. Para os «outros» – a esmagadora 

maioria silenciosa e despolitizada –, esta memória é também traumática e 

incómoda, porque mau grado o seu silenciamento, essa «maioria 

silenciosa» sente-se responsável por ter colaborado, por omissão, numa 

realidade política que se revelou trágica – na mobilização para a guerra, 

na emigração económica forçada ao alternativo estado de miséria -, sem 

para isso ter sido convidada. Como dizia há tempos um visitante do Museu, 

já idoso: «Sabe, agora teria sido mais corajoso. Na altura, trabalhava aqui 

perto da prisão, mas fazia por ignorar as «coisas feias» que se passavam 

cá. Para não saber, não passava aqui à porta. Ia pela rua de baixo».  

É, portanto, com esta memória traumática, incómoda e oculta que 

trabalhamos quando fazemos recolha de testemunhos ou quando 

promovemos visitas guiadas. No caso dos arquivos, temos a sorte de uma 

grande parte deles (administrativos, judiciais e policiais) estarem 

acessíveis, com toda a limitação que decorre do facto de serem arquivos 

com «processos falseados», porque construídos pelas polícias políticas. 

Estamos na fase de começar a poder estudar os arquivos da PSP (Polícia 

de Segurança Pública - polícia urbana), da GNR (Guarda Nacional 

Republicana - guarda para-militar predominantemente rural) e da GF 

(Guarda Fiscal - polícia de fronteiras). Encontramo-nos ainda, portanto, 

longe de saber, com rigor, quantos presos políticos houve em Portugal, 

quais os seus rostos, o que fizeram para ser presos e o que aconteceu nas 

suas vidas depois da prisão. 

E, no entanto, não restam hoje dúvidas históricas sobre a natureza 

ditatorial e fascista do designado Estado Novo de Salazar. Apesar de 
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servido por um extenso corpus legal, o Estado Novo foi um Estado de 

exceção, com tendências totalitárias. Nasceu da vitória, numa guerra civil 

intermitente (entre 1926 e 1933) das direitas conservadoras, 

tradicionalistas e fascistas sobre o conjunto das forças liberais e 

democráticas que sustentaram a I República até o golpe militar de 28 de 

Maio de 1926. Com recurso ao Exército e a polícias e tribunais políticos de 

exceção, destruiu as instituições liberais, deportou os seus agentes para as 

colónias e manteve alguns, os mais perigosos e «indesejáveis» em campos 

de concentração espalhados por todo o Império, com relevância para o 

Campo do Tarrafal, em Cabo Verde ou para o de OE-KUSSI, em Timor. 

Começou por censurar a imprensa, levando à destruição da opinião livre, 

e estendeu essa censura, a partir dos anos 30, a todas as formas de 

expressão: artes plásticas, literatura, teatro, cinema, etc. Com o 

recrutamento de milhares de informadores, os designados «bufos», 

incutiu na sociedade um medo generalizado e castrante. Colocados em 

todos os escalões da sociedade, estes informadores, (que vulgarmanete 

designamos de bufos) são hoje uma iminência parda da nossa memória 

coletiva sobre a Ditadura: uma política arquivística do final do século 

passado decidiu mandar rasurar todos os seus nomes dos processos 

policiais que vêm à leitura, impedindo o conhecimento sobre quem são.  

Nos anos de maior fascização do regime, o Estado Novo criou mesmo 

organizações de juventude como a Mocidade Portuguesa, em tudo 

semelhante às suas congéneres europeias, e permitiu a criação de uma 

milícia armada, a Legião Portuguesa, fardada e armada, muito parecida à 

Falange espanhola. 

A apregoada transição pacífica e racionalização modernizante do 

regime após a queda dos fascismos europeus, no pós-guerra, não passou 

de uma válvula de escape para aguentar a pressão das massas populares 
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durante os anos 40. Depois, a Ditadura adaptou-se, modernizou-se e 

tornou-se mais eficaz na repressão, tanto no país como nas colónias. 

 

 

A reflexão sobre a Memória, a História e a Verdade que vamos 

construindo é, pois, de uma extrema utilidade, não só pelo necessário 

reconhecimento da ação política e cívica dos combatentes pela Liberdade 

mas, principalmente pela necessidade de evitar o desvirtuamento da 

Memória pela banalização do senso comum e pelo branqueamento da 

História destes períodos da nossa História porque, em última instância, 

essa banalização e esse branqueamento servem desígnios políticos claros 

de desvirtuamento da Verdade, de desculpabilização dos criminosos e de 

relativização da sua atividade impune – como se se tratasse de uma 

necessidade histórica e a História não pudesse ter sido outra -, e acusando 

os historiadores de anacronismo quando os verdadeiros responsáveis são 

designados de criminosos, de colonialistas e esclavagistas, de fascistas ou 

de ditadores. 

Ora, no caso português, o Ditador Salazar pode ser acusado de tudo 

menos de falta de clareza de pensamento: ele era assumidamente (e 

expressamente) anti-democrata, anti-socialista (e mais ainda, 

assumidamente anti-comunista), anti-internacionalista, contra a 

liberdade de expressão pura e pela ideia única de um chefe que tudo 

decide, sem necessitar de partilhar a soberania com o povo (ou mesmo 

com os seus colaboradores). Era-o e expressava-o claramente como um 

sinal de virtude do seu regime. 

No caso português, uma parte da violência era, portanto, sustentada 

pela lei, uma lei de exceção, sem dúvida, mas que justificava essa violência 

(contra os opositores, contra os movimentos de libertação), como uma 



Luís Farinha | 119 

 

«violência necessária» do Estado contra os seus opositores (designados, 

normalmente de traidores à pátria, ou de cometerem «crimes contra a 

segurança do Estado»). Por isso, em Portugal, e embora sabendo que 

grande parte da informação existente nos processos policiais e judiciais foi 

falsificada pelos agentes policiais e judiciais, a primeira grande luta (ainda 

dos anos 80 e 90 do século passado) foi a de colocar à consulta os arquivos 

das polícias políticas e dos tribunais políticos, o que foi conseguido, sendo 

Portugal um dos países europeus em que esses arquivos estão mais 

acessíveis. Está ainda por recolher toda a outra informação sobre a 

clandestinidade e a repressão, ocultas na maioria dos casos: em Portugal 

todas as polícias prendiam por motivos políticos e sociais e só uma parte 

muito reduzida dos presos chegou à fase de ser constituído como réu, com 

processo judicial. Esta outra parte, referente à luta clandestina e às 

“prisões ocultas” terá que vir à luz do dia, com a abertura dos restantes 

arquivos e com a recuperação da informação através da recolha de 

testemunhos.  

 

 

O Museu do Aljube Resistência e Liberdade é um museu histórico – 

com forte dominância da História Política e Social, um Museu de Memória 

-, e um sítio musealizado também – onde as marcas da antiga prisão foram 

destruídas pelo tempo e pela banalização do uso comum, mas em que o 

aspeto imaterial e simbólico se impõe, mesmo aos que o visitam pela 

primeira vez e nunca tiveram relações próximas com o espaço –, ao invés 

do que acontece com os presos políticos (ou com os seus familiares e 

amigos), muitos deles com repetidas prisões no Aljube, onde a relação é 

ainda, por vezes, vivencial e emotiva. Passadas mais de 5 décadas sobre o 

seu encerramento como prisão, em 1965, ainda é hoje um sítio onde alguns 
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presos e familiares de presos vão com pesar – alguns mesmo pela primeira 

vez, depois de terem estado lá presos -, por lhes ser um sítio incómodo, 

como era na altura em que o “habitavam” ou visitavam.  

 

Figura 4 - Museu do Aljube 

 

Fonte: Sara Ruco [I -2] 

 

Através da sua museografia e da atividade cultural desenvolvida, ou 

com o apoio de mediadores, o Museu permite ao visitante uma 

aproximação à condição de suma injustiça a que foram submetidos 

milhares de cidadãos por mero delito de opinião. Pelas escadas de pedra 
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que hoje conduzem os visitantes do r/c ao 1º andar, podemos imaginar e 

sentir a via dolorosa dos que as subiram e desceram dezenas de vezes, com 

marcas de tortura, levados ou puxados a braços para serem encarcerados 

e isolados em “curros” (celas individuais exíguas) ou recompostos na 

enfermaria do 4º piso para novos interrogatórios na sede da PIDE (situada 

muito próximo do Aljube). 

Figura 5 - Curro - cela individual. Museu do Aljube 

 

Fonte: José Frade. CD do Museu do Aljube [I -3, 4] 

 

Figura 6 - Museu do Aljube - Exposição Permanente 

 

Fonte: Sara Ruco [I -3, 4] 
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É um Museu que abriu sem uma coleção – ou com uma coleção 

reduzida de objetos museológicos -, e que por isso recorreu a materiais 

documentais originais e a representações de diferentes natureza, mas que 

aspira a constituir uma coleção com tudo o que possa atestar a vida 

prisional dos seus «habitantes» involuntários – de memórias 

testemunhais a objetos, ou a documentos de diferente natureza. 

 

 

O Museu Aljube apareceu quatro décadas após a queda do Novo 

Estado, como resultado da reação contra a situação de uma aparente 

amnésia sobre um regime autoritário que impôs censura ao pensamento 

e à criatividade de milhões de portugueses, que os deportou e prendeu em 

massa e os sentenciou em tribunais aparentemente legais, fundamentados 

nos preceitos de um Estado que baseou a sua atuação em milhares de leis 

e diplomas, mas que nunca foi um Estado de Direito. E que lhes impôs 

especialmente, através do medo que resulta da opressão, um silêncio e 

uma indiferença política que tenderam a persistir ao longo do tempo. 

Sem a atitude combativa de grupos “promotores da memória”, talvez 

não tivéssemos hoje o Museu do Aljube, como podemos perceber pelas 

circunstâncias que acompanham a difícil conversão da Fortaleza de 

Peniche (uma antiga prisão política) em Museu Nacional da Resistência e 

Liberdade, atualmente em curso. 

Porquê, então, este «silenciamento» da memória da resistência e até 

do próprio Museu do Aljube? Porque este é um «Museu Histórico» com 

fortes implicações políticas. As memórias que desperta são uma herança 

difícil e traumática que, ainda hoje, causa tensões sociais, culturais e 

ideológicas. Mas também memórias que ecoam no silêncio, porque 
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prolongam o "silêncio" imposto (e aceito) durante o regime anterior: o 

designado Estado Novo, longo e monótono, havia conseguido criar um 

enorme "consenso político", a par de algum apoio internacional, 

especialmente depois da II Guerra Mundial. Exceto em contextos 

históricos mais instáveis e dinâmicos (durante o “Mudismo” - 1945, o 

“Delgadismo” - 1958, a crescente luta anticolonial e o movimento sindical, 

no final do regime - 1970/1974), o antifascismo é um fenómeno de 

minorias ativas do mundo urbano e de alguns setores industriais e 

camponeses, que se manifestou intensamente em certos períodos 

históricos, mas que foi intercalado de longos períodos de opressão e de 

silenciamento. 

Existe, portanto, um contexto histórico, cultural e político que 

favorece (favoreceu) esse silenciamento - ou o "apagamento da memória", 

na expressão dos grupos "promotores da memória" e de muitos 

antifascistas ainda hoje vivos. 

Mas foi também no novo contexto de desmemorialização e da captura 

dos grandes ideais humanitários pelas direitas políticas autoritárias, anti-

democráticas e neo-fascistas (através da sua arqui-linguagem populista e 

demagógica) que se levantaram estes «movimentos promotores da 

memória», exigindo a salvaguarda da memória da luta antifascista. Com 

o auxílio precioso da História e das Ciências Sociais, reivindicaram (e 

reivindicam) políticas públicas de salvaguarda dessa Memória histórica 

para as gerações futuras, ao mesmo tempo que incorporam os desafios 

políticos do presente na linha da luta histórica que garantiu, pela 

resistência e pela luta política, derrotar os fascismos da primeira metade 

do século passado. O Museu do Aljube Resistência e Liberdade constituiu 

uma primeira fase de recuperação da Memória e da História das prisões 

políticas do regime fascista de Salazar, tendo sido aberto em 2015. Neste 

momento está em curso a criação de um Museu Nacional da Resistência, 
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no Forte de Peniche, 100 Km ao norte de Lisboa, como já foi referido e, há 

pouco tempo, foi inaugurado um memorial aos presos políticos da Prisão 

de Caxias (nos arredores de Lisboa). No entanto, em 2015, o Museu do 

Aljube constituiu-se, de forma pioneira, como um «sítio musealizado» e, 

ao mesmo tempo como um Museu Histórico onde se conta e reconstitui, 

pela primeira vez, a história do fascismo português. 

A prisão política do Aljube foi um depósito de presos sociais e políticos 

(também de estrangeiros indocumentados e considerados perigosos, bem 

como de outras minorias «indesejáveis») do sexo masculino, e esteve 

aberta entre 1928 e 1965, sendo a última leva constituída maioritariamente 

por jovens estudantes universitários que lutavam contra a guerra colonial. 

No entanto, durante séculos, o Aljube foi uma prisão (uma antiga prisão 

política e eclesiástica durante o Antigo Regime e de mulheres entre 1845 e 

1928). A partir do séc. XIX, os presos permaneciam em salas comuns que 

foram reformuladas e acompanhadas de celas de isolamento (para os 

presos considerados mais perigosos)  já durante a Ditadura Militar e o 

Estado Novo. Nestas celas, permaneciam normalmente em «isolamento» 

e incomunicáveis, enquanto era constituído o processo judicial pela polícia 

política, antes de serem apresentados ao tribunal ou transferidos para 

outras prisões de maior segurança, como as de Peniche, Caxias ou 

Tarrafal.  

 

 

O desafio atual centra-se sobre a forma como lidamos com a memória 

silenciosa dos indiferentes, com o silêncio cúmplice dos implicados e dos 

torturadores e a sua herança oculta (mas ainda existente), as quais 

constituem fontes inesperadas de inspiração para o renascimento comum 

de novos movimentos de direita nacionalista, violenta, xenófoba e racista, 
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ao mesmo tempo que nos confrontamos com a insuficiência das políticas 

nacionais e europeias de memória para lhes dar combate. 

Desfiaremos, de seguida, alguns dos desafios que se têm colocado ao 

Museu, na interpretação da realidade histórica para todos: 

1º lugar – A complexidade do passado – Salazar era um demagogo, 

um ditador farsante. 

O Estado Novo foi uma ditadura longa e com diferentes matizes – de 

fascização e, simultaneamente, de abertura ao mundo em períodos curtos 

e determinados; um totalitarismo com violência restrita – mas eficaz, pela 

opressão imposta. Um regime duradouro, difícil de explicar, porque 

assente sobre uma monumental farsa. Uma parte das nossas dificuldades 

com a interpretação do fascismo português decorre exatamente do facto 

de ele ter sido muito longo, híbrido, com fases agudas de violência e com 

certos períodos de estabilidade, como aconteceu depois da II Guerra 

Mundial, quando, devido à sua localização atlântica, o país serviu de 

suporte a uma geo-estratégia de coexistência pacífica dos dois blocos em 

oposição durante a Guerra Fria.  

De facto, o designado Estado Novo, não deixou de ser um estado 

corporativo e fascista, à maneira da Itália de Mussolini, com uma 

Constituição Corporativa, com um simulacro de eleições para Presidente 

da República e para uma Assembleia Nacional, tudo blindado por um 

Partido Único e pela diarquia dos dois principais chefes: Salazar conseguiu 

sempre a nomeação de presidentes militares para serem submetidos a 

eleições de candidato único, como aconteceu com o general Óscar 

Carmona (entre 1934 e 1951); por seu lado, Óscar Carmona nomeou 

sempre Oliveira Salazar como Chefe do Governo. Quando o candidato 

Humberto Delgado (nas Eleições de 1958) afirmou que demitiria Salazar 

do Governo, este encarregou a polícia política de o assassinar. 
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No entanto, é com base nesta aparente legalidade que a realpolitik 

das democracias ocidentais permitiu a entrada do país na NATO (1949), 

na ONU (1955) e na EFTA (1961), em contradição com todos os princípios 

fundadores dessas organizações. Por isso, um dos nossos principais 

filósofos (ainda vivo), Eduardo Lourenço, ironizou num título de livro que 

«O Fascismo nunca existiu».  

2º lugar – A existência de uma memória social contaminada por 

ideologias e erros. 

Aponta-se apenas alguns dos mitos mais comuns, ainda hoje fortes 

na memória social: 

 

a) Salazar foi um ditador incorrupto; um técnico de finanças e um tecnocrata muito 

eficaz – por isso, indispensável; 

b) A guerra colonial foi uma guerra patriótica e de defesa nacional; 

c) O número de vítimas da violência policial e militar foi reduzido, comparado com 

o que aconteceu em Espanha ou na Alemanha – logo a ditadura foi branda; 

d) Muitos oposicionistas (particularmente os comunistas) defendiam interesses 

estranhos ao país (e isto foi eficaz no passado e ainda o é hoje, como contra-

memória nesta época marcada pelo pós-sovietismo). 

 

No Museu do Aljube, acreditamos que a memorialização da 

consciência nacional - contra o eterno-presente catequizador que lhe 

inculcam as fortes correias de transmissão da cultura de massas -, é um 

ato cívico de combate, mesmo de contra-cultura, pela edificação de uma 

inteligência histórica que alerta a consciência coletiva para os mecanismos 

de prevenção dos retrocessos civilizacionais de que a História é fértil. Em 

Portugal, os nossos bisavós, que viveram o período de liberdade da I 

República liberal e democrática, terão tido muita dificuldade em antever a 

Ditadura Militar que se avizinhava, e por isso encararam o «Golpe Militar 
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de 28 de Maio de 1926» (a chegada dos militres aos poder) como mais uma 

«bravata da tropa».  

 

Figura 7 - Museu do Aljube. Momento Musical. 25.4.2019 

 

Fonte: Luís Farinha [I -11, 12] 

 

Figura 8 - Teatro no Aljube - Sob a Custódia do Amor 

 

Fonte: Luís Farinha 

 

Pensamos que estas lições de outros «presentes passados» nos 

poderão alertar para a forma como facilmente aceitamos o inaceitável, de 

como a corrosão dos direitos humanos é uma lepra que entra de leve para 

se entranhar quando já não queremos. Por isso, estudar os mecanismos 
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de submissão de um povo por um regime como o regime fascista é de uma 

enorme utilidade para o presente-futuro: ajuda a perceber como existiu e 

a compreender como pode voltar, com esta ou outra designação e forma.  

3º lugar – Uma necessidade de mais conhecimento na construção da 

verdade histórica (com o contributo das Ciências sociais e humanas e da 

memória social). 

A necessidade de socializar uma Memória democrática operativa, 

imune a todos os revisionismos e negacionismos, obriga-nos a conhecer 

em profundidade toda a realidade dos fascismos, das vítimas aos 

perpetradores, ao comportamento dos indiferentistas e da grande massa 

silenciosa que foi oprimida sem consciência de que o estava a ser; que foi 

para a guerra colonial cometer crimes com a falsa convicção de que estava 

a realizar uma guerra justa e patriótica. Mais conhecimento, mais 

socialização desse conhecimento, são inseparáveis da construção de uma 

História e de uma Memória operativas na formação de uma cidadania 

democrática. Muitos avanços foram já realizados pela historiografia e pela 

sociologia sobre o Estado Novo português, há que reconhecê-lo. Mas 

necessitamos continuar e aprofundar esses estudos. 

Se já tanto caminho foi percorrido, então porquê este silenciamento 

ou apagamento da memória e branqueamento da História  perante factos 

incontroversos e publicamente conhecidos? 

De facto, a hibridez do regime, especialmente depois dos anos 40, e a 

despolitização programada do povo português pelas instituições estatais – 

com o auxílio inequívoco da Igreja tradicional e o apoio inquestionável da 

esmagadora maioria das Forças Armadas -, explicam, em larga medida, 

este silenciamento, que resulta muitas vezes da ignorância e outras vezes 

do não querer saber, por parecer inútil refletir sobre o que aconteceu ao 

país.  
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De facto, a «ilusão» criada pela Revolução de 25 de Abril de 1974 

parecia fazer crer que tudo tinha mudado da noite para o dia, que um 

mundo novo ia começar. Pareceu talvez suficiente «embrulhar» algumas 

estátuas com um pano negro e esquecer o que era incómodo. Percebeu-se 

que não era assim nos dias que correm. 

Para esta atitude muito contribuiu o facto de o golpe de Estado ter 

sido conduzido por militares e de a revolução ter sido tutelada pelo 

Movimento das Forças Armadas: tinham sido os condutores da Guerra 

Colonial, mantinham uma forte ligação com todo o aparelho de Estado e 

tinham, normalmente, uma limitada formação política. Por isso, num país 

onde o senso comum associava a oposição unicamente à ação do Partido 

Comunista, dificilmente a justiça sobre os perpetradores seria eficaz e 

reparadora. E isso foi o que aconteceu, mesmo no caso do general 

Humberto Delgado, assassinado pela PIDE em 1965: um dos responsáveis 

pelo seu assassinato chegou a ser homenageado já durante o período 

democrático.  

4º lugar – Como mobilizar a Memória e a História na construção de 

uma cidadania participada?O Museu como espaço educativo. 
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Figura 9 - O Aljube a Contar Histórias, com Paulo Condeço. 25.4.2019 

 

Fonte: Luís Farinha [I - 17] 

 

O passado como uma realidade que não vai repetir-se – serve-nos 

para compreender a complexidade da realidade de entre-guerras, nunca 

para antever mecanicamente o «facismo», o neo-fascismo», ou um «post-

fascismo», na expressão de Enzo Traverso. O capitalismo na fase da 

globalização neoliberal tem conseguido impor-se política e culturalmente 

de forma diversa, como sempre aconteceu na superação das diferentes 

crises por que passou.  
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E isso aponta para a necessidade de observar as novas formas 

utilizadas pelo “post-fascismo” – com foco no racismo, no nacionalismo, 

na xenofobia (e islamofobia); contudo, no nosso Continente, o 

desmantelamento da União Europeia (por exemplo), se ocorresse, poderia 

levar a formas tradicionais de fascismo, o que nos obriga a não 

menosprezar estudo do fascismo histórico. 

Neste tempo de «saudosismo» do que poderia ter sido (ou possa vir 

a ser) o sonho socialista, é preciso juntar a esse «saudosismo» a memória 

e o reconhecimento do passado, das suas esperanças e das suas derrotas. 

E isto é particularmente verdade para os que ainda não ultrapassaram a 

desolação do «pós-sovietismo».  

5º lugar – A debilidade das políticas da Memória em Portugal e na 

Europa. 

O Museu do Aljube Resistência e Liberdade (e por esta altura o Museu 

Nacional da Resistência e Liberdade) são bons exemplos de uma política 

de memória que tem correspondido (embora com algumas dificuldades) 

às aspirações dos movimentos «promotores de memória» e às exigências 

da comunidade. Estamos, contudo, longe de responder a toda a 

complexidade do momento que vivemos. As direitas, que até aqui se têm 

mantido silenciosas sobre a «herança da ditadura» estão agora mudando 

de estratégia – da direita democrática à extrema-direita, com diferentes 

sinais mais ou menos institucionais. 

Se já tínhamos dificuldade em chegar aos meios de comunicação 

públicos até agora – essa é uma realidade que se passa com o Museu do 

Aljube -, essas dificuldades vão aumentar, a ponto de podermos mesmo 

correr o risco de vermos ultrapassados os limites constitucionais que 

proíbem manifestações e organizações que tenham intenções de difundir 

o pensamento fascista. 
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Uma democracia deve saber conviver com a diversidade de 

pensamento, mas é obrigada, para poder sobreviver, a combater sem 

tréguas os inimigos da liberdade e a multiplicar as práticas democráticas 

e a instituir lugares de memória democrática como o Museu do Aljube.  

 

 

Uma última palavra para falar sobre a prática do Museu do Aljube, 

uma experiência de 5 anos muito interessante, por vezes mesmo 

empolgante. 

O Museu tem crescido em visitantes a uma média de 25% ao ano e 

espera atingir os 45 mil visitantes em 2020 (meta prejudicada pela atual 

crise pandémica do COVID 19); um quarto destes visitantes têm 

experiências educativas de variadíssima ordem na sua visita ao museu: 

desde visitas clássicas, a outras ocorridas num laboratório de História, de 

projetos com escolas e universidades à participação na recolha ao vivo de 

depoimentos de ex-prisioneiros e ex-combatentes pela democracia. 

 

Figura 10 - Ciclo Livros no Aljube. Com Carlos Brito e o ex-Presidente da República Jorge Sampaio, 2018 

 

Fonte: José Frade [I - 15, 16] 



Luís Farinha | 133 

 

 

Figura 11 -  Lisboa Operária. Itinerário. MARL, 2016 

 

Fonte: Luís Farinha 

 

Renova-se cada ano com 2 ou 3 exposições temporárias – em 2019, o 

Museu apresentou as exposições «Tarrafal Nunca Mais!» e the portuguese 

prison photo project (até setembro) e ainda uma revisitação a Jaime 

Cortesão, o intelectual e antifascista que lutou ao lado dos republicanos 

radicais e depois na Guerra Civil de Espanha, e que se manteve como 

exposição temporária no início de 2020.  

 

Figura 12 -  Exposição «José Dias Coelho Artista Militante Revolucionário 

 

Fonte: José Frade [I - 7, 10] 
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Figura 13 - Révolution et Démocratie - le rapell des oeillets, 

Espace Cardin, Paris, 2017. Uma organização do Museu do Aljube 

 

Fonte: Luís Farinha 

 

O Museu é visitado por milhares de cidadãos de todo o mundo (em 

2019, 56% foram estrangeiros vindos da Europa, da América e da Ásia, 

maioritariamente). 

Estende-se em rede a nível nacional (colaborou na construção do 

Museu Nacional Resistência e Liberdade (2018-2020) e na construção do 

“Memorial aos Perseguidos e Presos Políticos” (montado na estação de 

metro da Baixa Chiado, em Lisboa, 2019-2020), bem como a nível 

internacional, através de relações com Casas de Cultura da América Latina 

(Medellin, Colômbia), com a EUROM (European Observatory on 

Memories, UB. Barcelona), com o GEHCEX (Grupo de História 

Contemporânea da Extremadura, Cáceres, Espanha), bem como com 

centros de investigação e universidades de Portugal e da Europa.  

Promove anualmente colóquios internacionais; em 2016 – sobre 

“Campos de Concentração coloniais”; em 2017 – sobre “História e 

Memória na construção de uma cidadania democrática” – com colaboração 

de várias Casas da Memória da América Latina; em 2018 – sobre “As 
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Esquerdas Radicais Ibéricas”; em 2019 – sobre o projeto “the portuguese 

prison photo project” e em 2019 ainda, sobre «Jaime Cortesão – Cidadão, 

Patriota, Resistente”. 

 

Figura 14 - Colóquio Internacional - Transição e Políticas da Memória,    2017. Organização do MARL 

 

Fonte: José Frade1 [I  -8, 9] 

 

Figura 15 - Colóquio Internacional - Transição e Políticas da Memória, 2017. Organização do MARL 

 

Fonte: José Frade 
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Nestes primeiros cinco anos de abertura do Museu podíamos desejar 

muito mais do que já realizamos. No entanto, não estamos descontentes 

com o que foi possível fazer: houve um crescimento contínuo e 

diversificado de visitantes e ainda a possibilidade de obter novos públicos, 

nacionais ou estrangeiros, por meio de formas novas de abordagem aos 

conteúdos e à prática educativa e cultural do Museu. Melhoraram os meios 

de difusão da informação e está em curso um reforço do trabalho de 

recolha, tratamento e disseminação dessa informação, por modo a colocá-

la ao alcance de um público mais vasto. A colaboração com redes de 

memória nacionais e internacionais,  é um outro passo imprescindível 

para alargar o espaço de uma rede de “Lugares de Memória Democrática” 

no nosso país e no mundo. 

 

Figura 16 - Colóquio Internacional - Transição e Políticas da Memória, 2017. Organização do MARL 

  

Fonte: José Frade [I -I5] 

 

Não podemos, no entanto, contentar-nos com o que foi realizado. 

Necessitamos aumentar a nossa capacidade para recolher, tratar e 
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divulgar testemunhos, através do desenvolvimento de processos de 

história oral, com recurso a especialistas. Para que a memória não se 

apague, porque são já muitos os antifascistas que se aproximam do fim da 

sua vida. E necessitamos, principalmente, de aprofundar a investigação 

rigorosa – quantitativa e qualitativa -, sobre a realidade que o Museu 

documenta. Só a «verdade» pode alertar os ignorantes, esclarecer os que 

a procuram e evitar o «negacionismo» dos perversos. Não podemos 

contentar-nos com a memória que se constituiu em senso comum acrítico 

e nem mesmo com aquela que se impõe como repositório de uma 

identidade nacional eterna: nada é eterno (quando vivemos no tempo) e 

cabe à História com o seu aparelho crítico contribuir para a desconstrução 

dos grandes mitos nacionais não fundamentados, com o contributo do 

aparelho crítico do conhecimento científico.  

O Estado Novo foi um regime de “brandos costumes”? Em Portugal 

o fascismo não existiu como aconteceu na Itália ou na Alemanha? Portugal 

foi um bom colonizador? Nada mais falso, se nos ativermos à História. 

Nada mais cómodo, se nos ativermos à simplicidade do senso comum. 

É, pois, contra esta amnésia escolhida ou forçada que nos batemos no 

Museu do Aljube. Recolhemos provas através dos muitos testemunhos que 

vamos obtendo a partir de ex-prisioneiros e de ex-combatentes à Ditadura 

e divulgamo-los, para que se saiba. Embora imbuídos ainda da mística que 

os conduziu ao combate ou da reformulação dos actos que decorre dos 

mecanismos frágeis da memória, são contudo testemunhos preciosos que 

nos ajudam a refazer a pequena história do quotidiano prisional ou da 

clandestinidade, dos atos de resistência desconhecidos da polícia, sendo 

ainda importantes instrumentos auxiliares da leitura interpretativa dos 

autos policiais, estes sim forjados com a intenção objectiva de incriminar, 

mesmo com base em falsidades, em denúncias e em injúrias. Esta recolha 

requer uma metodologia científica, sem dúvida, mas é, para além de uma 
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fonte de informação imprescindível, um repositório pedagógico valioso 

para os «outros» que os ouvem e um merecido reconhecimento, em forma 

de reparação pública e colectiva, da acção corajosa de resistência dos 

antifascistas de todas as origens e tendências.  

 

Figura 17 - Ciclo Vidas na Resistência. 

Testemunhos. Diana Andringa. 19.4.2018 

 

Fonte: Luís Farinha [I - 13] 

 

Depois de recolhidos, estes testemunhos são uma valiosa fonte de 

informação histórica e ainda uma forma de constituir no Museu uma 

colecção de fontes imateriais, inacessíveis de outro modo à formação 

política e cívica da comunidade. Para que a memória não se apague. Mas 

principalmente para introduzir no discurso hegemónico, alimentado pelo 

senso comum desculpabilizador, o contraponto da dúvida e da incerteza 

que alimenta o estudo rigoroso dos historiadores. 
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Figura 18 -  Museu do Aljube 

 

Fonte: José Frade [I -18] 
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