
ENSINO DO HOLOCAUSTO 

 

A Direção-Geral da Educação, no âmbito das obrigações do Estado Português na Aliança 

Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA) e do Plano Nacional de Combate ao 

Racismo e à discriminação 2021-2025, prossegue a divulgação do trabalho desenvolvido 

pelas escolas no âmbito da preservação da Memória e do Ensino do Holocausto.  

 

O Professor Mordecai Paldiel profere Palestra sobre Aristides de Sousa 

Mendes  

 

 

 

 

 

 

 

 

A palestra do dia 10 de maio de 2022, na Escola Básica Aristides de Sousa Mendes, em 

Carregal do Sal, ficou nos anais do projeto “Dever de Memória - jovens pelos direitos 

humanos” e, estamos em crer, que também terá marcado os alunos do 3.º ciclo deste 

estabelecimento. Não é sempre que temos o privilégio de participar numa conferência 

dinamizada por um ilustre orador. O Professor Mordecai Paldiel é um historiador norte-

americano, e foi o Diretor do Departamento dos Justos do Yad Vashem (Memorial para 

a lembrança dos heróis e vítimas do holocausto, em Jerusalém). É atualmente membro 

do Conselho de Administração da Sousa Mendes Foundation.  

 

Encontrando-se o palestrante em visita ao nosso país, deslocou-se a Cabanas de Viriato, 

para conhecer a Casa do Passal e manifestou interesse em conhecer, também, o 

trabalho desenvolvido no âmbito do projeto UNESCO sobre esta temática, tendo-se 

disponibilizado para proferir uma palestra na Escola Básica ASM.  

 

Na conferência foi abordado o dilema de Sousa Mendes, a decisão a tomar face ao 

sofrimento humano, com que se deparou, em 1940, na cidade de Bordéus e, por outro 

lado, no âmbito das suas funções diplomáticas, o dever de obediência a leis que 

considerava contra a humanidade.  



 

 

No final da palestra, o Professor Mordecai Paldiel sensibilizou a plateia para a 

importância, a exemplo de Aristides de Sousa Mendes, de a vida de cada um de nós ser 

pautada pelos valores da humanidade e do respeito pelo outro.   

 

Professoras Dores Fernandes e Josefa Reis 
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