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Pelo Dia Internacional de Memória das vítimas do Holocausto

Decorridos mais de 70 anos da libertação de um dos mais infames campos de concentração 

nazi, o de Auschwitz-Birkenau, a Assembleia da República volta a associar-se, de forma solene, à 

evocação que presta homenagem às vítimas das perseguições nazis durante a Segunda Guerra Mundial, 

dando conteúdo, pela sua parte, à Resolução aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que 

consagra o dia 27 de Janeiro como o Dia Internacional das Vítimas do Holocausto, e a um dos seus 

principais objetivos: promover a educação dos jovens sobre um dos períodos mais trágicos da 

Humanidade, preservando a sua memória histórica. 

Importa não esquecer que a História acontece em larga medida por força da ação humana. O 

genocídio nazi demonstrou tragicamente como uma nação moderna foi capaz de utilizar a sua 

experiência tecnológica e infra-estrutura burocrática para concretizar um plano brutal de aniquilação 

contra o povo judeu e tantos outros. 

Por força desse passado dramático, é inquietante observar, nos dias de hoje, os sinais 

profundamente perturbadores de recrudescimento do anti-semitismo e de outras formas de ódio e 

preconceito, muitas vezes amplificados pelas redes sociais e outras plataformas. O seu agravamento 

justifica uma reflexão ponderada, mas urgente, sobre a necessidade de adaptação da resposta dos 

Estados de Direito Democráticos a estes fenómenos. 

Neste contexto, a Assembleia da República presta a sua homenagem a todas as vítimas do

genocídio nazi, renovando o imperativo de manter viva a sua memória e promovendo duas exposições

alusivas ao Holocausto: "PARA NÃO ESQUECER - o destino de crianças judias da Baviera na época 

do nacional-socialismo”, da autoria de alunos do Liceu Friedrich-Rückert, em Ebern, na Alemanha; e 

“CONTAR O HOLOCAUSTO”, no contexto de um concurso escolar promovido pela Memoshoá -

Associação Memória e Ensino do Holocausto. 
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Os Deputados,


