
Museu da Resistência de Bolonha 

LINGUA PORTUGUESA

A Resistência é um fenómeno que marca toda a história da sociedade européia e
constitui a sua comum raiz democrática.
Os fascismos tinham representado um extraordinário perigo para toda a Europa no 
período entre as duas guerras mundiais.

Em todas as nações ocupadas desenvolveu-se a Resistência, de formas espontâneas
e de formas organizadas, como luta armada e como rejeição da obediência, como 
solidaridade e socorro aos discriminados por causas políticas e raciais, como 
apoio às operações militares das potências democráticas.

A Resistência prosseguiu a existir e a crescer não obstante a repressão mais 
dura e as condições de terror nas quais tinha que viver.

 

O Museu, propriedade da Municipalidade de Bolonha, tem sede no complexo 
conventual de São Matias e recolhe materiais de vário tipo (documentos de 
arquivo, fotografias, cartazes, produtos multimediais) relativos à história do 
Antifascismo, da Resistência bolonhesa e da Itália republicana.

É constituido por salas temáticas:

• O antifascismo antes da Resistência: a oposição ao fascismo na Itália, 
a repressão e a partecipação dos antifascistas italiano à Guerra Civil 
Espanhola; 

• A guerra subida e a Resistência em Bolonha: a vida na cidade nos vinte 
mese que vão desde 8 de setembre 1943 (o dia do armistício cpm os anglo-
americanos) até a Liberação da cidade (21 de abril 1945); 

• A Resistência agida: os protagonistas, os lugares e as estações da 
experiência resistencial no território bolonhês. 

• Video/Sala: laboratório de sugestões multimediais. 

O Museu foi projectado e realizado por a ANPI (a associação nacional dos ex-
combatentes antifascistas) de Bolonha, por a Municipalidade e pelo Instituto
Histórico Parri.

A gestão do Museo está confiada, por meio de convenção, ao Istituto para a 
história e as memórias do 900 Parri ER, que tem sede no mesmo complexo e que 
desenvolve o seu próprio serviço cultural no Arquivo Histórico, na Biblioteca, 
na Secção Audiovisuais e na Secção Didática, bem como nas actividades de 
pesquisa científica e de promoção social.

 

Os serviços do Museo (efetuados por reserva):

• Vistas com guia; 
• Seviços educativos para as escolas; 
• Percursos sobre o território; 
• Exposições temporárias; 
• Encontros, seminários e conferências; 
• Cinefóro; 
• Percursos integrados em biblioteca, arquivo e mediateca. 

Entrada: livre.

Entrada para deficientes físicos: via sant'Isaia 16/a.

Horário de funcionamento: de segunda até sexta feira h. 15.30-18.30; sábado h.
10-13. Fecahdo nos domingos e para as férias oficias, a menos que uma 
notificação por escrito.

Tel. +39 051.3397231  +39 051 3397211

e-mail: info@museodellaresistenzadibologna.it

www.museodellaresistenzadibologna.it
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