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As Nações Unidas homenageiam de forma emblemática a Mulher, reservando o

dia 8 de março, como o Dia Internacional da Mulher.

A primeira página deste número da Newsletter dá destaque às mulheres

extraordinárias que combateram o nazismo, muitas delas com o preço da própria

vida, mas todas enfrentando enormes riscos para si próprias, para as suas famílias

e relacionamentos próximos. Pensamos em mulheres de diferentes

nacionalidades e estratos sociais – princesas, camponesas, artesãs, professoras,

enfermeiras, estudantes, secretárias, donas de casa, comerciantes… por motivos

políticos, humanitários, religiosos e tantos outros… Milhares delas foram

reconhecidas pelo Yad Vashem por terem salvado judeus, muitas outras

encontraram diversas formas de resistência ao nazismo, proporcionadas pelas

circunstâncias e consciências. 

Deixamos a sugestão do tema global as mulheres e o nazismo ser trabalhado

nas escolas em articulação curricular, pela vertente das resistentes ou das

vítimas. É um tema riquíssimo, cheio de possibilidades de investigação e reflexão!

https://www.facebook.com/associacao.memoshoa
https://www.memoshoa.pt/
https://www.instagram.com/memoshoa/
https://twitter.com/memosho8


PORTUGAL E O JUDAÍSMO

1497

19 março – Decreto de D. Manuel I, que institui o batismo forçado dos judeus. 

1821

31 março – Extinção do Tribunal do Santo Ofício, decreto aprovado por unanimidade pelas Cortes. 285 anos

depois de ter sido criada em 1536, a Inquisição chega ao fim. 

1989 

17 março – O Presidente da República Mário Soares, na Judiaria de Castelo de Vide, pede perdão em nome de

Portugal, pelas perseguições da Inquisição: “Em nome de Portugal quero pedir perdão aos judeus que foram

vítimas de perseguição na nossa terra”.

31 março – Dia Nacional da Memória das Vítimas da Inquisição, consagrado pela Resolução da Assembleia da

República nº 20/2020 de 6 de março. 

II GUERRA MUNDIAL E HOLOCAUSTO

1933

5 março – Eleições do Reichtag. Os nazis vencem com 44% dos votos, após uma campanha agressiva e um clima

de terror. São as últimas eleições pluripartidárias com Hitler.

20 março – Inauguração do campo de concentração de Dachau. Os primeiros prisioneiros são opositores ao

regime, comunistas e social-democratas, alargando-se a judeus, ciganos, sacerdotes e homossexuais.

1935

16 março – Alemanha decreta o serviço militar obrigatório, contra as disposições do Tratado de Versalhes.

1936 

3 março – Proibição de médicos judeus exercerem medicina em instituições alemãs.

7 março – Entrada do exército alemão na Renânia e controlo da região, em violação do Tratado de Versalhes,

sem reação significativa das potências europeias contra a Alemanha.

1938 

11-13 março – Anschluss – a Alemanha anexa a Áustria. Em breve, fazem-se sentir as medidas antijudaicas e a

pressão para a emigração dos judeus. Em abril, cerca de 99% dos austríacos apoiará, em referendo controlado

pelos nazis, a unificação com a Alemanha. 

1939 

15 março – Ocupação da Checoslováquia (regiões da Boémia e Morávia) pela Alemanha. 

28 março – Fim da Guerra Civil espanhola. 

1942

1 março – Início da construção do campo de extermínio de Sobibor. 

1943 

13-16 março – Liquidação do gueto de Cracóvia. 

20 março – Início das deportações de judeus de Salónica (Grécia) para Auschwitz, entre eles judeus de origem

portuguesa. 

1944 

19 março – Ocupação da Hungria pela Alemanha.

Fonte principal Echoes & Refletions Timeline of the Holocaust

DATAS MARCANTES NO MÊS DE MARÇO



TRADIÇÃO JUDAICA 
6 e 7 de março – Purim

Esta festa comemora a salvação dos judeus do império persa que escaparam a um genocídio programado por

Aman, vizir ou ministro do rei Assuérus, geralmente identificado com o rei Xerxes I, o grande rei da Pérsia e ter-

se-á produzido em meados do século V a.C.

A razão deste genocídio está descrita naquilo que pode ser considerado o primeiro texto “antissemita” da

história, dirigido por Aman ao rei persa: “No coração das inúmeras populações do teu reino, em todas as

províncias, existe um povo inassimilável, disseminado por entre os povos e separado deles. As suas leis não se

parecem em nada com os dos outros e os decretos reais são para ele letra morta. Os interesses do rei não

permitem deixá-lo em paz. Se ao rei lhe parecer bem, dê-se ordem para os exterminar...”(Livro de Esther 3. 8,9) 

Este episódio da história judaica é contado e lido na sinagoga num rolo próprio, o rolo de Esther (Meguilat
Esther). O mesmo rolo refere que graças à ação corajosa de Esther, o extermínio judaico não foi levado a cabo. 

Purim celebra, assim, a sobrevivência física do povo judeu.

ACONTECEU RECENTEMENTE
27 fevereiro, na Livraria Buchholtz (Lisboa), apresentação do livro Depois do Diário – A história nunca antes

contada sobre o que aconteceu a Anne Frank e aos outros clandestinos do Anexo, depois de terem sido

capturados – pelo autor e investigador da Casa Anne Frank, Bas von Benda-Beckmann, edição da Casa das

Letras. Num próximo número da Newsletter, daremos mais informações sobre esta obra que se apresenta como

complementar ao próprio Diário de Anne Frank.

ATIVIDADES EM ESCOLAS

Continuamos a apresentar alguns exemplos de atividades desenvolvidas nas escolas portuguesas a propósito do

Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Neste caso: o Projeto We Remember, do Agrupamento

de Escolas E.B. 2/3 Engenheiro Nuno Mergulhão, de Portimão, e a palestra “Holocausto: Memória, Testemunhos e

História” por António Martins, para os alunos do ensino secundário do curso de Línguas e Humanidades, da EB/S

Vieira de Araújo, de Vieira do Minho.



BIBLIOTECA MEMOSHOÁ
A Biblioteca e o Centro de Recursos da Memoshoá têm vindo a alargar o seu acervo com a aquisição e oferta,

por parte de editoras ou particulares, de livros e filmes. 

Recentemente recebemos vários exemplares da obra Portugal, Salazar e os Judeus, de Avraham Milgram,

edição Gradiva, bem como do filme TREBLINKA do realizador Serge Tréfaut, ambos disponíveis para as

bibliotecas escolares. Aos dois autores endereçamos o nosso maior agradecimento.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
– É possível seguir aqui  a Ação de Curta Duração (ACD) Vamos Falar Sobre Cinema? Take 3 – Representações
do Holocausto no Cinema recentemente organizada pelo Plano Nacional de Cinema, com a participação de

Abílio Hernandez (U. Coimbra), Irene Pimentel (IHC -NOVA FCSH) e Isabel Santiago (ES Emídio Navarro, Almada),

com moderação de Elsa Mendes (Plano Nacional de Cinema). Aconselhamos que assista ao vídeo

disponibilizado, onde são apresentados e comentados diversos recursos cinematográficos que podem

enriquecer as aulas sobre o Holocausto, com diversificadas propostas de trabalho para os alunos.

– 28, 29 e 30 de abril – Realiza-se em Portugal, no Templo da Poesia em Oeiras, o Seminário Diálogo Sefardita,

organizado pelo Mémorial de la Shoah e pela Memoshoá, com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras. 

O seminário vai reunir 50 professores e mais os organizadores de cada um dos seguintes países: Portugal,
Espanha/Catalunha, Macedónia do Norte, Grécia e Croácia. A língua oficial do seminário é o inglês. Em breve

serão abertas as inscrições! Esteja atento!

https://youtu.be/QoS8tfksktU


SUGESTÃO DE LEITURA
Faleceu recentemente o fotógrafo Adolfo Kaminsky (1925-2023). Deve-se à

filha, Sarah Kaminsky, a escrita e divulgação da sua biografia, publicada em

2020 pela Bertrand Editora. A obra Adolfo Kaminsky: o falsificador
apresenta-se na primeira pessoa, tomando a forma de uma autobiografia,

fruto de encontros bissemanais entre pai e filha e de cerca de vinte

entrevistas a pessoas que com ele partilharam ações clandestinas. 

A obra vale pela vida completamente extraordinária deste homem, nascido

em Buenos Aires, de uma família judia de origem russa. A família emigrara

para França quando ele tinha 5 anos. Após a ocupação de Paris, a mãe é

assassinada pelos nazis e o resto da família é levada para Drancy, quando

Adolfo tinha 17 anos. Foram os passaportes argentinos que os impediram de

ser deportados para Auschwitz. Após a libertação e com os conhecimentos de

química e tinturaria que adquirira em empregos por onde passara, Adolfo

inicia a sua ação de falsificador de documentos para a Resistência francesa, a

par da produção de pequenos detonadores e de produtos que corroíam as

linhas de caminho-de-ferro. Mas é à falsificação de documentos que se

entrega dia e noite para salvar dos nazis crianças e adultos judeus: certidões

de nascimento, certificados de batismo, senhas de racionamento, livres-trânsitos, passaportes, cartões de identidade….

Adolfo produzia o papel, envelhecia-o, imitava a escrita, colocava fotografias e carimbos, marcas de água, assinaturas,

até ao ínfimo detalhe. Após a libertação de Paris e até à capitulação da Alemanha, passou a trabalhar para os serviços

secretos franceses, falsificando os mais variados documentos alemães para serem usados por agentes do serviço de

espionagem que eram introduzidos no território inimigo. Finda a guerra, deixou o exército e foi-lhe apresentado um

novo desafio por antigos camaradas da Resistência: produzir, em diferentes línguas, passaportes, cartas de condução e

vistos falsos para os sobreviventes dos campos que desejavam emigrar para a Palestina. Continuou a fazê-lo até à

proclamação do Estado de Israel. 

Mas a vida de falsificador não parou aí. Falsificou documentos para argelinos, durante os anos da guerra franco

argelina, para espanhóis republicanos e opositores ao franquismo, para o PAIGC, na oposição ao colonialismo

português, para o Congresso Nacional Africano, partido anti-apartheid da África do Sul, etc, etc.

À exceção do tempo que trabalhou para os serviços secretos franceses, nunca recebeu dinheiro pelos milhares de

documentos que falsificou. Vivia (mal!) do trabalho de fotógrafo que usava como arte e disfarce da sua ação

clandestina. 

Um aspeto particular da edição portuguesa é a referência mais detalhada ao antifascista português José Hipólito dos

Santos, exilado na Argélia (onde se conheceram), e que aprendeu, com Adolfo Kaminsky, técnicas de falsificação de

documentos. Irene Hipólito dos Santos, filha de José Hipólito dos Santos, escreve o posfácio deste livro, com

informação sobre o pai, a que junta imagens de instrumentos usados pelos dois falsificadores, cedidas pelo Centro de

Documentação 25 de Abril, da Universidade de Coimbra.
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THE DATE! SAVE THE DATE! SAVE THE D
"SEMINÁRIO SOBRE RODAS"

 

5 - 13 agosto | Sérvia e Croácia
 

Na impossibilidade de irmos este ano ao Yad Vashem, a Memoshoá decidiu
retomar o projeto “Seminários sobre Rodas” – visitas de estudo para

conhecermos diretamente os espaços do Holocausto.
Em breve partilharemos todos os pormenores. 

THE DATE! SAVE THE DATE! SAVE THE D
Legenda - Fotografias da capa
(da esquerda para a direita)
Primeira fila: Suzanne Spaak,

Miep Gies, Klara Baić, Corrie Ten

Boom.

Segunda fila: Jeanne Daman-

Scaglione, Johanna Eck, Sophie

Scholl, Lois Gunden.

Terceira fila: Elisabeta Strul,

Maria Agnese Tribbioli, Anna

Igumnova, Irena Sendler.

Quarta fila: Sofka Skipwith,

Alice de Battenberg (avó

paterna do rei Carlos III de

Inglaterra).

Gertrud Kauders (Praga, 1883 – Majdanek, 1942). Oriunda de uma

família judaica de classe média de língua alemã, estudou na

Academia de Belas Artes de Praga. Quando os nazis invadiram a

Checoslováquia, a maioria da família de Gertrud conseguiu escapar

do país, mas ela recusou-se a partir, até que a situação se tornou

insustentável para os judeus. Então, ela e uma amiga íntima, Natalie

Jahudkova, conceberam um plano para salvar a sua obra. Separaram

as telas das molduras e esconderam as pinturas nas paredes e no

chão da casa de Natalie, em Zbraslav, nos subúrbios de Praga. Aí

permaneceram escondidas, durante quase 80 anos, centenas de telas

descobertas em 2018 aquando da demolição da velha casa: uma

coleção de retratos impressionistas, paisagens e naturezas mortas em

perfeito estado, assinados por Gertrud Kauders. Esta fora presa pelos

nazis, em maio de 1942, e enviada para Theresienstadt, onde

permaneceu umas semanas antes de ser deportada para o campo de

extermínio de Majdanek, na Polónia, onde foi assassinada.

Lembramos os nossos associados

que a quota anual está a
pagamento. Podem fazê-lo

através de transferência para a

conta da Memoshoá (CGD, IBAN
PT50003505100003640103037),

enviando o comprovativo, a/c

Paula Presumido, para

memoshoa.socios@gmail.com. 

O valor das quotas é um

precioso apoio ao financiamento

das atividades da Memoshoá.

Torne-se sócio para, com a sua

ajuda, chegarmos melhor e a

mais escolas do país!

mailto:memoshoa.socios@gmail.com

