
WWW.MUSEUDOALJUBE.PT

(  P )

O EDIFÍCIO 
O Aljube – do nome árabe «poço sem água»; «prisão» -, permaneceu prisão eclesiástica até ao séc. 
XIX, altura em que foi transformado em prisão de mulheres. A partir de 1928, a Ditadura Militar 
destinou a prisão do Aljube a presos políticos e sociais, passando, com o tempo, a cadeia privativa 
da polícia política. Foi desativada em 1965.

PISO -1 
ARQUEOLOGIA  
As escavações arqueológicas realizadas em 2004 permitiram evidenciar momentos essenciais  
da história do edifício, desde o período romano.

PISO 0 
EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 
O piso 0 foi destinado a exposições temporárias. A primeira exposição, aberta com a inauguração 
do Museu, em 25 de abril de 2015, trata o tema «Manifestação. Um Direito».

PISO 4 
AUDITÓRIO E CAFETARIA
O museu está equipado com um auditório polivalente e com uma cafetaria com vista panorâmica 
para o rio Tejo e para a cidade.

• CONJUNTO DE FRAGMENTOS CORRESPONDENTES A PÉS DE CÁLICE, DECORADOS COM SALIÊNCIAS ESFÉRICAS (PÉS DE BOTÃO) E GARGALOS ATRIBUÍVEIS  
   A SOLITÁRIO, FRASCO E JARRO. 2ª METADE DO SÉCULO XVI. CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE LISBOA, 010003.007.001.001

HORÁRIO
O museu está aberto diariamente das 10h às 18h

Encerra às 2.ª feiras e feriados 
•

CONTACTOS
Diretor

Luís Farinha
luis.farinha@cm-lisboa.pt

•
Centro de Documentação

Helena Pinto Janeiro
Sílvia Félix

helena.pinto.janeiro@cm-lisboa.pt
•

Serviço Educativo
Judite Álvares

judite.alvares@cm-lisboa.pt
•

Gestão do equipamento e recursos humanos
Maria Catarina Santos 

catarina.m.santos@cm-lisboa.pt
•

Geral
www.museudoaljube.pt

museudoaljube@cm-lisboa.pt
•

Morada 
Rua de Augusto Rosa, 42

1100-059 Lisboa  • Telef. 218172400

O MUSEU DO ALJUBE
O Museu cumpre o dever de gratidão e de memória da cidade 
de Lisboa e do país às vítimas da prisão e da tortura que, com 
sacrifício da própria vida, combateram pela Liberdade e pela 

Democracia. Constitui-se como um repositório da memória dos 
tempos da Ditadura e como um instrumento  

de construção e aprendizagem dos valores democráticos. 
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PORTUGAL NUM MUNDO ENTRE GUERRAS
Portugal viveu 48 anos em regime ditatorial. Entre as duas guerras mundiais, instalou-se o Estado 
Novo, um regime corporativo, comandado por um chefe indiscutível – Oliveira Salazar -, apoiado por 
militares e com forte inspiração do fascismo italiano. 

A Ditadura Militar (1926-1933) e o Estado Novo (1933-1974) constituíram-se sobre o 
desmantelamento do Estado liberal, do sistema parlamentar multipartidário e do sindicalismo 
livre. Instituíram a censura prévia, utilizaram uma justiça sumária para julgar os opositores, 
prenderam-nos em cadeias privativas das polícias políticas ou deportaram-nos para os vários 
campos de concentração espalhados pelo Império.

OPOSIÇÕES E CLANDESTINIDADE 
A ditadura obrigou à clandestinidade quantos se lhe opunham, reprimindo opiniões, dúvidas 
e críticas. Por isso, a atividade política e de propaganda só podia ser realizada em completa 
clandestinidade e, mesmo nos curtos períodos eleitorais, a liberdade continuava condicionada.

 
 

TRIBUNAIS POLÍTICOS 
De 1933 a 1945, a justiça política funcionou em tribunais militares, na base de processos sumários. Mais 
de 10 milhares de presos políticos passaram por esses tribunais. De 1945 a 1974, a justiça foi aplicada por 
Tribunais Plenários, formados por juízes de carreira, mas onde a Polícia Política (PIDE) tinha um papel 
fulcral na constituição dos processos. O número de réus desceu para 3888 (dos quais 2225 condenados), 
mas os processos de condenação tornaram-se mais seletivos e eficazes.

COLONIALISMO E LUTA ANTICOLONIAL 
Quando, nos finais dos anos 50, os ventos da descolonização começaram a varrer a África, os 
movimentos independentistas tentaram, em vão, chegar a acordos que viabilizassem a progressiva 
independência das colónias.
Entre 1961 e 1974 as operações militares desenrolaram-se em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, 
envolvendo milhares de combatentes. Ao fim de 13 anos de guerra colonial, o regime mostrou-se 
incapaz de encontrar uma «solução política».

 

REVOLUÇÃO DOS CRAVOS 
A reposição das liberdades chegou na madrugada de 25 Abril de 1974, depois de 48 anos de Ditadura, 
pela mão dos militares que até aí tinham conduzido a guerra colonial e no contexto de uma 
conjuntura política de acentuada confrontação social.

PISO 1 PISO 2 PISO 3 

• SALAZAR RODEADO DE PERSONALIDADES DO REGIME. À DIREITA, O ENG. NOBRE GUEDES, SAUDANDO OS “LUSITOS”, FRENTE À ASSEMBLEIA NACIONAL, MAIO DE 1940.          
   MUSEU REPÚBLICA E MAÇONARIA, PEDRÓGÃO GRANDE

•  DEPÓSITO DE PRESOS DO TARRAFAL DE S. NICOLAU, CABO VERDE, c. 1932. ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE JOSÉ F. DA COSTA. MUSEU REPÚBLICA E MAÇONARIA, PEDRÓGÃO GRANDE

 

RESISTÊNCIA
A resistência ao regime ditatorial manifestou-se, através de revoltas, de greves e de propaganda clandestina, 
logo após o início da Ditadura Militar (1926). A resistência republicana e socialista desencadeou mais de 
uma dezena de intentonas e revoltas entre 1926 e 1940. O Partido Comunista Português desenvolveu uma 
intensa luta clandestina no campo político, sindical e de propaganda, especialmente depois de 1929. 
Em 1945 contituíu-se uma frente eleitoral antifascista (MUD) para disputar as eleições prometidas pelo 
Ditador. Continuou a resistir e a manifestar-se publicamente durante os períodos eleitorais, com destaque 
para as eleições presidenciais de Humberto Delgado, em 1958. Mas foi nos anos 70 que se acentuaram as 
contradições políticas e se criaram as condições para a reposição das liberdades, em 25 de Abril de 1974.

PERCURSO PRISIONAL
Uma vez detido pela polícia política, o preso era conduzido às prisões políticas, onde era sujeito 
a processos de intimidação e, não raramente, de tortura, para declarar a sua «culpa» ou para 
denunciar os seus companheiros e as redes políticas a que pertencia.

ISOLAMENTO NO ALJUBE - CURROS OU GAVETAS
No Aljube existiam 14 «gavetas» ou «curros» - compartimentos com o tamanho aproximado 
de 1mx2m -, sem condições de salubridade e de luz -, onde os presos eram sujeitos a uma forte 
pressão física e psicológica, antes de serem levados a interrogatório. Podiam permanecer aí, à 
ordem da polícia, por tempo longo e indeterminado. 

• REVOLTA CONTRA A DITADURA MILITAR. PORTO, 3 DE FEVEREIRO DE 1927. IN ILUSTRAÇÃO, 2º ANO, Nº 28, 16.2.1927

• JOSÉ DIAS COELHO, ARTISTA. MORTO PELA PIDE NA RUA, EM 1961. FICHA PRISIONAL

• PANFLETO DISTRIBUÍDO EM LONDRES DURANTE A VISITA DO CHEFE DO GOVERNO MARCELO CAETANO, JULHO DE 1973. CIDAC 

• O CAPITÃO SALGUEIRO MAIA EXIGE A RENDIÇÃO DE MARCELO CAETANO. LARGO DO CARMO, TARDE DE 25 DE ABRIL DE 1974 – COLEÇÃO ALFREDO CUNHA, FMS
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