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PRÉMIO MEMOSHOÁ DE INVESTIGAÇÃO
Até

9 de novembro de 2021 decorre o Prémio Memoshoá de Investigação, integrado no âmbito do Projeto Nunca Esquecer. Desafiamos,
alargarem os seus conhecimentos e a
contribuírem para o desenvolvimento da investigação do tema do Holocausto em Portugal.
Consulte aqui o Regulamento e inscreva-se aqui.

entre outros, os professores, os estudantes universitários, bem como os jovens investigadores a

MUSEU JUDAICO DE LISBOA
Um sonho acalentado por muitos terá desenvolvimento, finalmente, em 2021, depois da CML ter votado favoravelmente a 21 de

contrato-promessa de cedência do direito de superfície de um terreno para o Museu Judaico, em Belém.
repositório da milenar memória histórica da presença judaica na cidade e no país, professores e alunos irão dispor
recurso fundamental para alargar o âmbito das suas aulas e conhecimentos.

dezembro o

Para além de
de um

27 DE JANEIRO
A Assembleia Geral das Nações Unidas criou, através da Resolução 60/7, de 1 dezembro
de 2005, o

Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto .

de janeiro

foi escolhida por corresponder ao dia em que as tropas soviéticas, em 1945,

A data de

27

chegaram ao campo de concentração nazi de Auschwitz, na Polónia, e o libertaram.
Evocando

esta

data,

muitas

escolas

desenvolvem

atividades com relevo

para

a

divulgação dos factos históricos, promovendo a reflexão e a interpretação dos mesmos,
o

respeito

pela

memória

das

vítimas,

e

alicerçando

valores

que

se

enquadram

na

Educação para a Cidadania.
A

Memoshoá

faculta

as

tem

valor?”-

exposições ,

suas

durante o mês de janeiro

que estarão

exibidas em várias escolas

e dinamiza palestras, como: “O Estudo do Holocausto ainda

Agrupamento

de

Escolas

de

Seia

(25

jan)

e

"Memórias

e

Histórias

do

Holocausto" - Casa Branca do Gramido, Gondomar (26 jan), orador Dr. António Martins.
A Assembleia da República evoca anualmente esta data. O conteúdo do evento será
informado posteriormente, pelas vias habituais da Memoshoá.

A Canção Acabou, Fanti, Museu de Arte Yad Vashem

SEMINÁRIOS E FORMAÇÕES
- Formação/Curso

Contemporânea

Leituras do Holocausto. Problematizar a Cidadania

(início a 19 de janeiro, Memoshoá e Centro de Formação

de Escolas do Concelho de Oeiras).
-

Formação/Curso

O Holocausto - História, Contexto e Realidade

(início a 29 de janeiro, Memoshoá e Centro de Formação da Associação
de Escolas Concelhos de Aveiro e Albergaria-a-Velha).
- A Memoshoá coorganiza, em conjunto com o Yad Vashem e a DGE,

Encontros para Professores Portugueses sobre o Holocausto

(26

janeiro, 9 fevereiro e 9 março).

candidaturas até 15 de janeiro de 2021, para projetos de I&D sob a temática
Portugal e o Holocausto: Investigação e Memória

Aproveitamos para divulgar que a FCT abriu

MEMOSHOA@GMAIL.COM

