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O Museu do Aljube propõe uma visita 

guiada pelos meandros da CENSURA, 

patente em muitos materiais expostos. 

No final da visita será possível saber  

o que era a CENSURA, quem a mandava 

fazer e quem a executava,  

como funcionava, sobre que materiais  

era exercida e que conteúdos mereciam 

a atenção especial dos censores.

Mais difícil será compreender os efeitos 

perniciosos sobre o conhecimento,  

a opinião livre e a decisão fundamentada  

dos portugueses. Esse será um juízo  

que o Museu propõe ao visitante.
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«Este número  
foi visado  
pela Comissão  
de Censura»
24 de junho de 1926

«Este número  
não foi visado pela 
Comissão  
de Censura» 
25 de abril de 1974

Observa os dois periódicos e preenche os espaços em branco

A CENSURA à imprensa manteve-se ativa, sem interrupção, durante                                   

                anos. Este foi o período em que vigorou a                                                          

(1926–            ) e o Estado               ditatorial (1933–            ).
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Lê o texto e sublinha, de entre as várias palavras com que o Ditador  
carateriza a CENSURA, aquelas duas que melhor traduzem a sua natureza,  
na tua opinião

[…] o jornal é o alimento espiritual do povo e deve ser fiscalizado 

como todos os alimentos. Compreendo que essa fiscalização irrite 

os jornalistas, porque não é feita por eles, porque se entrega esse 

policiamento à censura que também pode ser apaixonada, por ser 

humana, e que significará, sempre, para quem escreve, opressão  

e despotismo.

(Oliveira Salazar, in António Ferro, Salazar – O homem e a obra, Lisboa, ENP, 1933, p. 48)

Apaixonada     Despotismo     Fiscalização 

Opressão     Policiamento

Lê o texto abaixo e preenche os espaços em branco

A CENSURA funcionou, desde o início, de três formas: uma censura prévia seletiva, 

dirigida especialmente à imprensa oposicionista em momentos de maior instabilidade 

política; uma censura repressiva, exercida a posteriori por forças policiais, em forma 

de apreensão ou de multa; uma censura a médio prazo, por asfixia económica dos 

órgãos de imprensa, sujeitos a sucessivas multas e apreensões.

A CENSURA cortou este lead do jornal República pelo facto de o dr. Oliveira Reis  

ter considerado que as                                  promovidas pelo                                   

                              eram um                                  .
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Observa a edição de “Marvel” e a decisão do censor e faz o registo 
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1. A razão que fundamentou a decisão do censor de impedir a circulação de Marvel:

                                                                                                                                              .

2. O nome da instituição da Censura responsável por esta proibição de circulação  

de Marvel:                                                                                                                             .

3. O nome do CENSOR:                                                                                                       .

4. Que razão de te parece ter estado na base deste ato censório?

                                                                                                                                              .
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Lê o auto de entrega de 290 exemplares do livro «Ilusões Macabras» 
de Cunha Leal e encontra respostas

1. O nome da entidade que apreendeu e devolveu o livro «Ilusões Macabras» ao autor:

                                                                                                                                              .

2. Consegues imaginar que razões terão levado a esta apreensão?

                                                                                                                                               

                                                                                                                                              .



�

Entre 1928–33, a CENSURA organizou-se em 3 zonas e 29 delegações e era 

executada especialmente por militares. A partir de 1935 (e especialmente  

a partir de 1940) a CENSURA foi centralizada no Ministério  do Interior  

e Presidência do Conselho de Ministros e vocacionou diferentes departamentos 

para censurar as artes e todos os meios de difusão de informação (literatura, 

teatro, rádio, televisão, cinema, música, etc).

Lê a letra do Fado
«A Guitarra», com
partes censuradas

2. Coloca uma hipótese explicativa para estes cortes.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                              .
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Lê a CONFIDENCIAL oriunda da Presidência do Conselho sobre os programas
radiofónicos «Tempo ZIP» e «Página �»

1. A CONFIDENCIAL parece ter uma importância alta. Dá a tua opinião.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

2. Tenta encontrar um significado para o termo «demorados».

                                                                                                                                              .

3. Tenta informar-te sobre se os jornalistas que faziam estes programas ainda estão 

vivos e podem dar-te um depoimento sobre como viveram as dificuldades criadas 

pela CENSURA.
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Apesar da CENSURA, jornalistas, escritores e artistas continuaram a fazer-se 

ouvir, de forma clandestina. Os jornais eram vendidos por redes clandestinas  

e os livros e filmes chegavam ao público de forma secreta. 

Na página ao lado está um dos 600 títulos até agora inventariados de 

imprensa clandestina. Neste caso, o jornal AVANTE!, órgão central do Partido 

Comunista Português. Foi fundado em 1931 e, com algumas interrupções, foi 

produzido clandestinamente até à Revolução de 25 de Abril de 1974. É, muito 

provavelmente, o jornal clandestino que mais vezes se editou em toda a Europa 

durante o período do fascismo.

Observa com atenção os títulos do “Avante!”

1. Elenca três assuntos tratados neste número do jornal.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                              .

2. Porque escolheste esses três.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                              .

Podemos conhecer todos os jornais, revistas e programas de rádio clandestinos; 

podemos colecionar listas e listas de livros proibidos e de recortes da censura. 

Isso permite-nos enumerar os milhões de atos arbitrários da CENSURA. Porém, 

nunca saberemos os efeitos reais destes atos no conhecimento e no espírito 

crítico dos portugueses, porque esse efeito não tem medição possível.

1. Tenta escrever, numa frase curta, o que julgas que poderia ter sido Portugal  

sem a CENSURA.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                              .
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Serviço educativo
Judite ÁLvareS

juditealvares@egeac.pt

telf. 215 818 536

HorÁrio do MuSeu
diariamente das 10h às 

18h  

encerra às 2.ª feiras

entrada gratuita aos 

domingos  

e feriados das 10h às 14h 

contatoS
www.museudoaljube.pt

info@museudoaljube.pt

telf. 215 818 535

rua de augusto rosa, 42

1100-059 Lisboa
	 	 	 	 				

Serviço educativo 2018

museu	do	aljube
resistência	e	liberdade

Nome                                                                                                            

Escola                                                                                                           

Ano de Escolaridade                                                                                   

Data                 /                /                


