
Preservação da Memória e Ensino do Holocausto 

A Direção-Geral da Educação (DGE), no âmbito das obrigações do Estado Português na 

IHRA e do Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2015, ressalva 

que educação tem um papel fundamental na defesa dos direitos humanos e na 

preparação do futuro, através do desenvolvimento de competências nos jovens que os 

preparem para serem cidadãos ativos e democráticos, defensores dos Direitos Humanos 

e atuantes contra o racismo e quaisquer formas de discriminação.  

Assim, a DGE prosseguirá o trabalho que vem desenvolvendo no âmbito da preservação 

da Memória e do Ensino do Holocausto, do Genocídio dos Roma, da defesa dos Direitos 

Humanos, da inclusão, e do combate ao racismo, ao antissemitismo e à distorção do 

Holocausto.  

Para o efeito, disponibilizam-se um conjunto de sugestões que poderão ser úteis nas 

atividades ligadas à preservação da memória e ao ensino do Holocausto. 

• A Exposição Além do Dever - Diplomatas Justos Entre as Nações, em formato PDF, 

acompanhada de sugestão de exploração, foi cedida pela Embaixada de Israel e conta 

com a curadoria do Yad Vashem. Reconhece aqueles que se dedicaram a salvar a vida 

de milhares de judeus que fugiam à perseguição Nazi, colocando em risco a sua 

carreira diplomática e vida pessoal e em alguns casos a própria vida. Salienta-se, 

entre os Justos homenageados pelo Yad Vashem, os diplomatas portugueses Aristides 

de Sousa Mendes e Carlos Sampaio Garrido. 

• Webinars  

O conjunto que se apresenta constitui uma ferramenta que está disponível para ser 

utilizada pelas escolas: 

Nome Intervenientes link 

Dia Internacional 
em Memória do 
Holocausto - 
Aprender com o 
Passado, Ensinar 
para o Futuro 

Dra. Esther Mucznik e 
Dr. Ricardo 
Presumido, 
Memoshoá 

link 

Portugal, a última 
Fronteira 

Dra. Margarida Lages, 
Dra. Anabela Isidro e 
Dra. Manuela Ferreira 

link 

Dia Internacional 
em Memória das 

Prof. Dra. Irene 
Pimentel 

link 

https://www.dge.mec.pt/exposicao-embaixada-em-portugal
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_documentos/exposicao_encontro_entre_sujeito_e_objeto_27_janeiro_21.pdf
https://webinars.dge.mec.pt/index.php/webinar/dia-internacional-em-memoria-do-holocausto
https://webinars.dge.mec.pt/webinar/portugal-ultima-fronteira
https://webinars.dge.mec.pt/index.php/webinar/dia-internacional-em-memoria-das-vitimas-do-holocausto


Vítimas do 
Holocausto 

Manter a Memória 
Viva - Portugal e a 
Aliança 
Internacional para 
a Memória do 
Holocausto (IHRA) 

Embaixador Luiz 
Barreiros, chefe da 
Delegação 
portuguesa, IHRA 

link 

Holocausto e outros 
genocídios 

Prof. Doutor João 
Avelãs Nunes 

link 

 

• Sites 
 

Yad Vashem - The World Holocaust Remembrance Center 

Mémorial de La Shoah, Musée et centre de documentation, Paris 

Memoshoá, Associação Memória e Ensino do Holocausto 

Fundação Aristides de Sousa Mendes 
 
Sousa Mendes Foundation 

Sinti Roma Genocide 

• Enciclopédia 

Enciclopédia do Holocausto, United States Holocaust Memorial Museum 

• Recursos da IHRA 
 

Educational resources for digital teaching and learning about the Holocaust 

IHRA Toolkit Against Holocaust Distortion 

• Arquivos 

Arquivo Nacional Torre do Tombo 

Arquivo Histórico-Diplomático 

 

 

https://webinars.dge.mec.pt/webinar/manter-memoria-viva-portugal-e-alianca-internacional-para-memoria-do-holocausto-ihra
https://webinars.dge.mec.pt/webinar/holocausto-e-outros-genocidios
Yad%20Vashem%20-%20The%20World%20Holocaust%20Remembrance%20Center
https://www.memorialdelashoah.org/
https://www.memoshoa.pt/
https://fundacaoaristidesdesousamendes.pt/
https://sousamendesfoundation.org/
http://www.romasintigenocide.eu/
https://encyclopedia.ushmm.org/pt-br
https://www.holocaustremembrance.com/stories/educational-resources-digital-teaching-learning-holocaust
https://againstdistortiontoolkit.holocaustremembrance.com/
https://digitarq.arquivos.pt/
https://idi.mne.gov.pt/pt/arquivo-e-biblioteca

