
“Memória do Holocausto” 

no Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa 

 

No dia 5 de dezembro, foi aprovada a candidatura de Portugal ao estatuto de país 

membro da International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).  

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/nao-deixar-o-passado-no-passado-memoria-do-holocausto-nao-e-

esquecida-nas-escolas 

 

Portugal assume, oficialmente, a missão de contribuir para a memória e o ensino do 

Holocausto e o Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa abraçou essa 

missão com a colaboração do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (IHC/NOVA/FCSH). O 

projeto foi apresentado no auditório da Escola Secundária da Amadora, no dia 5 de 

novembro e envolve cinco turmas de 11º e 12º anos de História A, História B e História 

da Cultura e das Artes. A apresentação deste projeto foi uma motivação extraordinária 

para os alunos envolvidos, pela presença e contributos da equipa de do Instituto de 

História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa (IHC/NOVA/FCSH), coordenada pelo Dr. Fernando Rosas. A partilha 

da experiência dos alunos da Escola Secundária de Loulé e da sua Câmara Municipal, 

que integraram a equipa que representou Portugal Cerimónia de Comemoração da 

Libertação do Campo de Mauthausen, foi outro grande contributo para o trabalho que 

os alunos estão a realizar. 

A apresentação do projeto contou, também,com a presença do Sr. Embaixador Luís 

Barreiros, chefe da delegação de Portugal na International Holocaust Remembrance 

Alliance (IHRA), da Drª Luísa Santos, em representação da Direção Geral de Educação 

e do vereador da Cultura da Câmara Municipal da Amadora, Agostinho Marques. 

Os alunos estão envolvidos em projetos de investigação sobre o Holocausto e, entre as 

diferentes ações previstas, destacam-se a próxima conferência/debate sobre o 

Holocausto, marcada para dia 28 de Janeiro, em local a divulgar e o sonho da 

participação dos alunos do Agrupamento na delegação que representará Portugal no 

Jubileu das comemorações em Mauthausen, no dia 10 de Maio de 2020, com o 

tema "Humanidade Sem Fronteiras". Este sonho está, porém, dependente, da boa 

vontade dos parceiros que amam como nós a cultura. 

Francisco Vieira 
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