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1. Introdução
O Programa Nunca Esquecer foi instituído pela Resolução da Presidência do Conselho de
Ministros n.º 51/2020, publicada em 25 de junho de 2020, para preservar a memória do
Holocausto, prevenir e combater a discriminação e promover a salvaguarda dos direitos
humanos.
O lançamento do Programa assinalou três importantes momentos:
a) os 75 anos da criação da Organização das Nações Unidas, destinada a promover a paz e a
segurança, o respeito do direito internacional e a salvaguarda dos direitos humanos, bem
como o 65º aniversário da adesão de Portugal à organização;
b) os julgamentos de Nuremberga, referência decisiva no combate contra a impunidade por
violações de direitos humanos;
c) e o 80º aniversário do salvamento de milhares de pessoas por Aristides de Sousa Mendes,
Cônsul de Portugal em Bordéus aquando da invasão de França e da ocupação de Paris pelas
tropas do III Reich.
A Resolução n.º 51/2020 aprovou as linhas estratégicas do Programa Nunca Esquecer, cuja
implementação foi coordenada por uma Comissão Interministerial, com o apoio do
Ministério dos Negócios Estrangeiros. Presidida por um comissário, a Comissão
Interministerial integrou representantes de distintas áreas, incluindo da presidência, justiça,
modernização do Estado e da administração pública, cultura, educação e da ciência,
tecnologia e ensino superior. 1
Nos termos da Resolução n.º 51/2020, o Programa encontra-se estruturado em quatro
eixos. Estreitamente interligados e de apoio mútuo, promovem a consolidação do
conhecimento e da investigação científica, o apoio ao ensino e à capacitação profissional, o
reconhecimento e homenagem a salvadores e vítimas portuguesas do sistema
concentracionário nazi, bem como a divulgação de informação e a sensibilização da opinião
pública.
O programa integrou igualmente iniciativas sobre a temática do Holocausto e homenagem a
Aristides de Sousa Mendes e outros salvadores, realizadas por iniciativa ou em parceria com
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autarquias locais, outras entidades públicas ou privadas, empresariais e associativas, bem
como iniciativas promovidas pela sociedade civil, ou entidades nacionais ou estrangeiras.
O lançamento público do Programa teve lugar numa cerimónia presidida pelo Ministro de
Estado e dos Negócios Estrangeiros, no dia 29 de julho de 2020.

2. Contexto temporal
Nos termos da Resolução n.º 51/2020, n. 8, a implementação do Programa foi assegurada
até 31 de dezembro de 2021. Importa, no entanto, sublinhar que o respeito dos direitos
humanos constitui um imperativo ético e normativo que não conhece limites temporais e
exige um investimento sustentado por parte de instituições e departamentos do Estado e
atores da sociedade civil. Tendo isso em conta, as iniciativas levadas a cabo durante os 18
meses do Programa foram norteadas pela preocupação constante de lançar e reforçar
alicerces destinados a promover a consolidação futura dessas iniciativas, bem como de as
fazer perdurar para além de 2021 na ação e memória de instituições, comunidades e
indivíduos.
A implementação do Programa decorreu num período de particulares desafios associados à
crise pandémica. Apesar disso, foram alcançados importantes resultados graças à promoção
e ao reforço de parcerias estratégicas com departamentos governamentais e instituições do
Estado, e com um amplo conjunto de aliados nacionais, europeus e internacionais. Por
outro lado, as tecnologias de informação e comunicação ofereceram uma importante
plataforma sempre que as reuniões presenciais deixaram de ser possíveis.

3. Parcerias estratégicas desenvolvidas
Durante a implementação do Programa, foi dada atenção prioritária ao desenvolvimento e à
consolidação de parcerias e alianças estratégicas. Por um lado, com instituições do Estado,
incluindo a Assembleia da República e o seu Grupo de Trabalho Concessão de Honras de
Panteão Nacional a Aristides de Sousa Mendes, Tribunais Superiores e o Centro de Estados
Judiciários, e ainda importantes arquivos históricos – merecendo especial referência o
Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Arquivo Nacional
da Torre do Tombo, o Arquivo da Presidência da República, bem como o arquivo da Cruz
Vermelha. A colaboração com as autarquias locais foi constante e de particular relevância,
incluindo na promoção do Prémio Autárquico2 para a qual contribuíram também a
Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias.
Para além disso, tiveram especial relevância as parcerias desenvolvidas com a Imprensa
Nacional – Casa da Moeda e os CTT; fundações e instituições culturais, incluindo a Fundação
para a Ciência e Tecnologia (FCT), a Fundação Gulbenkian, a Fundação Aristides de Sousa
Mendes e a Orquestra Clássica do Centro; instituições académicas e de investigação
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científica (incluindo os parceiros da Plataforma ROSSIO3 na área das ciências sociais, artes e
humanidades); grupos profissionais, no âmbito da administração pública e nas áreas do
ensino, diplomacia e magistratura; bem como com associações dedicadas ao ensino e
memória do Holocausto e à promoção dos direitos humanos, incluindo a Associação de
Professores de História, o Espaço Memória dos Exílios, Memoshoá e o Museu do Holocausto
do Porto.
Por outro lado, promoveu-se a consolidação de alianças com organizações internacionais e
regionais, e com as instituições europeias. Merecem especial referência as Nações Unidas e
os seus mecanismos de proteção de direitos humanos, a Comissão Europeia e a Agência
Europeia de Direitos Fundamentais, o Conselho da Europa e a sua Comissão Europeia contra
o Racismo e a Intolerância (ECRI), European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), a
Organização para a Cooperação e Segurança na Europa e o seu Office for Democratic
Institutions and Human Rights (ODIHR), bem como a International Holocaust Remembrance
Alliance (IHRA).

4. Dimensões prioritárias promovidas
O Programa inclui um amplo conjunto de medidas destinadas a preservar a memória do
Holocausto e a evocar as atrocidades cometidas durante a segunda grande guerra, incluindo
o extermínio de milhões de judeus e a perseguição e morte de milhares de tantos outros
considerados indesejáveis pelo regime Nazi e os seus aliados, entre os quais ciganos,
cidadãos portadores de deficiência, homossexuais, opositores político e intelectuais. Neste e
âmbito, constituiu particular preocupação a consolidação do conhecimento, o apoio à
investigação académica e a divulgação de informação sobre o impacto desse período em
Portugal, com especial atenção para:
a) Os milhares de refugiados que procuraram abrigo no nosso país, aqui beneficiando
do apoio de organizações humanitárias, e em muitos casos também da solidariedade
de famílias portuguesas. Para manter viva essa realidade, foram promovidas
distintas conferências e proposto, em colaboração com o Instituto do Turismo de
Portugal, o desenvolvimento de um roteiro dos refugiados no nosso país,
assinalando as inúmeras localidades em que lhes foi imposta residência fixa, desde
as Caldas da Rainha à Curia, do Estoril à Figueira da Foz, do Luso à Ericeira, Praia das
Maçãs e tantas outras. De forma a consolidar o conhecimento sobre esta realidade,
está em fase de finalização o processo de digitalização da documentação do Arquivo
Histórico-Diplomático do MNE e da Cruz Vermelha,4 promovido com o apoio da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
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b) As vítimas portuguesas que sofreram os horrores do sistema concentracionário
Nazi: entre elas, as centenas de cidadãos que participaram activamente na
resistência, integraram como voluntários as forças de libertação, feitos prisioneiros
de guerra, deportados para campos de trabalho forçado, ou detidos em prisões do III
Reich. Durante anos votados ao esquecimento, só recentemente foram recuperados
do anonimato graças à perseverança e investigação de historiadores portugueses
com quem o Programa manteve uma estreita colaboração. No âmbito do Programa
e em colaboração com a Imprensa-Nacional Casa da Moeda, foi lançada a publicação
“O essencial sobre os Portugueses no Sistema Concentracionário do III Reich”5 e
organizadas inúmeras sessões de informação, conferências e exposições sobre esta
temática, incluindo a nível municipal, por exemplo em Vila Nova de Famalicão.6
Antecipa-se para um futuro próximo a publicação de novos estudos, incluindo sobre
os portugueses no campo de concentração de Mauthausen.7
c) A acção corajosa dos salvadores portugueses que se notabilizaram pela proteção de
pessoas em perigo e pela defesa da dignidade humana de todos e de cada um.
Diplomatas, como Aristides de Sousa Mendes, Cônsul de Portugal em Bordéus, e desde 1966
reconhecido pelo memorial Yad Vashem como Justo entre as Nações. Ou como Sampayo
Garrido e Teixeira Branquinho cuja ação em Budapeste, nos anos finais da guerra, foi
decisiva para garantir a proteção de centenas de pessoas, na sua maioria judeus.
Homens da igreja, como o Padre Joaquim Carreira, Reitor do Pontifício Colégio Português
em Roma, ou ainda de cidadãos anónimos – como o Luso-francês José Brito Mendes e sua
mulher que durante anos esconderam e assim salvaram uma criança judia, sua vizinha, cujos
pais tinham sido deportados para Auschwitz.
Estes salvadores, e outros que no futuro a investigação científica permitirá documentar,
ousaram fazer a diferença, recusando acomodar-se na rotina das suas funções, ou
prosseguir caminho ignorando o sofrimento alheio.
Inúmeras ações foram promovidas neste âmbito, com especial relevância para a
homenagem nacional de concessão de honras de Panteão Nacional a Aristides de Sousa
Mendes, cerimónia a que o Programa esteve associado. Nesta sessão solene intervieram o
Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, e participaram altas
individualidades nacionais, representantes do corpo diplomático, bem como familiares de
Aristides de Sousa Mendes e descendentes de refugiados que beneficiaram dos vistos por
ele emitidos enquanto Cônsul de Portugal em Bordéus.8
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Assinalando o Dia Internacional de Direitos Humanos, em 10 de Dezembro de 2021, foi
organizada no Ministério dos Negócios Estrangeiros uma cerimónia em homenagem aos
diplomatas salvadores portugueses que se notabilizaram pela proteção de milhares de
pessoas em risco de perseguição e deportação para campos de concentração e de
extermínio Nazi. Presidida pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a sessão
incluiu o descerramento de uma lápide de reconhecimento de Aristides de Sousa Mendes,
Carlos de Sampaio Garrido, Alberto Teixeira Branquinho, “bem como outros diplomatas e
funcionários que a investigação histórica venha a identificar e que não podem ser
esquecidos.”9
À ação de Aristides de Sousa Mendes e outros salvadores portugueses foi dada constante
visibilidade, por exemplo, através de duas publicações da Coleção Essencial da Imprensa
Nacional-Casa da Moeda,10 do lançamento de uma emissão filatélica,11 e, no âmbito da
numismática, do lançamento de uma moeda de homenagem a Aristides de Sousa Mendes,
organizada na Casa do Passal, em Cabanas do Viriato, no dia do aniversário do seu
nascimento.12
Foi promovido um ciclo de conferências, incluindo no Panteão, em Tribunais Superiores, no
Centro de Estudos Judiciários e no Palácio Galveias; e inúmeras exposições, incluindo a
mostra documental do Arquivo da Torre do Tombo; a Exposição “Exílio para a Vida”
promovida no Panteão Nacional, no Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, em
Peniche e no Palácio Galveias, em Lisboa; a exposição organizada no Ministério dos
Negócios Estrangeiros por ocasião do lançamento público do Programa; e ainda a exposição
Aristides de Sousa Mendes – Razões de Humanidade, promovida pela Secretaria Geral da
Presidência do Conselho de Ministros em colaboração com a Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa.

5. Principais resultados alcançados
Apesar dos condicionalismos decorrentes da crise pandémica, a generalidade das medidas
previstas no Programa foi levada a cabo, permitindo alcançar, no decurso da sua
implementação, importantes resultados, designadamente em cinco áreas: ensino e
capacitação profissional, apoio à investigação científica, plataforma digital, informação e
sensibilização pública e iniciativas a nível municipal.
a) Ensino e capacitação profissional
No decurso do Programa, foi dada prioridade ao ensino sobre o Holocausto, outros
genocídios e direitos humanos e ao desenvolvimento de materiais e recursos educativos e
digitais para promover a sua ampla utilização em centros educativos – por exemplo, através
da tradução em português das Recomendações para o Ensino e a Aprendizagem sobre o
9
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Holocausto, adotadas pela IHRA; ou através dos projetos desenvolvidos com o apoio da FCT
pelo Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa e pelo Centro de Estudos
Sociais da Universidade de Coimbra.13
Além disso, foram promovidas ações de formação e capacitação profissional em direitos
humanos: para professores, para a comunidade jurídica e para diplomata, bem como para
dirigentes e funcionários da administração pública (programa de capacitação lançado a 7 de
dezembro de 2021).14 Iniciativas como estas continuarão a ser promovidas no futuro.
Neste âmbito, importa ainda mencionar a contribuição feita para o Plano Nacional de
Combate ao Racismo e à Discriminação 2021 – 2025, aprovado pela Resolução do CM
101/2021, de 28 de Julho, destinado a promover a articulação com o Programa Nacional em
torno da Memória do Holocausto e a disseminação dos projetos «Portugal e o Holocausto:
investigação e memória», apoiado pela FCT.

b) Apoio à investigação científica
Para além da divulgação de estudos conduzidos por investigadores portugueses sobre o
Holocausto e a segunda guerra mundial, a importante parceria desenvolvida com a FCT
permitiu garantir financiamento para distintos projetos que, entre outros, permitirão, num
futuro próximo:
✓ disponibilizar um importante acervo documental sobre o genocídio de
ciganos;
✓ prosseguir a investigação sobre os portugueses no campo de concentração
de Mauthausen;
✓ digitalizar a documentação do Arquivo Histórico-Diplomático do MNE e da
Cruz Vermelha sobre os refugiados que durante a guerra estiveram no nosso
país.

c) Plataforma digital
Para apoiar a ação de investigadores e historiadores e debelar dificuldades associadas à
dispersão e fragmentação de fontes de informação, o Programa promoveu o
desenvolvimento de uma Plataforma Digital colaborativa para garantir o acesso amplo,
livre e gratuito à informação disponível sobre esta temática, bem como a projetos de
investigação em curso.15 A colaboração com a Plataforma ROSSIO,16 plataforma onde
13
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investigadores, professores e estudantes, bem como a população em geral, têm acesso livre
a conteúdos digitais das Ciências Sociais Artes e Humanidades – incluindo estudos,
exposições virtuais, roteiros culturais e outros – permitirá gerar sinergias e articular pessoas
e instituições, ampliar conhecimentos e inspirar novos saberes, bem como fomentar o
desenvolvimento de investigação, estimulando novas agendas e debates e promovendo a
difusão de informação.
d) Informação e sensibilização da opinião pública
Para além das ações levadas a cabo no campo da filatelia e da numismática, importa
recordar a publicação, em parceria com a Imprensa Nacional-Casa da Moeda e em
colaboração com distintos investigadores portugueses, de três livros da Coleção Essencial
para divulgar, em linguagem simples e acessível, a ação dos salvadores e a experiência
dramática das vítimas portuguesas do sistema concentracionário Nazi.
Além de exposições em diferentes pontos do país, foi organizado um ciclo de conferências
em cooperação com centros académicos, municípios e Embaixadas de Portugal no
estrangeiro – designadamente em França, bem como na Argentina, através da Cátedra de
Estudos Judaico-Portugueses Aristides de Sousa Mendes. No âmbito da Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia foi promovida a conferência “Proteção contra a
discriminação racial e outras formas de intolerância – antissemitismo, xenofobia e anticiganismo”.

e) Promoção de iniciativas a nível municipal em estreita aliança com os poderes
locais. Com a especial relevância, foi instituído o Prémio Autárquico Aristides de
Sousa Mendes e outros Salvadores Portugueses, que continuará a ser organizado
anualmente para preservar a memória do Holocausto e promover valores universais,
humanismo e justiça.
Na sessão inicial do Prémio Autárquico, em 2021, participaram mais de 40 municípios de
todos os pontos do país, com iniciativas destinadas a:
o preservar a memória, reconhecer e homenagear as vítimas e os salvadores
portugueses (por exemplo, em Almeida/Vilar Formoso, Cascais, Lisboa,
Peniche, Viana do Castelo)
o apoiar a investigação académica, (Loulé e V. N. de Famalicão)
o promover a salvaguarda dos direitos humanos e a inclusão social de
migrantes e refugiados (Braga, Fundão, Serpa).

6. Relevância do Programa na preservação da memória do passado e na salvaguarda
dos direitos humanos no presente e no futuro
As iniciativas promovidas no decurso da implementação do Programa revelaram-se de
decisiva relevância para resgatar a memória do risco do esquecimento. E a verdade é que,
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apesar dos importantes estudos levados a cabo nos últimos anos e da visibilidade que
crescentemente tem sido dada à ação de Aristides de Sousa Mendes, o universo coberto
pelo Programa continua a ser insuficientemente conhecido no nosso país. E persistem
muitos mitos: o mito de que a neutralidade de Portugal e a distância geográfica do teatro da
segunda grande guerra tinham deixado o país incólume ao impacto demolidor do conflito; o
mito de que as atrocidades cometidas pelo regime Nazi e os seus aliados haviam poupado
os cidadãos portugueses: e ainda o mito de que a política então vigente de acolhimento aos
refugiados privilegiava critérios de humanidade e solidariedade, quando, na realidade, eram
impostas fortes restrições jurídicas, políticas e policiais aos estrangeiros que procuravam
entrar no nosso país.
Por isso, para preservar a memória do passado importa garantir que as acções levadas a
cabo no decurso do Programa continuarão a ser prosseguidas e sustentadas, a nível nacional
e local, fortalecidas pelas parcerias promovidas e beneficiando da mobilização alcançada.
Mas também não podemos esquecer que o conhecimento do passado é igualmente
fundamental para impedir que, hoje e sempre, a indiferença e a passividade possam
prevalecer quando ganham espaço manifestações de discriminação, de intolerância, de
incitamento ao ódio e à violência.
Este é um imperativo urgente porque… nunca é demais recordar… o Holocausto não
começou com câmaras de gás…
Como sublinhava Elie Wiesel, “como foi possível que grandes juristas, médicos, cientistas,
amantes da arte e da poesia, de Goethe e de Bach, friamente e deliberadamente
ordenassem massacres e participassem neles? Como explicar a perda de valores éticos,
culturais e religiosos? Como entender a crueldade, o extermínio sem sentido, o ultraje
nascido da indiferença? (…) a passividade de vizinhos e amigos, o silêncio de aliados? (…) A
verdade é que mesmo os que estavam perto, se recusaram a ouvir. E mesmo os que
escutaram, se recusaram a acreditar.”
Infelizmente, também nos nossos dias há riscos que não podemos esquecer.
Bastaria recordar que hoje em dia, na nossa Europa, 1 em cada 20 pessoas nunca ouviu falar
do Holocausto; e entre os mais jovens, a tendência atinge níveis assustadores: para aqueles
que se encontram na faixa etária entre os 18 e 34 anos de idade, 1 em cada 5 pessoas nunca
ouviu falar do Holocausto.17
Por outro lado, o mundo conhece atualmente o maior número de deslocados e refugiados
desde a segunda guerra mundial: 82 milhões de pessoas forçadas a abandonar as suas
comunidades para escapar à guerra, à perseguição ideológica, étnica e religiosa, e à violação
dos seus direitos. Mas, em duro contraste com a situação dramática em que se encontram,
são muitas vezes vítimas de atitudes xenófobas e de violência.
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Além disso, as manifestações de antissemitismo têm evidenciado um preocupante
crescimento, agravado durante a pandemia sobretudo através das redes sociais.18 De
acordo com a Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia, a última década foi
marcada por um forte aumento de manifestações de intolerância e de atos racistas e
antissemitas. No seio das comunidades judaicas, muitas pessoas sofreram ataques físicos e
verbais e a vandalização dos seus bens; muitos ponderaram emigrar, enquanto outros se
sentiram forçados a mudar de bairro ou localidade para debelar o medo e a insegurança.
Apesar disso, a grande maioria (79%) preferiu não denunciar os incidentes à polícia ou a
qualquer outra autoridade. E, no entanto, sabiam da existência de legislação nacional para
combater e punir o antissemitismo, e conheciam as instituições nacionais ou da sociedade
civil destinadas a garantir a proteção dos seus direitos.
A insegurança das vítimas e a falta de denúncia e de investigação destes incidentes têm
contribuído para um profundo sentimento de impunidade, e ao mesmo tempo também
para uma preocupante invisibilidade e banalização deste fenómeno. Assim, passo a passo,
vai ganhando força o medo, a indiferença e a tentação do silêncio.
Desafios como estes levaram à instituição do Programa Nunca Esquecer. E, como o ilustram
o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021 – 2025 e a Estratégia da
União Europeia para combater o antissemitismo e apoiar a vida judaica (2021-2030), para os
combater a melhor resposta é a ação: para prevenir e lutar contra a discriminação, a
intolerância, o racismo e o antissemitismo; e para impedir que a apatia e a passividade
possam prevalecer, e a banalização do desrespeito da dignidade humana jamais possa ter
lugar.
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ANEXO – principais iniciativas promovidas no âmbito do Programa
✓ Lançamento público do Programa Nunca Esquecer e exposição alusiva (MNE,
29.7.2020)
✓ Adoção do logotipo Nunca Esquecer (julho 2020) (medidas 4.2 e 4.10)
✓ Lançamento do site e redes sociais do Programa Nunca Esquecer (27.1.2021)
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/
✓ Homenagem Nacional, cerimónia de concessão de honras de Panteão Nacional a
Aristides de Sousa Mendes (medida 3.1) a que o Programa esteve associado,
incluindo através da organização da Exposição dedicada a Aristides de Sousa Mendes
“Exílio para a Vida”
a) Conhecimento e apoio à investigação científica:
✓ Programa de Investigação Científica - Investigação Académica sobre Portugal e o
Holocausto: Investigação e Memória, apoiada pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia – aviso publicado em 22.12.2020; anúncio dos 6 projectos selecionados
em 5.3.2021 (medida 1.4)
✓ Digitalização do Arquivo Histórico-Diplomático do MNE19 em fase de finalização
(medida 1.3)
✓ Consolidação da investigação “Portugueses no Campo de Concentração de
Mauthausen (1938-1945) – (medida 1.1)
✓ Plataforma Digital – com o apoio do Arquivo Histórico-Diplomático do MNE, foi
promovida uma plataforma digital colaborativa com o Consórcio ROSSIO20 para
garantir o acesso amplo, livre e gratuito a toda a informação disponível, bem como
apoiar e promover acesso a investigação académica promovida ou em curso (medida
4.1)
✓ Protocolo de Cooperação entre o Instituto Diplomático e a Fundação Aristides de
Sousa Mendes (assinatura a 24.9. 2020) – (medida 3.4) destinado a apoiar o estudo
e a investigação e a cooperação científica

19

https://www.fct.pt/apoios/programamemoriaholocausto/docs/Resultados_Apoio_Especial_Portugal_e_o_Hol
ocausto.pdf
20
ROSSIO é uma infraestrutura de investigação no âmbito das Ciências Sociais, Artes e Humanidade, integrada
no Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico. Coordenada pela Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas / Nova, tem como objetivo principal a criação e alimentação de uma plataforma
de divulgação de conteúdos digitais de qualidade e de acesso aberto, que contribuirá para a excelência e a
internacionalização da investigação.
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b) Ensino e capacitação
✓ Lançamento da Cátedra de Estudos Judaico-Portugueses ASM, em Buenos Aires, em
cooperação com a Embaixada de Portugal e o Instituto Camões (10.12.2020),
seguida de distintas sessões temáticas21
https://www.seminariorabinico.org/sousamendes/
✓ Curso online para professores sobre o Ensino do Holocausto (18.11.2020); primeiro
encontro sobre Holocausto e outros genocídios e direitos humanos (26.1.2021);
Seminário Internacional de Formação – Holocausto: Memória, Educação e
Cidadania (19 a 28 de Abril 2021); Seminário de Estudos sobre o Holocausto –
Museus e Exposições (19.10.2021); Seminário de Estudos sobre o Holocausto –
Educação e Cidadania (9.11. 2021) - (medidas 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11)
✓ Curso online de formação para professores sobre o Holocausto no âmbito do
projeto “Remembering the Past, Learning for the Future: Research-Based Digital
Learning from Testimonies of Survivors and Rescuers of the Holocaust” desenvolvido
pelo Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa (4.2. 2022)22 (medida
1.6)
✓ Tradução portuguesa das Recomendações para o Ensino e a Aprendizagem sobre o
Holocausto, adoptadas pela Aliança Internacional para a Memória do Holocausto
(IHRA) e promovidas através da Direção Geral da Educação
o https://www.holocaustremembrance.com/pt-pt/resources/educationalmaterials/recomendacoes-para-o-ensino-e-aprendizagem-sobre-oholocausto
✓ Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública
(medida 2.1) e «Serviços públicos baseados em direitos - participação, inovação e
experimentação na Administração Pública» (medida 1.7) – lançamento a 7 de
Dezembro de 2021 no Museu do Aljube
✓ Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021 – 2025, aprovado
pela Resolução do CM 101/2021, de 28 de Julho: contribuição feita promoveu a
articulação do Plano com o Programa Nacional em torno da Memória do Holocausto
e a disseminação dos projetos «Portugal e o Holocausto: investigação e memória»,
apoiado pela FCT, bem como a consideração da definição não vinculativa de
antissemitismo promovida pela IHRA nas áreas da educação, formação e
21

29.10.2020 Charla entre el nieto de Aristides de Sousa Mendes, Antonio Moncada Sousa Mendes, y el
Embajador de Portugal en Argentina; 17.11.2020 Cortometraje Aristides de Sousa Mendes “Un hombre
bueno” de Víctor Lopes; 10.12.2020 Dra Marta Santos Pais, Comisaria del proyecto ” Nunca Esquecer”;
27.4.2021 ‘Cascais, los refugiados argentinos y la acción de Aristides de Sousa Mendes’ a cargo de Inês Fialho
Brandão; 20.5.2021 “La inmortalidad de la acción de Aristides de Sousa Mendes”, a cargo de Miram Assor,
periodista y autora de “Aristides de Sousa Mendes, um Justo Contra a Corrente”.
22
http://ulices.letras.ulisboa.pt/pt/2022/01/07/curso-de-formacao-de-professores-o-holocausto/
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sensibilização, bem como na recolha de dados sobre a prevenção e combate ao
racismo e à discriminação .23
✓ Curso de formação de adidos realçando a prevenção e o combate à discriminação
(medida 2.2) – sessão organizada a 16.9.2021
✓ Acções do Serviço Educativo da PCM dedicada a “Aristides e outros salvadores”
(medida 2.5)
c) Homenagem, reconhecimento e divulgação
✓ Lançamento de três publicações da Coleção Essencial, em cooperação com a INCM
(medida 1.9), em (17.6.2021), sobre:
- Aristides de Sousa Mendes
https://imprensanacional.pt/wp-content/uploads/2021/06/O-EssencialSobre-Aristides-de-Sousa-Mendes.pdf
- Os Salvadores Portugueses
https://imprensanacional.pt/wp-content/uploads/2021/06/O-EssencialSobre-Os-Salvadores-Portugueses.pdf
- Os Portugueses no Sistema Concentracionário do III Reich
https://imprensanacional.pt/wp-content/uploads/2021/06/O-EssencialSobre-Os-Portugueses-no-Sistema-Concentracionario-do-III-Reich.pdf
✓ Prémio Autárquico - Constituição do Júri e Publicação do Regulamento do Prémio
Autárquico – Diário da República II Série, Parte C, 5 de janeiro de 2021; lançamento
formal do Prémio organizado a 2.3.2021; prorrogação do prazo até 20 de junho
2021; reconhecimento pelo júri: 19 de Julho 2021; cerimónia de atribuição dos
prémios 2021 e lançamento da segunda edição 2022, a 9 de Novembro 2021, no
Palácio Galveias; constituição do júri para a 2.ª edição (9.11.2021) (medida 3.6)24
✓ Numismática - Lançamento de moeda de homenagem a Aristides de Sousa
Mendes, em 19 julho 2021 (data do seu nascimento), na Casa do Passal – (medida
3.8)
✓ Emissão Filatélica em homenagem a Aristides de Sousa Mendes e outros
Salvadores – cerimónia de lançamento organizada a 17 de junho de 2021 (MNE) –
(medida 3.9)
✓ Descerramento de lápide no MNE de reconhecimento e homenagem aos
diplomatas salvadores portugueses (medida 3.2)25
23

https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2021/07/0002000072.pdf
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/braga-elvas-almeida-cerveira-e-poiares-vencempremio-autarquico-aristides-de-sousa-mendes
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias?start=24
25
CML assumiu o compromisso de colocar uma placa na Tapada das Necessidades, junto ao MNE
24
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✓ Diário da República emitido em amarelo em evocação da Estrela de David, no dia 27
de janeiro de 2021 - Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
(medida 1.8)
✓ Casa do Passal - assinatura do Protocolo de gestão e funcionamento entre o
Ministério da Cultura, a Câmara Municipal de Carregal do Sal e a Fundação ASM Cabanas de Viriato (17.12.2020); aprovação da candidatura para a requalificação e
musealização (5.3.2021); Concurso Público para a Recuperação e Musealização da
Casa do Passal (18.5.2021) – (medida 3.4)
✓ Exposição Virtual - mostra documental do Arquivo da Torre do Tombo sobre
Aristides de Sousa Mendes (de 20.4.2021 a 30.8.2021)26 – (medida 4.7)
✓ Exposição internacional "Candelabro - Aristides de Sousa Mendes: o exílio da vida"
no Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, na Fortaleza de Peniche
(25.4.2021)27
✓ Exposição Aristides de Sousa Mendes “Exílio para a Vida” no Coro Alto do Panteão,
coincidindo com a cerimónia de concessão de Honras de Panteão Nacional a ASM
(5 a 24 Outubro 2021) e no Palácio Galveias (2.11 a 15.12) em cooperação com a
CML, Fundação ASM, Comité Francês ASM e Instituto Diplomático MNE
✓ Exposição Aristides de Sousa Mendes – Razões de Humanidade, promovida pela
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros em colaboração com a
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (inaugurada no início de 2022)
d) Conferências no âmbito do Programa Nunca Esquecer28
✓ Conferência de lançamento público do Programa (29.7.2020)
✓ Conferência da Presidência UE sobre Proteção contra a Discriminação Racial e
outras formas de Intolerância - antissemitismo, xenofobia e anti-ciganismo,
organizada a 20.4.2021 no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da
União Europeia em cooperação com Programa Nunca Esquecer e em seguimento
à Cimeira UE contra o Racismo de 19.3.2021 29
✓ Conferência em comemoração do Dia Internacional de Direitos Humanos 2021
proferida pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e Comissária do
26

https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/mostra-documental-aristides-de-sousa-mendes-oconsul-humanitario
27
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/exposicao-intitulada-candelabro-aristides-desousa-mendes-o-exilio-da-vida
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/candelabro-de-aristides-de-sousa-mendes-nopanteao-nacional
28
Lista não exaustiva de conferências promovidas e apoiadas no âmbito do Programa
29

https://www.fct.pt/apoios/programamemoriaholocausto/docs/Resultados_Apoio_Especial_Portugal_e_o_Hol
ocausto.pdf
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Programa seguida do descerramento da lápide em homenagem a diplomatas
salvadores portugueses (MNE, 10.12.2021)3031
✓ Conferência comemorativa do Dia Internacional em Memória das Vítimas do
Holocausto promovida como ação de formação de magistrados no Centro de
Estudos Judiciários (27.1.2021) – (medida 1.8)32; assinalada em 2022 com
comunicado do Governo33 (medida 2.4)34, tendo sido promovida a publicação de
artigos no jornal Público em 2021 e 2022
✓ Conferências em Tribunais Superiores (medida 2.4)
– Tribunal da Relação de Coimbra, dedicada à comunidade jurídica e com
particular atenção aos Julgamentos de Nuremberga (29.10.20) (medida 4.6)
– Tribunal da Relação de Lisboa, dando especial atenção à salvaguarda dos
direitos humanos, ao Holocausto e ao sistema de justiça promovido pelo regime
Nazi (10.12.2020) – (medida 4.6)
✓ Conferências na Biblioteca Palácio Galveias
- proferida por Cláudia Ninhos e dedicada a Aristides de Sousa Mendes
(2.11.2021), na inauguração da Exposição Exílio para a Vida promovida pelo
Comité Francês Aristides de Sousa Mendes35
- proferida pela historiadora Margarida de Magalhães Ramalho no âmbito da
apresentação pública do livro “Fios Vermelhos - Portugal, a última
esperança, histórias e memórias de refugiados judeus rumo à liberdade”, da
(19.11.2021)
✓ Conferências "Trabalhadores Forçados Portugueses no III Reich" sobre
portugueses vítimas do sistema concentracionário Nazi, em Vila Nova de
Famalicão36 (medida 2.6) e Drancy (França) pelo Professor Fernando Rosas37

30

https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias?start=12
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/descerramento-de-placa-em-memoria-dosdiplomatas-portugueses-que-salvaram-vitimas-do-regime-nazi-na-ii-guerra-mundial
32
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/conferencia-holocausto-dia-27-de-janeiro-de2020-18horas?highlight=WyJjb25mZXJcdTAwZWFuY2lhIiwiY2VudHJvIiwiZGUiLCJlc3R1ZG9zIiwianVkaWNpXHUwMGUxc
mlvcyIsImNlbnRybyBkZSIsImNlbnRybyBkZSBlc3R1ZG9zIiwiZGUgZXN0dWRvcyIsImRlIGVzdHVkb3MganVkaWNp
XHUwMGUxcmlvcyIsImVzdHVkb3MganVkaWNpXHUwMGUxcmlvcyJd
33
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/comunicado-do-governo-por-ocasiao-do-diainternacional-em-memoria-das-vitimas-do-holocausto~
34
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/homenagem-aos-diplomatas-salvadores-doperiodo-da-ii-guerra-mundial
35
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/exposicao-e-conferencia-sobre-aristides-desousa-mendes-em-lisboa
36
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/exposicao-trabalhadores-forcados-portuguesesno-iii-reich-e-os-famalicenses-no-sistema-concentracionario-nazi
37
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/conferencia-sobre-trabalhadores-forcadosportugueses-no-iii-reich
31
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✓ Ciclo de Conferências no Panteão Nacional em cooperação com o Programa
- “Desobedecer para salvar” pela Professora Irene Pimentel38
- “Casa do Passal, um museu a construir”, proferida pela Dra. Adelaide Rocha,
Presidente da Fundação Aristides de Sousa Mendes (17.11.2021)39
- “Os refugiados Aristides de Sousa Mendes em Cascais”, proferida pela Dra.
Inês Brandão, investigadora (15.11.2021)40
- “Resgate da Memória – a fuga, os refugiados e os seus descendentes”,
proferida pela Dra. Mariana Abrantes de Sousa, da Sousa Mendes Foundation
(19.1.2022)41
- “Nunca esquecer: da memória do passado à proteção dos direitos humanos”
- Marta Santos Pais (3.2.2022).
✓ Ciclo de Seminários de Estudos Sobre o Holocausto promovidos em cooperação
com o Instituto de História Contemporânea (medida 1.6)
- Relação de Espanha com o Holocausto, com a participação de Marta Simó,
Josep Calvet e Santiago López Rodríguez e moderada por Cláudia Ninhos e Rui
Vieira42
- Museus e Exposições, com a participação Ana Galán-Perez, Avraham
Milgram, Carlos Reiss, Eduarda Vieira e Luis Ferreiro (19.10.2021)43
- Educação e Cidadania, com a participação de Maria Emília Brederode
Santos, Eulália Alexandre, Marta Torres e Ricardo Presumido e moderado por
Cláudia Ninhos e Aida Rechena (9.11.2021)44
✓ Conferência / apresentação pública do livro Holocausto, da Professora Irene
Pimentel (MNE, 19.10.2020)
✓ Conferência sobre o Programa Nunca Esquecer e em homenagem aos portugueses
internados no Campo de Gurs, França, promovida em colaboração com o Comité
Francês Aristides de Sousa Mendes (12.9.2021)

38

https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/conferencias-aristides-de-sousa-mendesdesobedecer-para-salvar
39
http://www.panteaonacional.gov.pt/2021/11/15/conferencia-pela-dra-adelaide-rocha/
40
http://www.panteaonacional.gov.pt/2021/12/10/conferencia-pela-dra-ines-fialho-brandao/
41
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/conferencia-resgate-da-memoria-a-fuga-osrefugiados-e-os-seus-descendentes-19-janeiro
42
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/seminario-de-estudos-sobre-o-holocaustoespanha-e-o-holocausto
43
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/seminario-de-estudos-sobre-o-holocaustomuseus-e-exposicoes
44
https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/seminario-de-estudos-sobre-o-holocaustoeducacao-e-cidadania-9-de-novembro-2
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e) Iniciativas promovidas a nível local – (medidas 3.3 e 3.7)
✓ Albergaria a Velha – decisão municipal de adesão ao Programa
✓ Almeida - Pólo Museológico Vilar Formoso Fronteira da Paz - Memorial aos
Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes
✓ Câmara de Lobos - ciclo de debates em torno da memória do Holocausto, por
ocasião dos 80 anos do salvamento de milhares de Judeus pelo Cônsul de Portugal
em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes. 5 de maio, conferência na Casa da Cultura
de Câmara de Lobos sobre “O Holocausto e o papel de Aristides Sousa Mendes”,
António Sousa Mendes da Fundação Aristides Sousa Mendes e Filme 'O Cônsul de
Bordéus', de João Correa e Francisco Manso. 14 de maio, conferência online no
Museu da Imprensa da Madeira, “Ensinar o holocausto” por Esther Muznick.
✓ Carregal do Sal /Cabanas de Viriato – assinatura do Protocolo Casa do Passal
(17.12.2020) e lançamento de moeda em homenagem a ASM; exposição organizada
com a Direção Geral da Educação (Projeto UNESCO) sobre ASM (11.10.2020)
✓ Chaves – decisão de adesão ao Programa Nunca Esquecer e atribuição de nome de
Aristides Sousa Mendes a uma artéria, praça, jardim ou outro e de promover
exposição (iniciativa 2.6 do Programa)
✓ Cascais – Abertura da Rua Aristides de Sousa Mendes e do Centro Cultural Shabad,
inaugurados no dia 12. 10. 2020
✓ Lisboa – assinalando o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto,
lançamento do roteiro virtual de refugiados no centro de Lisboa e iluminação da
Estátua de D. José, no Terreiro do Paço; dia do aniversário do nascimento de ASM,
iluminação da Estátua de D. José, no Terreiro do Paço
✓ Penafiel – decisão de organização de conferência em colaboração com o Programa
Nunca Esquecer
✓ Peniche – Museu Nacional Resistência e Liberdade – Candelabro ASM, o exílio pela
vida (25.4.2021) http://www.museunacionalresistencialiberdadepeniche.gov.pt/pt/exposicoes/candelabro-asm-aristides-de-sousa-mendes-o-exiliopela-vida/
✓ Viana do Castelo – Praça ASM inaugurada e conferência sobre ASM organizada a
10.12. 2020, Dia dos Direitos Humanos
✓ Vila Nova de Famalicão – conferência organizada a 25.10.2020 e exposição dedicada
a portugueses vítimas do sistema concentracionário Nazi (inauguração 17.7. 2021) –
(medida 2.6) https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/exposicaotrabalhadores-forcados-portugueses-no-iii-reich-e-os-famalicenses-no-sistemaconcentracionario-nazi
✓ Viseu – exposição Dever de Memória (ASM) organizada pelo Agrupamento de
Escolas, semana de 12.12.2020
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