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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Casa do Passal – Casa de Aristides 
de Sousa Mendes

ÁREAS DISCIPLINARES
História

NÍVEIS DE ENSINO
3º Ciclo do Ensino Básico - 9º ano

NOME DA ATIVIDADE

A 2ª guerra mundial – o herói português

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Compreender e analisar a 2ª guerra mundial 
partindo do exemplo do herói português.
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COMO CHEGAR
A Casa do Passal de Aristides de Sousa Mendes 
localiza-se em Cabanas de Viriato a 6 km’s da sede 
de concelho de Carregal do Sal. 

Oliveira
de Frades

Casa do Passal 

Casa de Aristides de Sousa Mendes

Avenida Cristo Rei 23

3430-607 Cabanas de Viriato 



GUIÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA
Casa do Passal  - Aristides de Sousa Mendes

5

PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Prepare as atividades 
a realizar.

Articule a sua visita com 
o Museu Municipal Manuel 
Soares de Albergaria.

Entre em contacto com o local.
Museu Municipal Manuel Soares 
de Albergaria: +351 232 960 400
museu@carregal-digital.pt
www.carregal-digital.pt/pages/684
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FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL

Com a II Guerra Mundial a alas-
trar pela Europa e as tropas 
nazis a entrarem em França, a 
cidade de Bordéus encheu-

-se de refugiados, sobretudo judeus, 
desesperados por um visto para fugir ao 
terror do Holocausto. O cônsul portu-
guês na cidade, Sousa Mendes, resolveu 
ignorar a instrução que Salazar tinha 
dado a todos os diplomatas, através da 
Circular n.º 12, determinando a proibi-
ção da concessão de vistos a refugiados 
judeus, exilados políticos e cidadãos do 
Leste Europeu.

Na manhã de 17 de junho de 1940, 
o cônsul decide passar vistos sem olhar 
a quem. “Antes com Deus contra os 
homens do que com os homens contra 
Deus”, exclama, antes de iniciar uma ma-
ratona de três dias e três noites a assinar 
vistos e salvo-condutos para a liberdade.

Salazar não gostou e aplicou-lhe um 
processo disciplinar, que resultou na sus-
pensão da sua atividade por um ano e na 
aposentação forçada. Aristides também 
foi proibido de exercer advocacia. 
A sua condição económica degradou-se, 
e morreu pobre, em Lisboa, em 3 de abril 
de 1954.
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ENQUADRAMENTO

Esta visita incide sobre a vida e obra deste funcionário 
do Estado Português que num determinado momento da sua vida 
contrariou as indicações dos seus superiores para poder salvar a 
vida de muitas pessoas.

As metas curriculares de História do 9º ano  preveem o estudo 
e a análise da 2ª Guerra Mundial. Nesse sentido, poderá utilizar 
esta para consolidar conhecimentos, aprendizagens e realizar 
com os/as alunos/as uma reflexão crítica sobre evento tão 
determinante no século XX.

Na preparação da visita a Carregal do Sal e à Casa do Passal 
poderão fazer uma visita guiada ao Museu Virtual Aristides 
de Sousa Mendes http://mvasm.sapo.pt

A casa do Passal de Aristides de Sousa Mendes está 
em processo de transformação, adaptação e reconstrução.

De qualquer modo, o local pode ser visitado, embora 
em função do nível de requalificação poderá ser possível 
visitar alguns espaços, como sejam a Casa 
onde nasceu Aristides e o jazigo.

Esta visita deve ser enquadrada com o Museu Municipal 
e com a Junta de Freguesia de Cabanas de Viriato.

Desafie os/as alunos/as 
a descobrir quem foi 

Aristides de Sousa 
Mendes.
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ATIVIDADE
A 2ª guerra mundial
o herói português
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

Esta atividade tem como objetivo 
refletir sobre o impacto e a 
importância da 2ª Guerra Mundial 
na história do Século XX. 

A referência a Aristides de Sousa 
Mendes é determinante para 
podermos refletir sobre este 
este evento histórico no contexto 
português.

Nível de Ensino
3º Ciclo do Ensino Básico - 9º ano

Competências a Desenvolver
Pensamento crítico

Informação e comunicação

Raciocínio e resolução de problemas

Duração da Atividade
90 minutos

Complexidade

Notas: 
Esta atividade deve ser realizada 
após a visita.
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OBJETIVOS

Refletir com 
os/as alunos/as 
sobre o papel que 
Aristide de Sousa Mendes 
assumiu na 
2ª Guerra Mundial.

Avaliar os conhecimentos 
adquiridos pelos/as 
alunos/as, através da
visita à Casa do Passal.
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1. Preparação
Leia com atenção os anexos, onde são apresentados 
os diferentes exercícios a realizar com os/as alunos/as, 
após a visita à Casa do Passal. 

Pode optar pelas perguntas ou apenas pelo Quiz.

Imprima um exemplar por aluno/a ou para cada 
2 alunos/as.

2. Introdução
Após a visita de estudo é importante aferir com a turma 
o que mais gostaram ou o que foi menos interessante 
na visita, mas também que aprendizagens realizaram na 
visita à Casa do Passal.

3. Implementação
Caso tenha optado por imprimir apenas 1 exemplar 
por cada 2 alunos/as, divida-os/as em grupos de 2 
elementos.

Entregue a cada aluno/a / grupo o anexo I e peça-lhes 
que respondam às questões que aí são apresentadas.

Explique-lhes que dispõem de 15 minutos para ler e 
responder às questões.

No anexo II – onde é apresentado o Quiz – são men-
cionadas 2 formas de realizar o exercício. Por exemplo, 
dividindo a turma em equipas e pedindo-lhes que 
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respondam às questões ou colocando as questões a 
todos/as. Cada resposta certa contará um ponto para a 
equipa ou para o/a aluno/a.

Corrija os exercícios com toda a turma.

4. Reflexão
No final deve fazer uma síntese, podendo partilhar 
com a turma mais algumas curiosidades sobre este 
personagem histórico:

Cerca de 30 mil vistos foram emitidos pelo cônsul 
Aristide de Sousa Mendes. Dos quais 10 mil eram 
refugiados judaicos.

Em 1945, Salazar felicitou Portugal por ter ajudado 
os refugiados, recusando-se no entanto, a reintegrar 
Aristide de Sousa Mendes no corpo diplomático.

Aristides de Sousa Mendes teve um fim de vida 
marcado pela pobreza e foi sepultado com uma 
túnica dos franciscanos.

Aristides de Sousa Mendes, após a sua morte 
caiu no esquecimento e só em 1988, a Assembleia 
da República aprovou a reabilitação do seu nome,
a título póstumo. Também a 3 de abril de 2017 foi 
condecorado com a Ordem da Liberdade, pelo 
Presidente da República.
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ANEXOS Anexo I
Exercício I

 1 

Nesta época, Aristides de Sousa 
Mendes é cônsul de Portugal em Bordéus 
e assiste à chegada de milhares de 
refugiados à cidade. Qual foi o motivo 
que provocou esta chegada refugiados 
a Bordéus em junho de 1940?

Identifica em que fase da 2ª Guerra 
decorre a ação apresentada no mapa?

 2 
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“Era realmente meu objetivo salvar toda aquela 
gente cuja aflição era indescritível: uns tinham 
perdido os seus cônjuges, outras não tinham notícias 
dos filhos extraviados, alguns haviam visto sucumbir 
pessoas queridas sob os bombardeamentos alemães 
que todos os dias se renovavam e não poupavam os 
fugitivos apavorados. Quantos tiveram de inumá-los 
antes de prosseguirem na louca correria da fuga... 
Muitos deles eram judeus que já perseguidos antes, 
procuravam angustiosamente escapar ao horror das 
novas perseguições; por fim, um sem-número de 
mulheres de todos países invadidos que procuravam 
evitar ficar à mercê brutal sensualidade saxónica”. 

(Resposta de Aristides de Sousa Mendes ao ministro dos Negócios Estrangeiros, no âmbito 

do processo disciplinar de que foi alvo em 1940) in R. Afonso, Injustiça, Editorial Caminho, 

Lisboa, 1990, pp 107

Anexo I
Exercício I

Lê o texto apresentado 
e responde à pergunta.

Diz, como agiu Aristides de Sousa Mendes em relação 
aos que procuravam refúgio em Portugal.

 3 
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Anexo II
Exercício II - Quiz 

 1     Aristides de Sousa Mendes nasceu no concelho de:

 3     Aristides de Sousa Mendes ficou reconhecido porque...

 2     Aristides de Sousa Mendes nasceu numa família...

Nelas

Carregal do Sal

Santa Comba Dão

Tondela

Combateu  as forças Nazis no desembarque da Normandia

Sempre criticou o regime nazi e o Estado Novo

Concedeu vistos a refugiados de todas as nacionalidades, 
ou credos religiosos que desejavam fugir da 2ª Guerra Mundial

Foi uma das personalidades importantes da resistência à tirania nazi

Humilde, sem grandes condições económicas

Filho de oficial militar e habituada a disciplina

Família aristocrática e filho de juiz
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 4     No início da Segunda Guerra Mundial Aristides de Sousa Mendes era: 

Comerciante

Cônsul de Bordéus

Embaixador em Paris

Ministro dos Negócios Estrangeiros

Anexo II
Exercício II – Quiz

 5     Na Segunda Grande Guerra que posição tomou    
         Aristides de Sousa Mendes?

 6     Quais foram as consequências da atitude que 
         Aristides de Sousa Mendes tomou?

Foi aliado da Alemanha e das tropas de Adolf Hitler

Manteve e assumiu a neutralidade de Portugal neste conflito

Contrariou as ordens diretas de Salazar

Não houve qualquer qualquer atitude punitiva

Foi censurado pela população portuguesa

Foi privado pelo regime português do seu cargo de diplomata 
e do seu vencimento

Recebeu um louvor de Salazar
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No início da Segunda Guerra, tem início com a denominada 
“Noite de Cristal” (1939) a era antissemitismo nazi. 
A quem foi feita uma perseguição?

O final da Segunda Guerra Mundial ficou assinalado 
como o Dia D. Como se designa esta grande operação militar?

Protestantes

Islâmicos

Judeus

Sírios

Raposa do Deserto

Desembarque na Nornandia

Primavera de Praga

Anexo II
Exercício II - Quiz 

 7 
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