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Por uma 
cultura de 
diálogo e 
compreensão.



3

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 abordagem da memória enquanto patri-
mónio 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!
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A certeza é a 
distância mais 
curta para a 
ignorância.

Sampaio da Nóvoa
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VISITAS ORIENTADAS
MENSAIS

Visitas mensais
Inscrição individual, onde acolhemos os visitantes e explo-
ramos a exposição de longa duração do Museu.

Calendário 2022
Sábados, às 10h30
29 outubro
26 novembro
17 dezembro

Visitas para grupos organizados
(Escolas, universidades, associações, coletividades,  
grupos informais)
Exploramos conteúdos da exposição com o objetivo de con-
solidar aprendizagens, estimular a dinâmica de grupo e 
promover a reflexão crítica. Face aos objetivos e especifici-
dades de cada grupo, através de marcação prévia, planifica-
mos uma visita “à medida” dos visitantes. 

Em português, inglês ou francês.
Entrada gratuita. 
Marcação prévia: educaljube@museudoaljube.pt

Calendário 2023
Sábados, às 10h30
28 janeiro
25 fevereiro
25 março
29 abril
27 maio

Entrada gratuita. 
Inscrições para: inscricoes@museudoaljube.pt
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Simpatia  
e afeto em 
educação 
pressupõe 
respeito  
e responsa-
bilidade

Sérgio Niza
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FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES
E EDUCADORES

Educar para a liberdade
2023 · Data a anunciar

Presencial
Inscrição prévia
Dirigida a educadores 

Ação Creditada de Curta Duração (3 horas)

Mais informações:
museudoaljube.pt/servico-educativo

Sampaio da Nóvoa

António Sampaio da Nóvoa (Valença, 1954) é doutor em Ciências da 
Educação pela Universidade de Genève, Suíça (1986) e doutor em 
História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Paris 
IV-Sorbonne (2006). A sua vida como docente universitário inicia-
-se na Universidade de Genève, como assistente, em 1982. A par-
tir de 1986, ingressa na Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade de Lisboa, tendo-se tornado professor 
catedrático em 1996. Entre 1996 e 1999, é consultor para os assuntos 
da educação da Casa Civil do Presidente da República Jorge Sam-
paio. Entre 2000 e 2003, é Presidente da International Standing Con-
ference for the History of Education (ISCHE). Em 2012, preside às 
comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas. Entre 2006 e 2013, é Reitor da Universidade de Lisboa, 
conduzindo o processo de fusão da Universidade de Lisboa e da Uni-
versidade Técnica de Lisboa. Em 2014, esteve no Brasil numa mis-
são internacional da UNESCO junto do Governo Brasileiro. É Doutor 
Honoris Causa pela Universidade do Algarve (2015), Universidade de 
Brasília (2015), Universidade Lusófona (2016), Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (2017) e Universidade Federal de Santa Maria 
(2019). A partir de abril de 2018 e até novembro de 2021, foi o Repre-
sentante Permanente de Portugal junto da UNESCO.
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Revolução, História  
e Memória

Ação de formação de professores que tem como 
objetivo contrapor Revolução e Democracia ao 
passado ditatorial marcado pela privação de di-
reitos e liberdades fundamentais, pela violência  
e pela violação de Direitos Humanos.

Temas: 

Desconstruir mitos e ideias 
preconcebidas
Conquista de direitos e liberdades  
– génese da democracia portuguesa
O que significa o 25 de Abril hoje?
Presencial
Inscrição prévia
Dirigida a professores de História

Ação de Curta Duração (3 horas) 

Mais informações:
museudoaljube.pt/servico-educativo

Francisco Bairrão Ruivo

Francisco Bairrão Ruivo (Lisboa, 1981) é investigador integrado do 
Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências So-
ciais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Licenciado em 
História e Doutorado em História Contemporânea pela FCSH/UNL, a 
sua tese, intitulada Spinolismo: viragem política e Movimentos Sociais, 
foi galardoada com o Prémio Fundação Mário Soares-EDP 2014 e pu-
blicada em 2015 como título Spínola e a Revolução. Do 25 de Abril ao 11 
de Março de 1975. Tem participado em vários projetos de investigação, 
de cinema e televisão, na organização de exposições, em trabalho 
junto do público escolar, e tem no processo revolucionário português 
uma das principais áreas de investigação. Desde 2019 que integra a 
equipa do Museu do Aljube Resistência e Liberdade.

1.ª Data: 11 FEV 2023 – SÁB, 10H00–13H00
2.ª Data: 25 MAR 2023 – SÁB, 10H00–13H00
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Educação  
não transforma 
o mundo. 
Educação 
muda as 
pessoas. 
Pessoas 
transformam 
o mundo.

Paulo Freire
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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 do museu:
museudoaljube.pt/doc/a-vida-social-das-coisas

Livro para venda na loja do museu.

A vida social das coisas
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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 
pelas 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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PEDDY-PAPER 
Pelas ruas da liberdade

GUIÃO DIDÁTICO PÓS-VISITA 
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/doc/ao-encontro-da
-revolucao-guiao-didatico
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Ninguém é 
tão grande 
que não possa 
aprender, nem 
tão pequeno 
que não possa 
ensinar.

Esopo
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Partindo das lutas de hoje, pela defesa do meio 
ambiente, direitos sexuais e reprodutivos, pes-
soas LGBTI, fazemos uma retrospetiva da mobili-
zação estudantil desde os tempos da resistência 
à ditadura militar, recordando momentos e acon-
tecimentos centrais na vida de gerações e gera-
ções de jovens portugueses. 

Exposição virtual em: 
museudoaljube.pt/doc/exposicao-virtual

Exposição itinerante disponível para requisição em: 
educaljube@museudoaljube.pt

Os estudantes estão  
na rua, não fiques na tua!

EXPOSIÇÃO VIRTUAL  
E ITINERANTE
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A violência está na génese, na prática e na sim-
bologia de um processo de ocupação. Mas a vio-
lência encontra resistência, com diferentes ex-
pressões e impactos. Esta exposição pretende 
revelar e relevar diversos processos de resistên-
cia ao colonialismo português entre 1926 e 1974, 
período objeto deste museu.

Exposição itinerante disponível para requisição em: 
educaljube@museudoaljube.pt

ATO (DES)COLONIAL
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A partir da exposição temporária "Mulheres e 
Resistência – Novas Cartas Portuguesas e outras 
lutas" tentamos compreender o papel da repres-
são, o valor da solidariedade e a importância da 
vitória no processo literário e político que envol-
veu as Três Marias – Maria Isabel Barreno, Maria 
Teresa Horta e Maria Velho da Costa. Valorizamos 
também o papel de tantas mulheres que, com 
origens e percursos diferentes, inventaram e 
concretizaram batalhas pelos seus direitos, pela 
justiça social e pela liberdade, desde os anos 30 
até ao 25 de Abril.

Exposição itinerante disponível para requisição em: 
educaljube@museudoaljube.pt

Mulheres e resistência  
– Novas Cartas Portuguesas 
e outras lutas
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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 preparadas e dirigidas por estudan-
tes, numa dinâmica próxima e participada, traba-
lhamos com as escolas na preparação e realiza-
ção 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, acon-
tecimentos ou temáticas relacionadas com a ex-
posição de longa duração.

3.º ciclo do ensino básico e secundário

Contacto prévio, sujeito à disponibilidade da equipa 
do museu: educaljube@museudoaljube.pt

37



38

Só a educação 
liberta.

Epicteto
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Revolução
O Museu do Aljube lança um desafio a todos os que 
através da ilustração expressam a sua criatividade.

Participa no nosso primeiro concurso de ilustra-
ção com o tema «Revolução» e celebra connosco 
os 50 anos do 25 de Abril!

A partir dos 18 anos

Consulta o regulamento aqui:
museudoaljube.pt/doc/concurso-de-ilustracao

CONCURSO  
DE ILUSTRAÇÃO

41

NOV 2022–FEV 2023
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REGULAMENTO
1. Estarão habilitados a concorrer autores individuais de na-
cionalidade portuguesa ou estrangeira, com idade igual ou 
superior a 18 anos. 

2. Cada participante tem que enviar obrigatoriamente 2 ilus-
trações subordinadas ao tema Revoluções.

3. As ilustrações têm que ser originais, não podendo ter sido 
já previamente publicadas ou divulgadas pelos seus auto-
res, quer em publicações em papel ou digitais ou tendo par-
ticipado com as mesmas noutros concursos.

4. Técnicas e suportes a utilizar livres.

5. Máximo tamanho A3 (29,7×42cm).

6. Só serão aceites inscrições efetuadas para o email 
educaljube@museudoaljube.pt, e com os seguintes dados: 

• Nome completo 
• Pseudónimo
• Data de nascimento
• Nacionalidade
• E-mail

7. O concurso decorrerá entre 1 de novembro de 2022 e 28 
de fevereiro de 2023. 

8. Para esclarecimentos deverá ser utilizado o seguinte 
email: educaljube@museudoaljube.pt.

9. A inscrição prévia do candidato tornar-se-á efetiva com  
a confirmação por parte do museu.

JÚRI
1. O júri será, oportunamente, divulgado no site do Museu.

2. O júri selecionará 3 artistas premiados.

3. O júri reserva-se o direito de não atribuir algum ou todos 
os prémios do concurso caso entenda que as propostas can-
didatas não reúnem os requisitos mínimos.

4. O resultado da seleção dos premiados será publicado no 
site e redes sociais do Museu.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação obedecerá aos seguintes critérios:

• Relação com o tema.
• Originalidade.
• Qualidade de execução.

OBRAS PREMIADAS E PRÉMIOS
Aos três autores vencedores serão atribuídos os seguintes 
prémios:

1.º Prémio: 300 €
2.º Prémio: 200 €
3.º Prémio: 100 €

NOTA: Após avaliação do júri, poderá decidir-se a realização de uma 
mostra das obras a ter no Museu do Aljube.

DIREITOS SOBRE AS OBRAS SELECIONADAS
1. Os direitos de propriedade intelectual das obras premia-
das permanecerão na titularidade dos seus autores, con-
tudo, estes autorizam, desde já, o Museu, à sua utilização, 
sem limites de tempo.

2. Os autores premiados autorizam a comunicação e divul-
gação das suas obras, designadamente em plataformas di-
gitais e redes sociais.

3. Quais quer outras utilizações que o Museu entenda fazer 
das obras premiadas que não estejam expressamente pre-
vistas no presente regulamento, dependem da autorização 
prévia dos autores.
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Resistências 
As histórias que conhecemos de tantas e tantos 
que resistiram à ditadura, as memórias de co-
ragem e solidariedade, mas também de receio 
e medo, as dúvidas e as convicções, a certeza de 
que era necessário fazer alguma coisa, chegam-
-nos de memórias partilhadas.

Partindo do tema «Resistências» convidamos à  
escrita, a explorar o universo de tempos mais dis-
tantes ou mais próximos, onde histórias de cora-
gem e solidariedade continua a ter uma imensa 
atualidade.   

Jovens entre os 15 e os 18 
Adultos 

Os trabalhos premiados serão publicados 
em formato e-book

Consulta o regulamento aqui:
museudoaljube.pt/doc/concurso-de-contos

CONCURSO  
DE CONTOS
ABR–DEZ 2023

45



46

REGULAMENTO
1. O Museu do Aljube Resistência e Liberdade promove um 
concurso de contos com o tema Resistências.

2. Estarão habilitados a concorrer todos os cidadãos nacio-
nais e estrangeiros a partir dos 15 anos. 

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

4. Os textos a concurso deverão ser originais apresentados 
da forma seguinte: até 4 páginas A4, em Word Arial, tama-
nho 12, a espaço e meio. 

5. 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.

6. O concurso decorrerá entre 14 de abril 2023 e 31 de de-
zembro de 2023. 

JURI
1. O júri de avaliação dos trabalhos será oportunamente di-
vulgado no site do Museu. 

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

3. Os trabalhos premiados serão divulgados nas redes so-
ciais e site oficiais do Museu. 

OBRAS PREMIADAS E PRÉMIOS
Aos três autores vencedores serão atribuídos os seguintes 
prémios:

Escalão Jovem (15–18 anos)
1.º Prémio: 200 €
2.º Prémio: 150 €
3.º Prémio: 100 €
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Escalão Adultos (+ 18 anos)
1.º Prémio: 200 €
2.º Prémio: 150 €
3.º Prémio: 100 €

Os três primeiros trabalhos premiados, em cada um dos esca-
lões, serão publicados em formato E-book no site do Museu.

11. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos 
pelo Museu do Aljube Resistência e Liberdade, após parecer 
do júri.
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SEM 
MEMÓRIA
NÃO HÁ 
FUTURO.


