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NEWSLETTER Nº5 | MARÇO 2021
PRÉMIO MEMOSHOÁ DE INVESTIGAÇÃO
no âmbito do Projeto Nunca Esquecer
Decorre a 1ª edição do Prémio (bienal) Memoshoá de
Investigação, com o valor monetário de 3.000€. Os
trabalhos devem ser apresentados até 9 de novembro
de 2021 , segundo o regulamento e feita a inscrição aqui.

O júri do Prémio será constituído pelos historiadores
/investigadores Avraham Milgram e Irene Pimentel e
pela professora Sandra Costa, assim como por Esther
Mucznik e Ricardo Presumido, em nome da Memoshoá.
Se

é

professor,

estudante

universitário,

jovem

investigador, entre outros, tem aqui oportunidade de
contribuir para o desenvolvimento da investigação
sobre o Holocausto em Portugal.

SEMINÁRIO
Memoshoá/Yad Vashem/DGE
Inscreva-se no 3º Encontro para Professores Portugueses sobre o Holocausto, a decorrer no dia 9 de março, 18h
“O gueto de Terezin - 700 dias de infância em 'um mosaico colorido de vida e morte'.

DATAS MARCANTES - Mês de Março
HOLOCAUSTO
1 março 1942

- Início da construção do campo de extermínio de

Sobibor
3 março 1936 – Médicos judeus proibidos de exercer medicina nas

instituições alemãs
13 março 1938 – Anschluss – Anexação da Áustria pela Alemanha. Em

breve se fazem sentir as medidas antijudaicas e a pressão para a
emigração dos judeus
13-16 março 1943 – Destruição do gueto de Cracóvia
15 março 1939 – Ocupação da Checoslováquia (regiões da Boémia e

Morávia) pela Alemanha
16 março 1935 – Estabelecimento do serviço militar obrigatório na

Alemanha, contrariando as disposições do Tratado de Versalhes
19 março 1944 – Ocupação da Hungria pela Alemanha
20 março 1933 – Inauguração do campo de concentração de Dachau
20 março 1943 – Início das deportações de judeus de Salónica (Grécia)

para Auschwitz, entre eles judeus de origem portuguesa
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Uma dissonância criativa da realidade e da imaginação”, por Raquel Orensztajn.

HISTÓRIA JUDAICA
17 março 1989 - Pedido simbólico de perdão do Presidente da República Mário Soares, pelas perseguições da

Inquisição: “Em nome de Portugal quero pedir perdão aos judeus que foram vítimas de perseguição na nossa terra”
(Judiaria de Castelo de Vide)
19 março 1497 – Decreto de D. Manuel I, obrigando os judeus ao batismo forçado
31 março 1821 – Extinção do Tribunal do Santo Ofício – Decreto aprovado por unanimidade pelas Cortes. A Inquisição

deixa de existir, 285 anos após a sua criação (1536)
31 março - Dia Nacional da Memória das Vítimas da Inquisição, consagrado pela Resolução da Assembleia da

República n.º 20/2020
CULTURA RELIGIOSA JUDAICA
28 março - 04 abril 2021 - Celebração da Páscoa Judaica, Pessah em hebraico – Festa da Liberdade. Comemora a

saída dos hebreus do cativeiro do Egito e a passagem milagrosa do Mar Vermelho
O próximo número da newsletter deverá sair após a Páscoa, pelo que evocamos agora esta festividade, recorrendo a
textos de autoras judias, que a viveram sob o domínio nazi.
«14 de maio de 1941
O nosso espetáculo de hoje foi para mim uma grande experiência. Sugeri que, como número alusivo à Páscoa,
devíamos escolher qualquer coisa da Hagaddah [texto utilizado para a cerimónia da noite de Pessach sobre a
libertação do povo judaico do Egito] e coube-me a mim, por ser a melhor aluna de hebraico do nosso grupo, a honra
de recitar as pragas dos Egito. Ao som de um acompanhamento ao piano fortemente ritmado, proclamei com voz de
trovão as dez pragas que cada judeu no gueto gostaria de ver cair sobre os nazis. O público repetia comigo as palavras
e, juntos, desejámos em silêncio que elas se abatessem sobre os novos egípcios o mais depressa possível… Mas,
entretanto, a ira de Deus está a abater-se pesadamente sobre o povo que Ele próprio escolheu»
Diário de Mary Berg (2015), Vogais, pág. 91
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«Pouco a pouco o assunto da Páscoa e de como conseguir comida para a comemoração se introduziu nas conversas
da família, juntamente com os relatos terríveis sobre pessoas morrendo queimadas, mulheres com bebés ao colo
saltando das janelas de casas em chamas, grupos de combatentes retirados dos seus abrigos subterrâneos e
executados na hora. […]
Na Sexta-feira Santa a senhora Serbin pediu-me para ajudá-la na cozinha […] Noutra ocasião eu teria grande prazer
em bater ovos, descaroçar passas, inalar o doce aroma de baunilha de um bolo recém-saído do forno. Agora, porém, a
minha mente estava distante dos meus dedos atarefados. […]
No Dia de Páscoa fomos convidados a participar da ceia com a família. Fiz todo o possível para ficar com boa cara e
não ser uma desmancha-prazeres. Ninguém ali estava alegre, mas havia um acordo tácito de que naquela noite não
se deveria discutir a questão da [revolta] do Gueto. Foi difícil suportar, os meus pensamentos estavam todos lá.
Stas ofereceu-se para passar connosco o Domingo de Páscoa e chegou de manhã, vestindo o seu melhor fato de
tweed , bem-arrumado e com boa aparência, embora visivelmente triste. Preferiu fingir que não, e fez o possível por

nos alegrar. […] Uma fuligem densa continuava caindo e colava-se às paredes e calçadas da cidade em festa. «Aleluia»,
comemoravam as multidões nas igrejas de Varsóvia.»
Inverno na Manhã , Uma jovem no Gueto de Varsóvia, Janina Bauman, Zahar Ed,2005, pp 128-129 (Texto adaptado)
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«A festa de Pessah, a Páscoa dos judeus, festejava-se em casa dos avós, segundo a tradição. […] Desembaraçada, a
minha avó preparava a noite da festa. Limpara todos os cantos da casa, pois não podia ficar uma migalha de pão que
fosse. Tirou do armário a louça de porcelana branca com florzinhas azuis que só se utilizava nos dias de festa de
Pessah. Cobriu a mesa com uma toalha de linho adamascado e colocou o candelabro ao centro. Cobriu três «mazzos»
- os pães ázimos – com um pano de seda amarela e colocou na mesa um pratinho com salsa, um outro com ervas
amargas, um copo de vinagre, uma tigelinha com maçãs raladas e amêndoas e ainda uma outra com um ovo e um
osso.
- Reparem, disse-nos o avô Jacob, os três «mazzos» simbolizam a divisão do povo de Israel em sacerdotes, levitas e
israelitas. A salsa, as ervas amargas e o vinagre fazem-nos lembrar a dura escravidão que humilhava o povo de Israel
no Egito, o ovo as oferendas, e o osso, o carneiro abatido no dia do êxodo.»
O Mundo em que vivi , Ilse Losa, Ed. Afrontamento, 1987, pp 90-91
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NOVOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO WEBSITE DA MEMOSHOÁ
de apoio às aulas e pesquisas de alunos e professores
Arte e Holocausto
Glossários da Shoá e de Termos da cultura judaica

Lembramos aos sócios da Memoshoá que a quota anual
pode ser paga através de transferência bancária para a
conta da Memoshoá:
CGD, IBAN PT50003505100003640103037

Pedimos

que

enviem

a/c

Paula

Presumido

comprovativo para memoshoa.socios@gmail.com

NOITE DE CRISTAL, CHARLOTTE SALOMON© COLLECTION JEWISH
HISTORICAL MUSEUM, AMSTERDAM. CHARLOTTE SALOMON
FOUNDATION, GUACHE SOBRE PAPEL

Na

proximidade

do

Dia

Internacional

da

Mulher ,

lembramos a obra singular da pintora judia alemã,
Charlotte Salomon , nascida em 1917,

em Berlim, e

assassinada aos 26 anos, grávida de seis meses, nas
câmaras de gás de Auschwitz-Birkenau.

CHARLOTTE SALOMON, LEVEN? OR THEATER? [VIDA? OU TEATRO?],
1940-1942, GUACHE, COLLECTION JOODS HISTORISCH MUSEUM,
AMSTERDAM © STICHTING CHARLOTTE SALOMON
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