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HORÁRIO DO MUSEU 
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de 1 MAI e de 25 DEZ. 

COMO CHEGAR 
Elétrico: 12 / 28 
Autocarro: 737  
Metro: Baixa-Chiado  
e Terreiro do Paço

TODAS AS ATIVIDADES  
SÃO DE INSCRIÇÃO PRÉVIA 
E SUJEITAS À LOTAÇÃO  
DO ESPAÇO.

DEVIDO ÀS RESTRIÇÕES 
IMPOSTAS PELA DGS SOBRE A 
COVID19, O PROGRAMA PODERÁ 
TER ALTERAÇÕES.

CONSULTAR ANTECIPADAMENTE  
@MUSEUDOALJUBE.PT 

SEGUIMOS TODAS AS
RECOMENDAÇÕES DA DGS.
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O Museu do Aljube Resistência e Liberdade é um 
espaço de memória, da resistência à ditadura e 
da luta pela liberdade. 

A todos desafiamos à reflexão crítica e à aborda-
gem da memória enquanto património cultural  
e construção de identidade comum. 

O questionamento e o espírito crítico fazem parte 
do nosso dia-a-dia, a valorização das liberdades, 
dos direitos e das garantias é uma prática diária 
na nossa atividade, o compromisso com uma cul-
tura de diálogo e compreensão é uma das razões 
da nossa existência. 

Venham visitar-nos e partilhar a vossa experiência, 
vamos refletir em conjunto sobre direitos huma-
nos, conhecer os nossos projetos e construir uma 
democracia mais forte, inclusiva e participada. 
Venham e tragam um amigo e uma amiga também!

Por uma 
cultura de 
diálogo e 
compreensão.
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A certeza é a 
distância mais 
curta para  
a ignorância.

Sampaio da Nóvoa
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FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES
E EDUCADORES

Democracia, porque sim!
1º semestre 2022

A Educação para a Cidadania e para os Direitos 
Humanos está na nossa origem, na nossa identi-
dade e na nossa prática quotidiana. Por tudo isto, 
decidimos lançar o convite para que nos ajudem a 
pensar e explicar o que devia ser óbvio: a educa-
ção e a cultura serão sempre a melhor resposta. 

Aberto ao público 
Online
Inscrição prévia

Ações de Curta Duração (3 horas × 6 meses)

Mais informações em breve:
www.museudoaljube.pt
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Nomeai um a um  
todos os nomes. 
Lutaram e resistiram. 
História, Culturas  
e Democracia.

Numa parceria com a Associação de Professores de 
História, realizamos uma ação de formação de pro-
fessores sobre a temática da memória patrimonial.

Presencial
Inscrição prévia

Temas: 

A História faz-se com critério
“Glocal” e consciência patrimonial
Passados dolorosos
História e tempo presente
Ação de Curta Duração (3 horas) 

Mais informações:
educaljube@museudoaljube.pt

Miguel Monteiro Barros

Presidente da Associação de Professores de História. Professor do En-
sino Básico e Secundário desde 1991. Licenciado em História – Ramo 
de Formação Educacional. Mestre em História, Defesa e Relações In-
ternacionais (ISCTE / Academia Militar). Doutorado em Estudos Urba-
nos – História Moderna (NOVA / ISCTE) com a tese intitulada São José, 
Bairro Tridentino. Autor de manuais escolares para o Ensino Básico e 
Secundário (Editoras ASA e RAIZ).
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Da resistência à resiliência

A partir dos contributos teóricos da 
Psicologia Positiva e da Abordagem 
Humanista, e recorrendo a materiais 
psicoeducativos, pretende-se explo-
rar uma formação dirigida a profes-
sores, educadores, mediadores e ou-
tros profissionais, com o objetivo de 
educar para os direitos humanos. 

Numerosas evidências têm demonstrado 
que a aprendizagem baseada no jogo é um 
espaço central para o desenvolvimento de 
competências cognitivas (aprender a fazer /  
aprender a conhecer) e socioemocionais 
(aprender a ser / aprender a conviver).

Ação de Curta Duração

Presencial / online
Inscrição prévia

Mais informações:
educaljube@museudoaljube.pt

Uma abordagem humanista 
a partir de materiais psicoeducativos 
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Simpatia 
e afeto em 
Educação 
pressupõe 
respeito 
e responsabi-
lidade.

Sérgio Niza 
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VISITAS 
ORIENTADAS

Visitas com mediadores do museu às exposições 

Visitas mensais
Inscrição individual, onde acolhemos os visitantes e explo-
ramos com interesse a exposição de longa duração e /ou as 
exposições temporárias.

Visitas para grupos organizados
(Escolas, universidades, associações, coletividades,  
grupos informais)
Dirigidas às escolas, universidades, associações, coletivida-
des e grupos informais, onde exploramos conteúdos da ex-
posição através do recurso a meios digitais e outros, com o 
objetivo de consolidar aprendizagens, estimular a dinâmica 
de grupo e promover a reflexão crítica. 
Em língua portuguesa e estrangeira. Face aos objetivos e 
especificidades de cada grupo, através de marcação prévia, 
planificamos uma visita “à medida” dos visitantes.

Entrada gratuita 
Marcação prévia: educaljube@museudoaljube.pt
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Educação  
não transforma 
o mundo. 
Educação 
muda as 
pessoas. 
Pessoas 
transformam 
o mundo.

Paulo Freire



20 21

MATERIAIS 
EDUCATIVOS

Um livro que faz uma aproximação original à his-
tória da resistência e da clandestinidade e às con-
sequências sobre os seus protagonistas durante 
a Ditadura e o Estado Novo. É através da memó-
ria das «coisas», que narram na primeira pessoa 
tudo aquilo que testemunharam, que honramos  
todas e todos aqueles que lutaram pela liberdade.

Um conjunto de textos, ilustrações e áudios (acessíveis  
a partir dos códigos QR) dão vida a uma variada seleção de 
documentos históricos, honrando todos aqueles que luta-
ram pela liberdade.

Um projeto entre o Museu do Aljube Resistência e Liberdade 
e a Santillana, escrito por Alberto Muñoz e Mundos por den-
tro e ilustrado por Tiago Albuquerque.

Conteúdo disponível no site e livro para venda 
na loja do museu.

A vida social das coisas
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Partindo das lutas de hoje, pela defesa do meio 
ambiente, direitos sexuais e reprodutivos, pessoas 
LGBTI, fazemos uma retrospetiva da mobilização 
estudantil desde os tempos da resistência à dita-
dura militar, recordando momentos e aconteci-
mentos centrais na vida de gerações e gerações 
de jovens portugueses. 

A partir da exposição temporária "Mulheres e Re-
sistência – Novas Cartas Portuguesas e outras lu-
tas" tentamos compreender o papel da repressão, 
o valor da solidariedade e a importância da vitória 
no processo literário e político que envolveu as Três 
Marias – Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Hor-
ta e Maria Velho da Costa. Valorizamos também o 
papel de tantas mulheres que, com origens e per-
cursos diferentes, inventaram e concretizaram ba-
talhas pelos seus direitos, pela justiça social e pela 
liberdade, desde os anos 30 até ao 25 de Abril.

EXPOSIÇÃO VIRTUAL E ITINERANTE

Os estudantes estão  
na rua, não fiques na tua!

Mulheres e resistência  
– Novas Cartas Portuguesas 
e outras lutas

Exposição virtual em: www.museudoaljube.pt

Exposição itinerante disponível para requisição  
em: educaljube@museudoaljube.pt
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PEDDY-PAPER 
Pelas ruas da liberdade

GUIÃO DIDÁTICO 
Ao encontro da Revolução

Peddy-paper dirigido aos jovens do ensino básico 
e secundário, percorrendo os caminhos dos que 
abriram as portas de Abril – do Terreiro do Paço 
ao Largo do Carmo, da Misericórdia à antiga sede 
da PIDE, na Rua António Maria Cardoso.

Partimos à descoberta de alguns dos locais e momentos de-
terminantes do dia 25 de Abril de 1974. Abordando a temática 
da resistência à ditadura, da repressão e da censura, da soli-
dariedade, o percurso e a história da conquista da liberdade. 

Após a visita ao museu, exploração do guião di-
dático e reflexão individual ou em grupo sobre os 
conteúdos da exposição de longa duração e te-
máticas relacionadas. 

Disponível em: www.museudoaljube.pt
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Através do site e do canal de youtube do museu, 
encontramos um conjunto de testemunhos de 
resistentes e antigos presos políticos (em versão 
curta e na íntegra) que podem ser trabalhados pe-
las escolas.

O museu disponibiliza-se a ajudar professores e 
alunos que queiram explorar os conteúdos apre-
sentados nas mais diversas disciplinas. 

3.º ciclo do ensino básico e secundário

TESTEMUNHOS 
VIDAS PRISIONÁVEIS 
VIDAS NA RESISTÊNCIA 
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Pego numa 
lapiseira como 
se entrasse 
numa floresta 
desconhecida.

Luísa Ducla Soares
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Em ligação com o projeto de cada escola e/ou 
turma, disponibilizamos conteúdos digitais espe-
cíficos a explorar em função do tema, com recur-
so a fontes primárias de arquivos, fotografia, som 
e vídeo. 

PROJETOS E ATIVIDADES 
COM AS ESCOLAS
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Vemos, ouvimos e lemos, 
não podemos ignorar. 
Partilhamos!

Convidamos resistentes e antigos presos políticos 
a partilhar as suas  memórias com estudantes do 
3.º ciclo e do ensino secundário. Em sessões pre-
paradas e dirigidas por estudantes, numa dinâmi-
ca próxima e participada, trabalhamos com as es-
colas na preparação e realização destas sessões.

Disponibilização de informação e supervisão  
da equipa do museu. 

Estas sessões podem realizar-se nas escolas e/ou no 
museu e em formato online.

3.º ciclo do ensino básico e secundário
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Laboratório de História 

Através da tutoria, em regime presencial e/ou à 
distância, os alunos, individualmente ou em gru-
pos, desenvolvem um trabalho de investigação 
apoiado em métodos de pesquisa historiográfica 
e recursos documentais. 

Desvendando e explorando fontes escritas e/ou  
orais, realizam um trabalho sobre pessoas, 
acontecimentos ou temáticas relacionadas com 
a exposição de longa duração.

Os trabalhos serão divulgados e publicados  
no site do museu.

3.º ciclo do ensino básico e secundário

Contacto prévio, sujeito à disponibilidade da equipa 
do museu: educaljube@museudoaljube.pt
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Só guardamos 
o que demos.

José Mário Branco
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Coragem hoje, 
abraços amanhã 

Com o objetivo de estimular a escrita criativa e 
sensibilizar para a cidadania ativa promovemos 
um concurso de contos dirigido a jovens e adultos.

Nesta IV edição, lançamos o tema “Coragem 
hoje, abraços amanhã”, uma mensagem de apoio 
partilhada entre as mulheres detidas pela PIDE 
durante a ditadura. No reduto norte da prisão de 
Caxias, comunicavam através de sons na parede 
e palavras sussurradas de apoio e coragem.

Em 2018, o mote foi Ser Preso Político; em 2019, Os Clandes-
tinos; e em 2020, a Censura. 

Os trabalhos premiados serão publicados em livro 
e formato e-book.

Jovens entre os 15 e os 18 anos
Adultos

CONCURSO  
DE CONTOS 
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REGULAMENTO

1. O Museu do Aljube Resistência e Liberdade promove um 
concurso de contos sobre a temática colonialismo/guerra 
colonial e com o mote Coragem hoje, abraços amanhã.

2. O concurso pretende atingir os objetivos seguintes:

I. Promover a cidadania participativa no respeito pelos 
valores democráticos e pelos direitos humanos;
II. Promover a escrita criativa;
III. Promover uma reflexão sobre a Censura em regime 
ditatorial e nas suas diferentes vertentes de incidência.

3. Estarão habilitados a concorrer todos os cidadãos nacio-
nais a partir dos 15 anos.

4. Os trabalhos serão avaliados em dois escalões:
• Jovens entre os 15 e os 18 anos
• Adultos a partir dos 18 anos

5. Os textos a concurso deverão ser originais apresentados 
da forma seguinte: 

Até 4 páginas A4, em Word Arial, tamanho 12, a espaço 
e meio.

6. Os trabalhos a concurso deverão ser apresentados em 
formato digital:

• Com as páginas devidamente agrupadas e uma capa, 
onde deverá constar o título e um pseudónimo. 
• Os trabalhos deverão ser enviados para o endereço 
eletrónico concursodecontos@museudoaljube.pt

7. A abertura do concurso será a 14 de abril e o prazo de en-
trega dos trabalhos termina no dia 31 de dezembro de 2021.

8. O júri de avaliação dos trabalhos será oportunamente  
divulgado no site do museu www.museudoaljube.pt

9. As decisões do júri são irrevogáveis podendo este não 
atribuir prémios se entender que os trabalhos a concurso 
não apresentam a qualidade exigida.

10. Os trabalhos premiados serão divulgados no final de 
2021/início de 2022.

11. Os trabalhos premiados (primeiro, segundo e terceiro 
lugares, em cada um dos escalões) serão publicados em 
duas modalidades:

• Livro editado pelo Museu do Aljube Resistência  
e Liberdade
• E-book publicado no site do museu

12. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos 
pelo Museu do Aljube Resistência e Liberdade, após parecer 
do júri.
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Ninguém é 
tão grande 
que não possa 
aprender, nem 
tão pequeno 
que não possa 
ensinar.

Esopo
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Acolhemos programação para os mais novos, do 
teatro à dança, da música à ilustração, numa re-
flexão performativa sobre a liberdade e os direi-
tos humanos. 

Numa parceria com a “Apanha Palavras”, começaremos 
Com Garras e Dentes: Fábulas de Animais Livres e Resisten-
tes, a partir de contos africanos, em homenagem a Luandi-
no Vieira, Nelson Mandela e tantas e tantos outros.

Duração: 50 minutos
Mais informações:
educaljube@museudoaljube.pt

Com Garras e Dentes: 
Fábulas de Animais Livres 
e Resistentes 

+ NOVOS E FAMÍLIAS

AUTORIA, DIREÇÃO ARTÍSTICA 
E COORDENAÇÃO GERAL
Paula Pina

EQUIPA ARTÍSTICA  
– INTERPRETAÇÃO 
Ana Isabel Gonçalves, 
André Moraes, Paula Pina, 
Rita Faria

MÚSICA, SONOPLASTIA  
E COREOGRAFIA
André Moraes, Paula Pina

EQUIPA TÉCNICA  
– SOM, LUZ, VÍDEO  
E FOTOGRAFIA
Mariana Dionísio,  
João Sanches

FIGURINOS E CENOGRAFIA
Marta Fernandes da Silva
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Fábulas com Serpentes
 
Há duas espécies de serpentes: as serpentes boas e as ser-
pentes más. As serpentes boas fazem coisas boas e as ser-
pentes más fazem coisas más. Como as fadas e os homens, 
nem todas as serpentes são iguais! Podem usar os seus po-
deres para fazer o bem… para salvar, para curar. Ou podem 
fazer o mal: torturando, devorando, envenenando. Já agora, 
sabem que “al-jubb” é uma palavra de origem árabe que 
pode significar poço, cisterna, caverna, lugar escuro, mas-
morra ou prisão? Dizem que as serpentes gostam destes 
locais para viver...

Fábulas de Luandino Vieira
 
“Era um dia”… ou melhor, era uma noite, um morcego. Esta 
é a história de “Dimandondo, o morcego dos três nomes”, 
que come de noite e dorme de dia. Luandino Vieira conta-
-nos que ouviu esta fábula na cadeia da PIDE, em Luanda, 
em 1962, narrada por um prisioneiro de Cabinda, que um 
dia foi levado de avião e nunca mais foi visto. Em “Kiombo-
kiadimuka e a liberdade”, temos um porco e um javali, que 
se debatem precisamente com as consequências das suas 
escolhas. Nas duas fábulas, a liberdade exige esperteza e 
resiliência, e tem sempre um preço.

Fábulas africanas escolhidas  
por Nelson Mandela

As lebres aparecem em muitas fábulas africanas. São rápi-
das, espertas e matreiras. Também muitas crianças, mesmo 
pequeninas, mesmo desobedientes, podem ser corajosas e 
desafiar monstros terríveis, do tamanho de árvores, escu-
ros como a noite e com dentes tão grandes como presas de 
javali. Será alegoria, será mentira? Como escreve Mandela: 
“Na verdade, na verdade, nem tudo o que vão ouvir corres-
ponde à realidade”, mas esta é a nossa história, tal como a 
contamos. “Tenham gostado ou não, levem-na para outros 
lugares e tragam-ma de volta.”

NOTAS
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NOTAS
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SEM 
MEMÓRIA
NÃO HÁ 
FUTURO.


