
 

 

 
 

 

 

Nota informativa para os órgãos de comunicação social 

 
Posição da APJD sobre a intenção de criação do Museu dedicado ao ditador Oliveira de Salazar 

apelidado de “Centro Interpretativo do Estado Novo” 
 
A intenção por parte do executivo da Câmara Municipal de Santa Comba Dão, no sentido de se 
criar um museu dedicado a Salazar, agora rebaptizado de “Centro Interpretativo do Estado 
Novo”, traz consigo toda uma intenção de normalização e branqueamento dos crimes fascistas, 
que nada pode ter de ingénuo se tivermos em consideração os acontecimentos observáveis à 
escala mundial. 
 
Com o fascismo não se brinca! Não podemos igualmente ter qualquer tipo de condescendência 
para com designações como “Estado Novo” que visam mascarar e impedir que se chame, à 
ditadura Salazarista (e Marcelista), aquilo que realmente foi – uma ditadura fascista. 
 
A criação, primeiro de um museu, de seu nome Salazar, e depois de um “Centro Interpretativo 
do Estado novo”, criado sob a égide de uma intenção de “dignificação dos grandes homens e 
estadistas” nascidos naquele concelho Beirão, e por parte de um executivo do Partido Socialista, 
colide frontalmente com a Constituição da República Portuguesa, que proíbe qualquer tipo de 
organização ou manifestação fascista. 
 
Como não poderia ser de outra forma, a APJD é frontal e activamente contra qualquer forma de 
recuperação, branqueamento, normalização ou condescendência da imagem do fascismo. Não 
será pela falta de um veemente combate da nossa parte que a extrema-direita e o fascismo, nas 
suas mais diversas formas, mais ou menos polidas, ganharão espaço em Portugal. 
 
Num período em que a humanidade ainda paga o preço da herança fascista e se recuperam, um 
pouco por toda a parte, os ideários da intolerância típicos de tal ideologia, com danos já 
observáveis nas mais diversas áreas, como o agravamento das condições de vida dos 
trabalhadores, as ingerências externas, os incêndios da Amazónia, ou os conflitos comerciais, 
antecâmaras de outras guerras, preparadas por uma corrida ao armamento que há algum tempo 
de não se via, é mais importante do que nunca dizer Não ao Fascismo, seja qual a capa ou 
máscara que use. 
 
Fascismo nunca Mais! 
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