
NÃO ESQUECER O HOLOCAUSTO 
PARA QUE NÃO VOLTE A ACONTECER 

Dia Internacional em Memória das 

Vítimas do Holocausto 

É celebrado anualmente no dia 27 de janeiro, no aniversário da 

libertação do Campo de Concentração e Extermínio Nazi de 

Auschwitz-Birkenau, pelas tropas soviéticas em 1945. (Por 

resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas).Esta data tem 

dois objetivos: prestar homenagem à memória das vítimas do 

Holocausto  e relembrar a necessidade de combater o 

antissemitismo, o racismo e quaisquer outras formas de 

intolerância que possam levar à violência. 

Holocausto 

O Holocausto foi a perseguição e o extermínio sistemático, 

organizado e patrocinado pelos nazis (entre 1933 e 1945), de 

aproximadamente seis milhões de judeus. Para além destes, 

também perseguiram povos eslavos (polacos, russos, ucranianos 

etc...), ciganos, deficientes físicos e mentais e outros grupos por 

pretextos políticos, ideológicose até comportamentais, como: 

comunistas, socialistas, testemunhas de Jeová, homossexuais, etc... 

 

 

 

Crianças sobreviventes do campo de concentração de 
Auschwitz (1945) 

Mulheres sobreviventes no dia da libertação do campo 
de Auschwitz (27-01- 1945) 

Judeus em Berlim caminham com a Estrela de 
David costurada nas suas roupas (1941) 

Judeus em campo de concentração durante o holocausto 

Esquadrões da morte 

Unidades assassinas móveis da Polícia de Segurança ou do Serviço de Segurança das SS. Após a invasão da União Soviética pela Alemanha, em 

1941, estas unidades, sob a alçada da Tropa de Proteção e de colaboradores locais, deu início ao assassinato sistemático de Judeus, por 

fuzilamento, ou nas câmaras de gás 



Auschwitz 

O campo de concentração de Auschwitz tornou-se o símbolo do Holocausto, de genocídio e terror. Foi criado pelos alemães, no ano de 1940, na 

periferia de Oświęcim (cidade polaca anexada pelo Terceiro Reich). A cidade recebeu o nome alemão de “Auschwitz”, que foi usado também 

para determinar o nome do campo: Konzentrationslager Auschwitz. 

Campos da morte 

Campos criados para o assassinato sistemático de Judeus e dos 

Roma (ciganos). As câmaras de gás no campo da morte de Kulmhof 

(ou campo da morte de Chelmno), e os campos de Belzec, Sobibor 

e Treblinka serviam exclusivamente este objetivo. Auschwitz, 

Majdanek e Maly Trostinets tinham instalações idênticas às dos 

campos da morte e serviam ainda de campos de concentração, 

campos de trabalho ou campos de transição. 

Gueto 

Zona onde os Judeus foram forçados a viver durante a Segunda 

Guerra Mundial, ostracizados da restante sociedade. A maioria dos 

guetos situava-se na Europa Central e Ocidental, mas alguns 

estabeleceram-se em território diretamente anexado pelo terceiro 

Reich, entre 1939 e 1941. 

 

Fontes: 

Recomendações para o Ensino e a Aprendizagem sobre o 

Holocausto (1).pdf 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-

contemporanea/holocausto.htm 

http://www.auschwitz.org/gfx/auschwitz/userfiles/auschwitz/hist

oria_terazniejszosc/auschwitz_historia_i_terazniejszosc_wer_port

ugalska_2010.pdf 

https://eurocid.mne.gov.pt/eventos/dia-internacional-em-

memoria-das-vitimas-do-holocausto 
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Entrada de Auschwitz - Birkenau -  principal campo de 
extermínio nazi 

Comboio lotado de judeus a caminho de Auschwitz (1942) 

 

Grupo de judeus rendidos após uma revolta no Gueto de 
Varsóvia (1943) 

Dormitório em campo de concentração polaco (1943) 


