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Holocausto

O que foi?
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Tudo começou 

quando em 

1933 Adolf 

Hitler se torna 

Chanceler da 

Alemanha 
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Desde o fim da 1ª Guerra Mundial 

que a Alemanha estava numa 

profunda crise socioeconómica e o 

número de desempregados era 

elevado.

Grande parte das empresas e dos 

alemães mais ricos eram judeus, e 

Hitler considera que a riqueza da 

Alemanha devia estar nas mãos 

dos verdadeiros alemães (arianos)4



Tem início a 

perseguição 

aos judeus 
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Identificação
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Noite dos Cristais
Início da liberdade para exercer violência sobre os judeus



Guetos

.São retirados 
das suas casas 
e colocados a 
viver em Guetos 
sobrelotados e 
onde faltava de 
tudo
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Criação de 

Campos de 

Concentração
-------------

Campos de 

Extermínio
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Campo de 

Auschwitz
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1944 - Chegada a Auschwitz, na Polónia ocupada 
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▪ O início do verão de 1944 foi o pico 
da deportação dos judeus da 
Hungria. A Auschiwtz chegavam 
carruagens de mercadorias sem 
janelas, sobrelotadas. Viajavam de 
pé e apertados durante vários dias, 
sem parar (7, 8 ou mais dias) . 
Chegavam exaustos, e em estado
de choque devido aos horrores
pelos quais passavam durante a 
viagem.

▪ A grande maioria não imaginava o 
que o destino lhes reservava.



Processo de seleção a cargo dos 

médicos das SS e dos guardas.
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Homens, Mulheres e jovens
Aptos para trabalhar

Os que eram considerados aptos para 
trabalhar passavam pelo processo de 
desparasitagem e desinfeção. Era-lhes 
rapado o cabelo, feito o registo e tatuado 
o seu número. Por fim era-lhes dado um 
uniforme listrado. 
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Os restantes 
Não Aptos para trabalhar

Velhos, deficientes, doentes e crianças eram 
encaminhados, sem saber para onde íam, para 
os crematórios onde eram primeiro gaseados
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Crematórios



Holocausto

Foi uma ação sistemática de extermínio dos 

judeus, na Europa dominada pela 

Alemanha, nos campos de concentração 

empreendida pelo regime nazi durante a 2ª 

Guerra Mundial.

Palavra de origem grega, holos (todo) e 

Kausto (queimado)

O campo de Auschwitz foi liberto pelos 

Aliados, soviéticos, no dia 27 de janeiro de 

1945
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Os Nazis 

mataram 

8 Milhões de 

pessoas, 

das quais,

6 milhões 

eram judeus
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Nome dado a todos 

aqueles que ao longo 

deste processo, 

arriscaram a sua 

própria vida, e 

tiveram a coragem de 

salvar a vida de um 

ou mais judeus.

Justos entre as Nações
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“Aquele que salva uma 

vida está a salvar toda a 

Humanidade.”



Aristides de Sousa Mendes

(1885-1954), 
cônsul português em Bordéus 

(França) 
salvou 30.000 vidas do horror 

do Holocausto
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Importa recordar, para que o 

Holocausto nunca mais se repita!!

Tenhamos Esperança no Ser Humano 

e num futuro melhor


