
Aristides de Sousa Mendes nasceu em Cabanas de
Viriato, concelho de Carregal do Sal a 19 de julho
de 1885, tendo-se mudado para Lisboa em 1907
após a licenciatura em Direito pela Universidade
de Coimbra. No ano seguinte casou-se com a
prima Angelina, com quem viria a ter catorze
filhos.

Um cônsul que quebrou as regras e salvou vidas num dos
piores cenários da História, só depois de morto foi

reconhecido como o Homem de valor que foi.

ARISTIDES DE SOUSA MENDES
O CÔNSUL DESOBEDIENTE

19 de julho, 1885 — 3 de abril, 1954
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Diplomata de carreira, foi cônsul em muitos
países de diferentes continentes. Em 1938,
mesmo nas vésperas do início da Segunda
Guerra Mundial, Salazar nomeia-o cônsul em
Bordéus, França.

Em  1940,  o cônsul Aristides,  com ajuda
dos filhos, emitiu vistos aos judeus
perseguidos pelos nazis para saírem de
França. Estava, assim, a contrariar ordens
diretas de Salazar. O seu ato altruísta
resultou em castigos severos: foi demitido
da função de cônsul,  foi despromovido  à
categoria inferior e condenado a um ano
de inatividade. Salazar acabou por
aposentar Aristides no final do ano.

Em Bordéus, desobedecendo às
ordens de Salazar, Aristides de
Sousa Mendes tomou uma
decisão: iria emitir vistos sem
distinção de “raça ou religião”.
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19 de outubro de 2021
O Presidente da República presidiu à
cerimónia solene de Concessão de
Honras de Panteão Nacional a
Aristides de Sousa Mendes, evocando e
reconhecendo o legado do português,
um “Justo entre as Nações”, o homem
que mudou a História de Portugal e
projetou Portugal no Mundo.

 

ARISTIDES DE SOUSA MENDES

O primeiro reconhecimento
veio 12 anos após a sua
morte, quando em 1966 o
memorial do Holocausto em
Jerusalém   lhe prestou
homenagem e lhe atribuiu o
título de “Justo Entre as
Nações”. Em 1988, o estado
português atribui-lhe, a
título póstumo, o grau de
Oficial da Ordem da
Liberdade, pediu desculpas
e restituiu os salários à sua
família .

Aristides de Sousa Mendes
passou os últimos anos da sua
vida pobre e sem família. Foi
obrigado a vender tudo o que

tinha para pagar dívidas e
sobreviver com dificuldade.
Nunca lhe foi reconhecida a
bondade dos seus atos em

vida.

SABIAS ?

Aristides de Sousa Mendes foi um
diplomata português que durante a II
Guerra Mundial salvou mais de 30.000
vidas da perseguição Nazi, em 1940, no
que é considerado como a maior ação
de salvamento empreendida por uma
pessoa individual.

Justo entre as Nações
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