DOIS ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DA AMADORA
receberam o 1º PRÉMIO do Concurso "CONTAR O HOLOCAUSTO"
pelo seu trabalho de Banda Desenhada Emuná (Fé)
http://www.tvamadora.com/Home/Video/5516
A cerimonia solene teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, e contou com a
presença do Diretor do Agrupamento Pioneiros da Aviação Portuguesa, Francisco
Marques e da professora responsável Manuela Reis.

Os alunos premiados:
- João Francisco Cabral Correia, 16 anos - argumento e ilustração (11º ano)
- João Francisco Simão Abrantes Mendes, 17 anos - argumento (11º ano)
contaram com o apoio da professora da disciplina de Desenho A da turma de Artes
Visuais do 11º ano 2016/2017.

Dos duzentos e noventa e três trabalhos a concurso, foram selecionados dezasseis para
a final e destes, três eram dos nossos alunos: uma BD, um vídeo e um livro.
Participaram no concurso cento e quarenta e oito Escolas do Ensino Básico e
Secundário de todo o país, continente e ilhas, uma de Moçambique e outra de França,
num total de setecentos e quarenta e três alunos e duzentos e cinquenta e três
professores.
O trabalho apresentado a concurso exigiu um trabalho ao longo do ano lectivo, de
estudo, compreensão histórica e esforço de produção desta obra composta por sessenta
e sete páginas. Alunos e professora estão de parabéns por Contarem o Holocausto.

Relativamente, aos prémios, a Fundação Calouste Gulbenkian comparticipou a viagem
ao campo de concentração de Auschwitz/Birkenau na Polónia e a Pinto Lopes Viagens
comparticipou nos custos do historiador/guia que os irá acompanhar a Auschwitz.

A Banda Desenhada premiada será publicada em livro.
A Escola Secundária da Amadora recebeu um conjunto de obras sobre a temática do
Holocausto para a sua Biblioteca. Foram ainda atribuídos Diplomas de Participação aos
alunos, à professora e à Escola.
O concurso escolar “Contar o Holocausto” foi uma iniciativa promovida pela Memoshoá –
Associação Memória e Ensino do Holocausto (Memoshoá), em parceria com a DireçãoGeral da Educação (DGE).
Para esta Associação o entusiasmo demonstrado foi fonte de reflexão e
simultaneamente de estímulo porque significa que o período histórico abordado, a
Segunda Grande Guerra, o nazismo e o Holocausto, não foi apenas a pior tragédia que
ocorreu no século XX, mas algo que pode ser fonte de ensinamentos para o presente e
um alerta para o futuro.

Outros momentos fotográficos:
Introdução ao trabalho pela professora Manuela Reis

Apresentação do trabalho pelos alunos

Entrevista para a TVA

Colegas dos premiados presentes na cerimónia

Intervenção do Professor Marçal Grilo, representante do Júri do Concurso

Site a consultar:
https://www.memoshoa.pt/concurso-contar-o-holocausto
Reportagem fotográfica realizada pelo professor Geraldo Lages

