
26 de janeiro de 2021 // terça-feira   18:00hs. Em Portugal 

Conferência: Apresentação da exploração pedagógica do livro de Banda Desenhada  "Aristides de 
Sousa Mendes, herói do holocausto", de José Ruy, no âmbito do projeto educativo "Dever de Memória", 
do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 
Conferencistas: As  professoras Dores Fernandes e Josefa Reis 
Professoras e coodenadoras do Projeto UNESCO "Dever de Memória - jovens pelos direitos humanos" 
do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, graduadas pela Escola Internacional de Estudos do 
Holocausto, do Yad Vashem. 
- Entrevista: ao autor e artista José Ruy
Designer, tem publicados mais de 80 álbuns, dos quais 50 livros em Banda Desenhada, expôs em 

vários países da Europa, no Japão, na China e no Brasil, e recebeu vários prémios e distinções de mérito. O rigor da 
sua investigação e a qualidade dos seus trabalhos são apreciados a nível nacional e internacional. O livro de BD 
"Aristides de Sousa Mendes, herói do holocausto", editado em 2004, aquando do cinquentenário da morte deste 
"Justo entre as Nações", encontra-se traduzido em hebraico, francês e inglês.

9 de fevereiro de 2021, // terça-feira   18:00hs. Em Portugal

Apresentação de livro: CULTURA, IDEOLOGÍA Y FASCISMO- SOCIEDAD CIVIL IBEROAMERICANA Y 
HOLOCAUSTO, Leonardo Senkmann ; Avraham Milgram (eds.).
Painel:
Dra. Cláudia Ninhos,  "A opinião da imprensa portuguesa perante o antissemitismo nazi, 1933-1939".
Doutora em História, área de especialização em História Contemporânea, pela Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa. É investigadora integrada do Instituto de 
História Contemporânea da NOVA FCSH, tendo vindo a especializar-se na história das relações 
luso-alemãs, do Nacional-Socialismo e do Holocausto.

Dr. João Paulo Avelãs Nunes, "Antijudaísmo e antissemitismo moderado, em Portugal, nas décadas de 1930 e 1940".
Professor de história contemporânea da Universidade de Coimbra e Investigador do Centro de Estudos 
Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra, trabalha sobre história contemporânea 
(nomeadamente mineração do volfrâmio e Segunda Guerra Mundial, anti-semitismo e Holocausto) e didáctica da 
História, acerca de património cultural e museologia. Graduado pela Escola Internacional de Estudos do
Holocausto, do Yad Vashem.
Dr. Avraham Milgram, "Apologia aos judeus no Brasil e Portugal – uma análise comparativa."  
Doutorou-se em Judaísmo Contemporâneo na Universidade Hebraica de Jerusalem. Foi educador e historiador no 
Yad Vashem. Publicou: Portugal, Salazar e os judeus (Lisboa, 2010).

9 de março de 2021 // terça-feira   18:00hs. Em Portugal 

Conferência: O gueto de Terezin - 700 dias de infância em 'um mosaico colorido de vida e 
morte'. Uma dissonância criativa da realidade e da imaginação.
Conferencista: Raquel Orensztajn é elaboradora de material pedagógico, coordenadora 
e conferencista no Departamento de Capacitação de Professores da Escola Internacional 
para o Estudo do Holocausto do Yad Vashem.

Série de encontros para professores portugueses sobre o Holocausto
Organizado em conjunto pela Memoshoá e o Yad Vashem em colaboração com o Ministério da Educação de Portugal

A atividade é realizada com apoio de:

Registrar - se com antecedência.  
Após o seu registo, vai receber um e-mail de
confirmação com as informações sobre como entrar 
na reunião. (será ativado às 17:50, hora de Portugal)

https://yadvashem-org.zoom.us/meeting/register/tZ0rde2sqD4uHdb24r9a59XKlmGkPwXTfuzj  

https://yadvashem-org.zoom.us/meeting/register/tZYkcemhqTkpHt2GEG8Z_MfmN1GGaLDhwwQ8

https://yadvashem-org.zoom.us/meeting/register/tZYtc-6urTMrG9fMUe1Jp_JVVnFbGnskAX_B

Coleção de artefatos de Yad Vashem, 
cortesia de Micha Glass, Jerusalém & 
Dan Glass, Ramat Gan
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