
Dia Internacional das Vítimas do Holocausto 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE de Benavente (Alexandra Ciubacu, 9.ºano)     AE Tomás Cabreira, Faro 

 

No dia 27 de janeiro, Dia Internacional das Vítimas do Holocausto – 76.º aniversário da 

libertação do campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau –, o mundo 

pôde recordar o período de maior terror da História. Vários organismos internacionais, 

nacionais, órgãos de soberania e sociedade civil uniram-se na homenagem às vítimas 

do Holocausto: judeus, ciganos, opositores políticos, homossexuais ou doentes 

mentais, todos eles destinados pelos nazis ao extermínio. A Assembleia da República 

aprovou por unanimidade um voto de profundo pesar, deixando uma mensagem 

bastante resoluta sobre a valorização de preservação da memória do Holocausto, mas 

também de reafirmação do “compromisso de todas as instituições públicas para com 

esta missão de educação e de transmissão de factos e valores às novas gerações, a 

quem cumprirá manter acesa a chama da memória e o legado de defesa intransigente 

da dignidade humana”.  

O Presidente da República, associando-se à iniciativa da Assembleia-Geral das Nações 

Unidas, recordou a responsabilidade coletiva de preservar e agir na prevenção do ódio 

e da discriminação e relembrou o compromisso com o legado de Aristides de Sousa 

Mendes, que nos convoca, enquanto cidadãos, para a fidelidade aos valores que a sua 

memória representa na defesa dos Direitos Humanos. O Presidente da República 

saudou ainda a edição especial do Diário da República Amarelo (iniciativa inserida no 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/boletim/holocausto_tentativa_de_fuga.pdf
https://issuu.com/cristinabarcoso/docs/cartazes
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116548&ACT_TP=VOT


Programa Nunca Esquecer) na versão em papel, homenageando todas as vítimas do 

Holocausto. 

No âmbito da educação, relembramos dois recursos pedagógicos divulgados pela DGE: 

As Recomendações para o Ensino e Aprendizagem do Holocausto, publicação da IHRA 

(International Holocaust Remembrance Alliance), em versão traduzida pela DGE, e Um 

encontro entre sujeito (visitante) e objeto (conjunto expositivo), uma sugestão de 

exploração para conhecer a exposição Além do Dever, Diplomatas Justos Entre as 

Nações, da curadoria do Yad Vashem, disponibilizada pela Embaixada de Israel. 

Salientamos outras iniciativas que concorreram para reafirmar a dignidade humana 

através do respeito absoluto e efetivo pelos Direitos Humanos. Releva, por isso, o 

lançamento do website Nunca Esquecer, programa em torno da Memória do 

Holocausto, visando, para além da preservação da Memória, homenagear os que 

dedicaram parte da sua vida a salvar os Judeus perseguidos pelo Nazismo. Neste 

Website estarão disponíveis todas as iniciativas desenvolvidas ou apoiadas pelo 

Programa e será um meio de disseminação da mensagem Nunca Esquecer. 

Releva ainda o Encontro de Professores, onde foi apresentado o livro de Banda 

Desenhada "Aristides de Sousa Mendes, do Mestre José Ruy, no âmbito do projeto 

educativo "Dever da Memória", do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, 

organizada pela Memoshoá - Associação Memória e Ensino do Holocausto - e o Yad 

Vashem, com a colaboração da DGE.  

Por fim, a Conferência Holocausto - Dia Internacional em Memória das Vítimas do 

Holocausto, do Centro de Estudos Judiciários. 

As escolas que se associaram à comemoração do Dia Internacional das Vítimas do 

Holocausto não deixaram de partilhar com a DGE o trabalho realizado com os alunos, 

disponibilizando dois exemplos que refletem a aprendizagem dos jovens sobre o 

Holocausto. 

 

Hiperligações para informações complementares 

Oradores da Conferência Nunca esquecer 

João Manuel da Silva Miguel - 

https://justicatv.com/flv/uPx47bbDTDL4PGg5f64t8LxFa.mp4 

Emília Martins - https://justicatv.com/flv/cA5Xw2ZKegaKxuU8L72XbbG72.mp4 

Marta Santos Pais - https://justicatv.com/flv/2vFS234Y77bvQ7m2UR2Z4Lqoy.mp4 

https://www.holocaustremembrance.com/pt-pt/resources/educational-materials/recomendacoes-para-o-ensino-e-aprendizagem-sobre-o-holocausto
https://www.dge.mec.pt/exposicao-embaixada-em-portugal
https://www.dge.mec.pt/exposicao-embaixada-em-portugal
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/
https://justicatv.com/flv/uPx47bbDTDL4PGg5f64t8LxFa.mp4
https://justicatv.com/flv/cA5Xw2ZKegaKxuU8L72XbbG72.mp4
https://justicatv.com/flv/2vFS234Y77bvQ7m2UR2Z4Lqoy.mp4


Irene Flunser Pimentel (1 de 2) - 

https://justicatv.com/flv/kpnP6QJJ7zLXWwtLPnxqDDnyh.mp4 

Irene Flunser Pimentel (2 de 2) - 

https://justicatv.com/flv/2qIiEeDR7CyFbw6qPvDmRfJSh.mp4 

João Manuel da Silva Miguel - 

https://justicatv.com/flv/Qw8oiihrqYS4y5G7ePBiM4bwv.mp4 

 

https://justicatv.com/flv/kpnP6QJJ7zLXWwtLPnxqDDnyh.mp4
https://justicatv.com/flv/2qIiEeDR7CyFbw6qPvDmRfJSh.mp4
https://justicatv.com/flv/Qw8oiihrqYS4y5G7ePBiM4bwv.mp4

