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KINDERTRANSPORT 

Há 84 anos, a 2 de dezembro de 1938, chegaram a Harwich,

Inglaterra, 196 crianças originárias de um orfanato judaico em

Berlim, destruído pelos nazis na Kristallnacht (9-10 novembro

1938). Foi o primeiro Kindertransport [Transporte de

Crianças].

Na sequência da Kristallnacht, o governo britânico aceitou

refugiados judeus da Alemanha, menores de 17 anos, com a

condição de os pais ou outro adulto não poderem

acompanhar as crianças. Os mais jovens viajavam, assim, ao

cuidado de irmãos mais velhos ou de outros jovens

refugiados. 

As viagens de comboio, com origem inicial em Berlim,

partiram também de Viena e Praga, e dirigiam-se para portos

na Bélgica e na Holanda. A partir destes portos, a viagem

continuava de barco para Harwich. Algumas crianças da

Checoslováquia foram transportadas de avião diretamente

para a Grã-Bretanha.

As crianças foram distribuídas por famílias voluntárias,

orfanatos, quintas e escolas, tendo de se adaptar a uma

língua estrangeira e a um ambiente desconhecido. 

As despesas de deslocação e instalação destas crianças foram

maioritariamente financiadas pelas comunidades religiosas

britânicas, judaicas e outras.

Com a invasão alemã da Polónia em 1939 e a ocupação da

Holanda em 1940, os Kindertransport terminaram. No total

terão sido salvas entre 9 mil e 10 mil crianças e adolescentes,

principalmente judeus, entre 1938 e 1940. A maioria nunca

mais viu os pais biológicos, que foram assassinados em

Auschwitz e noutros campos. Muitas destas crianças foram os

únicos sobreviventes das suas famílias.

Portugal não foi incluído nas rotas dos Kindertransport.

Contudo, como país de trânsito de milhares de refugiados

que fugiam das perseguições nazis, a investigação não pode

descurar a passagem das crianças, maioritariamente judias,

pelo território português a caminho dos EUA, Grã-Bretanha,

América Central e do Sul (entre outros destinos)

acompanhadas pela família ou sozinhas. 

Maria Paula Pereira, no artigo As Crianças Refugiadas e
sua passagem em trânsito por Portugal (1940-1944) dá-nos

a conhecer essa realidade, com informação relevante,

resultante de uma investigação em curso, sobre os locais de

instalação, as organizações de apoio, o financiamento e as

dificuldades enfrentadas externa e internamente. Leia aqui o

artigo completo.                         

https://drive.google.com/file/d/1CLZj7D74K2XeiX5L3Et9QFINXPU0icbI/view?usp=sharing


II GUERRA MUNDIAL E HOLOCAUSTO

1938
2 dezembro – Chega à Grã-Bretanha o primeiro Kindertransport com cerca de 200 crianças judias, vindas de um orfanato judaico

em Berlim, que tinha sido destruído na violência da Kristallnacht (Noite de Cristal).

1939
2 dezembro – Início do uso de carrinhas de gás pelos nazis, para eliminar doentes alemães com deficiências mentais.

1940
14 dezembro – Emissão da Circular telegráfica nº 29 do MNE, determinando que os vistos em passaportes estrangeiros para trânsito

por Portugal ficam dependentes de consulta prévia à PVDE.

31 dezembro – Emissão do Ofício nº 180 do Cônsul de Portugal em Marselha, José Augusto de Magalhães, para o MNE, criticando as

restrições ao livre-trânsito das pessoas, introduzidas pela Circular nº 29 e pedindo para ser substituído nas suas funções por não

querer pactuar com as mesmas. 

1941
7 dezembro – Ataque japonês à base naval americana em Pearl Harbour, no Havai, perdendo a vida mais de 2.400 militares

americanos.

Emissão do decreto "Noite e Neblina" – Aqueles que resistissem ao regime nazi nos territórios ocupados, deviam ser detidos e

deportados para os campos de concentração na Alemanha. 

8 dezembro – Os Estados Unidos declaram guerra ao Japão e entram na Segunda Guerra Mundial. Iniciam-se também os

gaseamentos no campo de extermínio de Chelmno, na Polónia, onde cerca de 170.000 pessoas foram assassinadas. 

12 dezembro – A Alemanha e a Itália – aliados do Eixo do Japão – declaram guerra aos Estados Unidos.

1942
10 dezembro – O Governo Polaco no Exílio pede aos Aliados que lancem operações de represálias contra os nazis pela matança de

civis, especialmente judeus.

17 dezembro – Os Aliados condenam o assassinato em massa de judeus e emitem uma declaração conjunta, afirmando que os

responsáveis serão levados à justiça. Apesar da declaração, o resgate de judeus em perigo não foi uma prioridade dos Aliados, mas

sim o vencer a guerra.

1944
31 dezembro – Até esta data, foram concedidos por Carlos de Sampaio Garrido e, após o seu afastamento, por Alberto Teixeira

Branquinho, ambos dirigentes da legação de Portugal em Budapeste, cerca de 1.000 documentos de proteção sem menção de

nacionalidade, conforme exigência do governo português. 

 

Fonte principal Echoes & Refletions Timeline of the Holocaust

Cultura Judaica

Entre 18 e 26 de dezembro, decorre a celebração judaica de Hanucá, Festa das Luzes, que comemora a sobrevivência da cultura e

religião judaicas, ameaçadas pelo domínio greco-sírio de Antíoco Epifânio, no ano 168 a.C. Evocando essa memória, é acesa uma

vela em cada dia durante 8 dias num candelabro denominado Hanuquiá.

DATAS MARCANTES NO MÊS DE DEZEMBRO



BREVES

– No passado dia 8 de novembro, foi inaugurada a Praça ajardinada Aristides

de Sousa Mendes, na cidade de Jerusalém, em homenagem ao “Justo”

português.

Praça Aristides Sousa Mendes, Jerusalém. Fotografia da Embaixada de

Portugal em Telavive.

– Faleceu, no passado dia 23 de novembro, Mestre José Ruy, com 92 anos.

Conhecido ilustrador, pintor e autor de banda desenhada, a ele se deve, entre

muitas obras, uma biografia de Aristides de Sousa Mendes em banda
desenhada, traduzida em várias línguas. 

Em janeiro de 2021, um encontro online para professores, organizado pelo

Yad Vashem, a Memoshoá e a DGE, contou com a participação do autor.

Abandona Portugal após a introdução da inquisição em 1536 e, percorrendo várias cidades europeias, acaba

por encontrar no império otomano as condições para assumir a sua identidade judia e viver em paz. Durante

a sua vida enfrenta poderes políticos e religiosos e financia uma rede de salvamento de judeus perseguidos

em estados europeus. 

O diário digital 7 Margens dedica um artigo a este documentário. Pode lê-lo aqui  e aceder ao referido

documentário na RTP Play.

– Estreou na RTP2, a 30 de novembro, o documentário

Sefarad, da autoria de Nuno Garcia. Ao documentar a

diáspora sefardita, retrata a vida e obra de Gracia Nasi,
nascida em Portugal, numa família de cristãos novos de

Castela, que aqui se radicou na sequência das perseguições

dos Reis Católicos. Gracia veio a ser dona de um enorme

império comercial, herdado de seu marido quando

enviuvou, e que expandiu com a sua inteligência e

capacidades.

– Estreou na RTP2, a 2 de dezembro, o documentário Filhos
do Caos, de Agnès Pizzini e Julien Johan. O episódio retrata

casos paradigmáticos, entre inúmeras crianças judias e não

judias que se viram sós e abandonadas no final da guerra. O

seu visionamento permite uma perspetiva adicional à

temática das crianças vítimas da II Guerra Mundial e ao

cinismo político de vários países no pós-guerra. Pode aceder

ao documentário na RTP Play.

https://setemargens.com/gracia-nasi-judia-e-marrana/
https://www.rtp.pt/play/p10978/sefarad
https://www.rtp.pt/play/p10980/filhos-do-caos


VIAGEM DE ESTUDO

Decorreu de 3 a 6 de novembro uma viagem de estudo a Munique, para 43 alunos e professores das Escolas

Secundárias Emídio Navarro e Anselmo de Andrade, em Almada. 

A visita foi orientada por Ricardo Presumido, sob o tema A construção do nazismo. Devido à proximidade das

efemérides, permitiu uma reflexão particular sobre o Putsch de Munique e a Kristallnacht. O grupo visitou ainda,

para além dos espaços relacionados com o nazismo, os memoriais do Atentado das Olimpíadas de 1972, 50 anos

passados do trágico acontecimento.

ACONTECE EM DEZEMBRO/JANEIRO

– No âmbito da Presidência Checa da União Europeia, realiza-se a 15 de dezembro, na Biblioteca da Rainha –

Instituto Diplomático, a conferência: O impacto positivo do património judaico na União Europeia – As
experiências portuguesa e checa. Aceda aqui para mais informações.

– A Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC/Cinema São Jorge irão realizar a 4 e 5 de janeiro de 2023, às 19h, a

projeção dos filmes Com que Voz e Debaixo do Céu do realizador Nicholas Oulman, conforme convite.

Confirmação até 2 de janeiro.

APOIO ÀS ESCOLAS

– A Memoshoá desenvolve várias atividades de apoio ao ensino do Holocausto junto das escolas portuguesas,

entre elas palestras, o projeto A minha escola vai a Auschwitz e o empréstimo de exposições. 

No que respeita às exposições, neste momento encontram-se todas reservadas para praticamente todo o
ano letivo, algumas também para Bibliotecas Municipais, que desenvolvem atividades com as escolas do seu

município. Trabalhamos para que as escolas e Bibliotecas impulsionem o conhecimento e a reflexão sobre o

Holocausto, desejando igualmente que os professores dinamizem projetos de investigação diferenciadores com

os seus alunos. 

Envie para memoshoa@gmail.com fotografias, cartazes, testemunhos sobre as atividades desenvolvidas na sua

escola, que serão divulgados na página e nas redes sociais da Memoshoá.

https://web.cvent.com/event/23835eeb-8873-4f2e-a738-ea38e67bdec9/summary
https://drive.google.com/file/d/190pzNxC6jwnvQNocksT6tN43xifK-fvo/view?usp=sharing
mailto:memoshoa@gmail.com


SUGESTÃO DE LEITURA

Escrevo-te de Auschwitz (2022), da autoria de Karen Taieb,

chefe do Departamento de Arquivos do Mémorial de la

Shoah, é uma obra pouco comum entre aquelas em que as

editoras portuguesas normalmente apostam. Esta edição

Planeta permite a entrada do leitor no mundo da

arquivística, onde a autora nos apresenta, como esclarece o

subtítulo, As cartas inéditas dos prisioneiros do campo
de concentração. 

Sendo os arquivos o seu campo de trabalho, Karen Taieb

faculta-nos vasta informação sobre a troca de

correspondência entre prisioneiros e os seus familiares ou

amigos próximos. Em primeiro lugar, a Brief-Aktion

(Operação-Cartas), uma ação das autoridades nazis entre

1942-44, que obrigava os prisioneiros a escrever cartões-

postais aos familiares, sempre em alemão, com um texto

curto, reportando que estavam bem. 

Os motivos desta imposição são difíceis de esclarecer. Ação de propaganda? Forma de aceder aos endereços dos

familiares para também os prender? Intenção de tranquilizar as famílias para se manterem calmas e não reagirem

contra o opressor? A autora inclina-se para a primeira explicação. É compreensível o que nos revela, a partir de

testemunhos de sobreviventes e de correspondência que escapou à censura, sobre as dúvidas que os prisioneiros

enfrentavam quanto a endereçar os postais para as moradas verdadeiras dos familiares, optando geralmente por

os endereçar a amigos “arianos”, confiando que os entregariam aos familiares.

A segunda parte da obra é dedicada a cartas clandestinas, enviadas de prisões e campos através de contactos

privilegiados ou trabalhadores livres que podiam sair para o exterior, agora arquivadas e preservadas. Retratam

temas como a fé, pedidos de notícias de familiares, pedidos de encomendas (artigos de higiene e alimentares não

perecíveis, roupa, calçado…), a existência de conhecidos e amigos no campo, novos conhecimentos, mas raros

pormenores sobre a situação pessoal ou as atividades no campo.

A última parte do livro apoia-se na correspondência redigida pelos prisioneiros após a libertação de Auschwitz e

seus subcampos. Livres de censura, estas cartas enviadas aos familiares próximos contém pormenores sobre as

privações e horríveis situações enfrentadas, enaltecendo frequentemente o papel salvador do Exército Vermelho e

fazendo referências pontuais à Cruz Vermelha. Enquanto aguardavam ser repatriados para França, as suas cartas

demonstram enorme impaciência e desejo de em breve rever os seus entes queridos, o que muitas vezes não se

concretizou.



Michael Bond (1926-2017), autor de Paddington Bear, observou crianças do Kindertransport a caminhar

pela estação de caminho de ferro London's Reading, acabadas de chegar à Grã-Bretanha em 1938. Todas

tinham uma etiqueta pendurada ao pescoço com a identificação e uma pequena mala ou pacote contendo

os seus bens. 20 anos mais tarde, essa memória inspirou-o quando criou a história do Urso Paddington,

dando-lhe este nome por morar perto da Estação de Paddington. Quando faleceu aos 91 anos, foi inscrito no

epitáfio da sua sepultura: "Por favor, tome conta deste urso. Obrigado".



Neste Natal completam-se 10 meses de guerra! Terminamos o ano de 2022 sem a paz à vista! 

 

Um dos nossos maiores desejos para 2023 não pode deixar de ser o fim da guerra na Ucrânia, para que a violência

possa dar lugar à paz e à reconstrução, em particular da vida das crianças e adolescentes e das suas escolas. 

 

A todos os nossos associados, colegas e amigos desejamos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de saúde e
de sucesso profissional e pessoal! 
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