
Comemoração do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto 

Para que a Memória não se apague 

Na semana de 26 de janeiro a 7 de fevereiro decorreu na nossa escola um conjunto de 

iniciativas, no âmbito do “Dia Internacional em Memória das 

Vítimas do Holocausto”, um dia escolhido para lembrar as 

vítimas do genocídio cometido pelos nazis que ceifou a vida de 

6 milhões de judeus durante a II Guerra Mundial. O dia 27 de 

janeiro é a data que marca a libertação, em 1945, do maior 

campo de extermínio nazi, Auschwitz-Birkenau, pelas tropas 

soviéticas, e foi assim designado pela resolução 60/7 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1 de novembro de 

2005. 

Nestes campos, para além dos 6 milhões de judeus, foram 

assassinados pelos nazis, milhões de comunistas, ciganos, 

homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes, maçons, lésbicas e antissociais. O 

objetivo destas iniciativas foi não só recordar o que aconteceu, mas tentar perceber como 

foi possível acontecer, alertando ainda, para a exclusão, injustiça, racismo, perigos do 

preconceito, da discriminação e da intolerância e sob que formas se apresentam. 

Promover o respeito pelos Direitos Humanos passa também por denunciar e prevenir 

crimes de genocídio e atrocidades que continuam hoje a acontecer em várias regiões do 

mundo. As lições do passado e o conhecimento das realidades do 

presente deverão gerar compromissos para um futuro melhor. 

A iniciativa partiu dos professores de História e do CLIO (Clube 

de História e Património) e envolveu turmas do 9.º, 10.º e 12.º ano.  

Nas semanas acima referidas prestamos a nossa homenagem às 

vítimas e aos sobreviventes do Holocausto, àqueles que 

enfrentaram o maior de todos os tormentos. Lembramos também a coragem dos que se 

arriscaram para salvar vidas, destacando a ação de “Homens Bons” como os diplomatas 

portugueses, Aristides de Sousa Mendes, Carlos Sampaio Garrido, Alberto Carlos 

Branquinho e o Padre João Carreira.  

Para que a memória não se apague foi realizada em sua homenagem, uma exposição com 

os trabalhos dos alunos, foram feitos marcadores sobre a mesma temática e distribuídos 

pelos alunos do 9.º ano, à comunidade, dentro e fora da escola. Visualizaram-se, ainda, 

do dia 28 de janeiro a 7 de fevereiro, filmes em sala de aula, vídeos entre os quais alguns 

testemunhos de sobreviventes e um PowerPoint para toda a comunidade educativa, no 

pátio dos «amendoins. 

No dia trinta de janeiro, contamos também, com uma palestra da Dr.ª Cláudia Ninhos, 

historiadora que nos veio falar sobre o Holocausto e os Genocídios da atualidade e como 

“preveni-los”. 

Assim, com as atividades referidas e para que a Memória não se Apague, pretendeu-se 

fazer prevalecer o lema: Recordar, refletir, respeitar, não esquecer... 
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