
Fortaleza de Peniche 

Exposição “Por Teu Livre Pensamento”

Visita prévia destinada aos OCS, dia 24 de abril, às 14:00

 

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) convida os jornalistas para uma visita 

prévia à exposição “Por Teu Livre Pensamento”, que será oficialmente inaugurada no 

dia 25 de abril, às 18:30. 

Esta visita para a imprensa realiza

presença da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, da Diretora

Cultural, Paula Araújo da Silva, do historiador Fernando Rosas e de Domingos 

Abrantes, ambos antigos presos e membros da 

e da Apresentação Museológica (CICAM) e do Comité Executivo do Museu de Peniche 

(CEMP), a par de outras personalidades intervenientes em diferentes fases do projeto.

Comissariada pela DGPC/CEMP, a exposição “Por Teu Liv

momentos marcantes da História Contemporânea a partir da memória do lugar, a 

prisão de Peniche, numa narrativa museológica que presta homenagem aos antigos 

presos, às suas famílias e à população de Peniche. 

É constituída por fotogra

Museu Nacional da Resistência e da Liberdade e de acervos públicos e privados. A 

exposição permanecerá aberta ao público a partir do próximo dia 25, data da 

inauguração oficial do Memorial em homenagem

de entrada da Fortaleza. 

Lisboa, 22 de abril de 2019 

 

Maria do Céu Novais 

Assessoria de Imprensa 

Direção-Geral do Património Cultural / DGPC

Tel. (00 351) 21 361 42 00/ 21 361 42 59 (direto) | TM 938 299 651
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Exposição “Por Teu Livre Pensamento”

Visita prévia destinada aos OCS, dia 24 de abril, às 14:00

Geral do Património Cultural (DGPC) convida os jornalistas para uma visita 

prévia à exposição “Por Teu Livre Pensamento”, que será oficialmente inaugurada no 

Esta visita para a imprensa realiza-se no dia 24 de abril, às 14:00, e contará com a 

presença da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, da Diretora-Geral do Património 

Cultural, Paula Araújo da Silva, do historiador Fernando Rosas e de Domingos 

presos e membros da Comissão de Instalação dos Conteúdos 

e da Apresentação Museológica (CICAM) e do Comité Executivo do Museu de Peniche 

(CEMP), a par de outras personalidades intervenientes em diferentes fases do projeto.

Comissariada pela DGPC/CEMP, a exposição “Por Teu Livre Pensamento” resgata 

momentos marcantes da História Contemporânea a partir da memória do lugar, a 

prisão de Peniche, numa narrativa museológica que presta homenagem aos antigos 

presos, às suas famílias e à população de Peniche.  

É constituída por fotografias, documentos, desenhos, vídeos e peças/objetos, do 

Museu Nacional da Resistência e da Liberdade e de acervos públicos e privados. A 

exposição permanecerá aberta ao público a partir do próximo dia 25, data da 

inauguração oficial do Memorial em homenagem aos presos políticos, erguido na zona 
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