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Amarás o teu próximo como a ti mesmo. (Marcos 12:31)1 

 

Foram cerca de trinta mil as pessoas salvas por um piedoso homem que enten-

deu desafiar a iniquidade de uma ideologia inumana e a intransigência de um 

regime autoritário. Num período especialmente conturbado, em que a Europa 

assiste à perigosa ascensão do nazismo de Hitler, radicado e radicalizado num 

antissemitismo sem precedentes, Aristides de Sousa Mendes – diplomata de 

carreira – usa do seu humanismo consubstanciado em Cristo para resgatar da 

certeza de um destino sanguinário os inú-

meros judeus perseguidos. No entanto, a 

sobrelevação do imperativo de consciência 

em desfavor da obrigação consular - que 

vetava a emissão de vistos sem a prévia 

autorização do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros dirigido a pulso por António 

de Oliveira Salazar em acumulação de pas-

tas e direitos2 -, atira Sousa Mendes para 

uma existência de privação, de indigência 

e de ostracismo. Submetido a um julga-

mento parcial, de nada lhe vale a evocação 

da legitimidade moral do gesto e a susten-

tação messiânica do dever de auxílio a ci-

dadãos guetizados e segregados. As cir-

cunstâncias que advoga como dirimentes são liminarmente rejeitadas em to-

das as apelações, ficando o cônsul de Bordéus desprovido de qualquer meio 

condigno de subsistência. Desgastado e mal tratado, o diplomata - que salvaria 

mais judeus do que Oskar Schindler3 -, morre aos 69 anos depauperado, negli-

genciado e esquecido. Só adiante no tempo lembrar-se-ia o país de um bravo 

que, a expensas da carreira e do conforto, privilegiara o bem-estar coletivo e o 

serviço público humanitário em nome dos valores da tolerância, da justiça e da 

liberdade.  

Monumento a Aristides de Sousa Mendes em Bordéus 
(Fonte: http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4014504) 

Página 11 

Fontes bibliográficas: 
1 A Bíblia Sagrada contendo o Velho e o Novo Testamento. Lisboa: Sociedade Pública de Portugal, 2001. ISBN 9729085966. p.  
2 Aristides de Sousa Mendes [Em linha]. (2014). [Consult. 15 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://www.uc.pt/antigos-estudantes/perfil/perfil_memoriais/
aristides_Sousa_mendes> 
3 HOUSE, Christian – Sousa Mendes saved more lives than Schindler so why isn’t he a household name too? Independent [Em linha]. (2010). [Consult. 15 mar. 2017]. 
Disponível na Internet:< http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/sousa-mendes-saved-more-lives-than-schindler-so-why-isnt-he-a-household-name-too-
2105882.html> 
4 SANTOS, Ana Frederica Jordão – “Casa-Museu Aristides de Sousa Mendes – Casa do Passal – programa museológico” [Em linha]. Lisboa: Faculdade de Belas 
Artes, 2012. Dissertação de Mestrado. [Consult. 15 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8850/2/ULFBA_TES608.pdf> 
5 ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: Guerra e Paz, 2009. ISBN 978-989-8174-30-7. p. 14 
6 Idem, ibidem 
7 Idem, ibidem 
8 Idem, ibidem, p. 15 
9 Idem, ibidem, p. 24 
10 Idem, ibidem 
11 Aristides de Sousa Mendes: o cônsul insubordinado [Em linha]. [Consult. 15 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://www.centerofportugal.com/pt/aristides-de-
sousa-mendes-o-consul-insubordinado/> 
12 Idem, ibidem 
13 SANTOS, Ana Frederica Jordão – “Casa-Museu Aristides de Sousa Mendes – Casa do Passal – programa museológico” [Em linha]. Lisboa: Faculdade de Belas 
Artes, 2012. Dissertação de Mestrado. [Consult. 15 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8850/2/ULFBA_TES608.pdf> 
14 Aristides de Sousa Mendes in Artigos de apoio Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2017. [Consult. 14 mar. 2017]. Disponível na Internet:<https://
www.infopedia.pt/$aristides-de-sousa-mendes> 
15 Idem, ibidem 
16 Idem, ibidem 
17 SANTOS, Ana Frederica Jordão – “Casa-Museu Aristides de Sousa Mendes – Casa do Passal – programa museológico” [Em linha]. Lisboa: Faculdade de Belas 
Artes, 2012. Dissertação de Mestrado. [Consult. 15 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8850/2/ULFBA_TES608.pdf> 
18 ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: Guerra e Paz, 2009. ISBN 978-989-8174-30-7. p. 38 
19 Idem, ibidem, p. 39 
20 Idem, ibidem 
21 SANTOS, Ana Frederica Jordão – “Casa-Museu Aristides de Sousa Mendes – Casa do Passal – programa museológico” [Em linha]. Lisboa: Faculdade de Belas 
Artes, 2012. Dissertação de Mestrado. [Consult. 15 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8850/2/ULFBA_TES608.pdf> 
22 ANDRADE, Maria Raquel Limão de – Aristides de Sousa Mendes ou o diplomata que se fez refugiado [Em linha]. Porto: Universidade Portucalense Infante D. 
Henrique, 2007. [Consult. 14 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://repositorio.uportu.pt/xmlui/handle/11328/591> 
23 DUARTE, José Miguel – Salazar, Sousa Mendes e os judeus. Público [Em linha]. (2003). [Consul. 15 mar. 2017]. Disponível na Internet:< https://www.publico.pt/espaco
-publico/jornal/salazar-sousa-mendes-e-os-judeus-205101> 
24 ANDRADE, Maria Raquel Limão de – Aristides de Sousa Mendes ou o diplomata que se fez refugiado [Em linha]. Porto: Universidade Portucalense Infante D. 
Henrique, 2007. [Consult. 14 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://repositorio.uportu.pt/xmlui/handle/11328/591> 
25 ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: Guerra e Paz, 2009. ISBN 978-989-8174-30-7. P. 68 
26 Idem, ibidem 
27 SANTOS, Ana Frederica Jordão – “Casa-Museu Aristides de Sousa Mendes – Casa do Passal – programa museológico” [Em linha]. Lisboa: Faculdade de Belas 
Artes, 2012. Dissertação de Mestrado. [Consult. 15 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8850/2/ULFBA_TES608.pdf> 
28 ANDRADE, Maria Raquel Limão de – Aristides de Sousa Mendes ou o diplomata que se fez refugiado [Em linha]. Porto: Universidade Portucalense Infante D. 
Henrique, 2007. [Consult. 14 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://repositorio.uportu.pt/xmlui/handle/11328/591> 
29 Idem, ibidem 
30 MOURA, Zita – Aristides de Sousa Mendes: desobediência, gratidão, memória, raízes. Público [Em linha]. (2016). [Consult. 15 mar. 2017]. Disponível na Internet:< 
https://www.publico.pt/2016/04/07/sociedade/noticia/aristides-de-sousa-mendes-desobediencia-gratidao-memoria-raizes-1728268> 
31 ANDRADE, Maria Raquel Limão de – Aristides de Sousa Mendes ou o diplomata que se fez refugiado [Em linha]. Porto: Universidade Portucalense Infante D. 
Henrique, 2007. [Consult. 14 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://repositorio.uportu.pt/xmlui/handle/11328/591> 
32 MOURA, Zita – Aristides de Sousa Mendes: desobediência, gratidão, memória, raízes. Público [Em linha]. (2016). [Consult. 15 mar. 2017]. Disponível na Internet:< 
https://www.publico.pt/2016/04/07/sociedade/noticia/aristides-de-sousa-mendes-desobediencia-gratidao-memoria-raizes-1728268> 
33 ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: Guerra e Paz, 2009. ISBN 978-989-8174-30-7. p. 97 
34 MOURA, Zita – Aristides de Sousa Mendes: desobediência, gratidão, memória, raízes. Público [Em linha]. (2016). [Consult. 15 mar. 2017]. Disponível na Inter-
net:<https://www.publico.pt/2016/04/07/sociedade/noticia/aristides-de-sousa-mendes-desobediencia-gratidao-memoria-raizes-1728268> 
35 ANDRADE, Maria Raquel Limão de – Aristides de Sousa Mendes ou o diplomata que se fez refugiado [Em linha]. Porto: Universidade Portucalense Infante D. 
Henrique, 2007. [Consult. 14 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://repositorio.uportu.pt/xmlui/handle/11328/591> 
36 Idem, ibidem 
37 SANTOS, Ana Frederica Jordão – “Casa-Museu Aristides de Sousa Mendes – Casa do Passal – programa museológico” [Em linha]. Lisboa: Faculdade de Belas 
Artes, 2012. Dissertação de Mestrado. [Consult. 15 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8850/2/ULFBA_TES608.pdf> 
38 ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: Guerra e Paz, 2009. ISBN 978-989-8174-30-7. p. 25 
39 Idem, ibidem, 130 
40 ANDRADE, Maria Raquel Limão de – Aristides de Sousa Mendes ou o diplomata que se fez refugiado [Em linha]. Porto: Universidade Portucalense Infante D. 
Henrique, 2007. [Consult. 14 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://repositorio.uportu.pt/xmlui/handle/11328/591> 
41 Idem, ibidem 
42 ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: Guerra e Paz, 2009. ISBN 978-989-8174-30-7. P. 134 
43 ANDRADE, Maria Raquel Limão de – Aristides de Sousa Mendes ou o diplomata que se fez refugiado [Em linha]. Porto: Universidade Portucalense Infante D. 
Henrique, 2007. [Consult. 14 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://repositorio.uportu.pt/xmlui/handle/11328/591> 
44 ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: Guerra e Paz, 2009. ISBN 978-989-8174-30-7. P. 119 
45 MOURA, Zita – Aristides de Sousa Mendes: desobediência, gratidão, memória, raízes. Público [Em linha]. (2016). [Consult. 15 mar. 2017]. Disponível na Internet:< 
https://www.publico.pt/2016/04/07/sociedade/noticia/aristides-de-sousa-mendes-desobediencia-gratidao-memoria-raizes-1728268> 
46 ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: Guerra e Paz, 2009. ISBN 978-989-8174-30-7. P. 158 
47 COELHO, Sara Otto – Aristides de Sousa Mendes já tem casa. Falta o museu. Observador [Em linha]. (2015). [Consult. 14 mar. 2017]. Disponível na Internet:< http://
observador.pt/2015/08/26/aristides-de-sousa-mendes-ja-tem-casa-falta-o-museu/> 
48 Idem, ibidem 
49 Frase de Aristides de Sousa Mendes disponível na Internet:<http://www.aristidesdesousamendes.com/zmorc_choisi.htm> 
Imagem da capa disponível na In ternet:<ht tp: //3.bp .blogspot.com/ -5_J9-AoGMbU/T00M80zJloI/AAAAAAAAHhs/YVWwoG98ejI/s400/
Aristides+de+Sousa+Mendes+traje+de+gala+heroi.jpg> 
Imagem da contracapa retirada de: ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: Guerra e Paz, 2009. ISBN 978-989-8174-30-7 

http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4014504
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8850/2/ULFBA_TES608.pdf
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8850/2/ULFBA_TES608.pdf
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8850/2/ULFBA_TES608.pdf
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8850/2/ULFBA_TES608.pdf
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8850/2/ULFBA_TES608.pdf
https://www.publico.pt/2016/04/07/sociedade/noticia/aristides-de-sousa-mendes-desobediencia-gratidao-memoria-raizes-1728268
http://repositorio.uportu.pt/xmlui/handle/11328/591
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8850/2/ULFBA_TES608.pdf
http://observador.pt/2015/08/26/aristides-de-sousa-mendes-ja-tem-casa-falta-o-museu/
http://observador.pt/2015/08/26/aristides-de-sousa-mendes-ja-tem-casa-falta-o-museu/


Página 10 

Debilitado, vulnerável, doente, Aristides de Sousa Mendes é internado no Hospital da 
Ordem Terceira, destinado a acolher gratuitamente os mais pobres.41 Aqui falece a 3 
de abril de 1954, com 69 anos, vítima de “uma trombose cerebral, agravada por uma 
pneumonia”.42 Triste, só, injustiçado, ainda assim com uma fé inabalável em Deus e 
na humanidade, apesar de tantas recusas de auxílio, mormente a do Cardeal Cere-
jeira que sugere a intercessão 
junto de Nossa Senhora de Fáti-
ma como resolução dos proble-
mas.43 Só muito adiante, o poder 
político português e o mundo 
despertam para a grandeza de 
um homem, que a expensas da 
sua sorte, resgatou de um desti-
no trágico milhares de cidadãos - 
pobres, ricos, médicos, judeus, 
republicanos e monárquicos44 – 
imbuído de um espírito messiâni-
co de justiça, solidariedade e ab-
negação. Em 1988, a Assembleia 
da República reabilita oficialmen-
te Aristides de Sousa Mendes - 
atribuindo-lhe o “estatuto de Em-
baixador e a Medalha da Ordem 
da Liberdade”45 - e, nos anos 90, 
“a presidência de Mário Soares e 
a Fundação Pró-Dignitate incre-
mentam uma série de comemora-
ções para enaltecer a sua memó-
ria”.46 Segue-se a criação no ar-
ranque do século XXI da Funda-
ção Aristides de Sousa Mendes, 
que adquire a Casa do Passal para constituição de um museu.47 Depois de um pro-
longado abandono, as obras de beneficiação do edifício arrancam em 2014, graças 
ao esforço financeiro de várias entidades públicas e privadas, nacionais e estrangei-
ras, estimando-se que no próximo ano – 2018 – o importante espaço de tributo a “um 
justo entre as nações”48 possa acolher visitantes com a dignidade que merece, pois 
poucos há no mundo que se entregam tão compassiva e humildemente à grande 
causa da liberdade.  

Última fotografia de Aristides de Sousa Mendes 
(Fonte: ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: Guerra e Paz, 2009) 
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1885  A Casa do Aido – imponente palacete localizado na freguesia rural de 
Cabanas de Viriato, concelho de Carregal do Sal4 – serve de morada 

berço a Aristides de Sousa Mendes que, a 19 de julho de um Portugal monárquico, 
nasce de um longo e sofrido parto.5 Horas antes irrompera um irmão idêntico – o 
gémeo César de Sousa Mendes6 - com quem manteria, vida fora, uma relação de 
estima e de proximidade. Oriundos de uma família aristocrática - católica na fé e con-
servadora nos princípios - os pequenos crescem num ambiente de estimulação cultu-
ral, traduzido especialmente no acesso ilimitado à música e à literatura. Aristides 
aprende violoncelo e piano e interessa-se pelos romances dos russos Tolstoi e Dos-
toievski.7 Forçados a várias itinerâncias por força das obrigações profissionais do pai 
– o juiz José de Sousa Mendes – completam os estudos primários em Mangualde e, 
depois de uma passagem pelo liceu de Évora, concluem o respetivo grau de ensino 
em Aveiro.8 Deixando para trás os progenitores e um irmão caçula entretanto nasci-
do, Aristides e César rumam a Coimbra para cursar Direito na Universidade. Em am-
biente académico, o futuro cônsul de Bordéus concilia a atenta análise de códigos e 
manuais com a escrita de poemas.9 Em 1907 – um ano antes do Regicídio – termina 
com sucesso a licenciatura e inscreve-se na Ordem dos Advogados. Estagia, dá ex-
plicações10 e, de regresso à terra de origem, enamora-se da prima Maria Angelina 
que acaba por desposar, em 1908. Do matrimónio nascerão 14 filhos.11 

 

Pais de Aristides de Sousa Mendes 
(Fonte: ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: 
Guerra e Paz, 2009) 

 

Aristides à direita com o irmão gémeo César à esquerda 
(Fonte: ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: Guerra e 
Paz, 2009) 

 

Aristides e César no dia da formatura em Coimbra 
(Fonte: ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: 
Guerra e Paz, 2009) 
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1909 O jovem casal fixa residência em Lisboa considerando as vantagens de car-

reira que a capital oferece. A diplomacia torna-se uma pretensão profissional, che-
gando a primeira nomeação no 
ano da implantação da República. 
Demerara, na Guiana Britânica,12 
é o destino calhado em sorte, 
mas o cônsul de 2.ª classe pouco 
tempo fica na região. Em 1911 é 
transferido para Zanzibar, no Índi-
co, onde se distingue pela exem-
plaridade de serviço, condição 
que lhe vale a condecoração pelo 
sultão com a medalha de segun-
da classe da Estrela Brilhante.13 
No entanto, algumas perturba-
ções de saúde motivadas pelo 
clima paludial daquela zona africana, forçam o cônsul-geral a solicitar insistentemen-
te a transferência para distinta paragem.14 E eis que a permutação chega em 1918, 
possibilitando a Aristides de Sousa Mendes e à família – progressivamente maior – 

estabelecer-se em Curitiba, no Brasil, para 
desempenho de idênticas funções.15 A des-
peito da promoção a cônsul de 1.ª classe, as 
convicções ideológicas de raiz monárquica 
originam a suspensão de funções na contur-
bada primeira república.16 A atividade só é 
retomada em 1921, quando Aristides é con-
vidado para a direção temporária da legação 
de S. Francisco, Califórnia, depois de uma 
campanha de defesa orquestrada pelo ir-
mão César de Sousa Mendes que, junta-
mente com outros apoiantes, consegue re-
por justiça.17 Os anos seguintes são, de cer-
ta forma, errantes obrigando a família a fixa-
ções provisórias no Maranhão, em Lisboa e 
em Vigo. A inconstância abranda com a atri-
buição do cargo de cônsul-geral em Antuér-
pia, a 7 de setembro de 1929 – cerca de 
uma década antes da invasão da Polónia 
pelas tropas nazis. 

Aristides com a esposa Maria Angelina 
(Fonte: ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: Guerra e Paz, 2009) 

Aristides com o traje do Sultão de Zanzibar, de quem era amigo pessoal 
(Fonte: ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: Guerra e Paz, 2009) 
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Apesar do fim da Segunda Guerra Mundial, que obriga Salazar a diferentes mano-
bras diplomáticas, a pena de Sousa Mendes não é atenuada, permanecendo o anti-
go cônsul numa espécie de proscrição alicerçada no infame rótulo de traidor que o 
condena ao isolamento e à miséria. No n.º 119 da Avenida de Berna, em Lisboa, 

chove e as mobílias encontram-se em 
profundo estado de degradação.35 A 
situação agrava-se quando Angelina – 
a devota esposa que esteve incondici-
onalmente ao seu lado – sofre uma 
hemorragia cerebral e falece a 25 de 
julho de 1948, depois de alguns me-
ses em coma.36 O próprio estado de 
saúde de Aristides de Sousa Mendes 
inspira cuidados, acabando por acei-
tar desposar Andrée Rey Cibial37 – 

amante francesa, paixão antiga, com quem tivera uma filha, Maria Rosa. De regresso 
a Cabanas de Viriato, o casal fica a residir na Casa do Passal – mansão oferecida 
por um tio, Francisco Ribeiro de Abranches, por ocasião do primeiro casamento do 
diplomata38 – mas a degradação económica acelera a venda de bens para sobrevi-
vência. A dado momento, as portas das salas e dos quartos são lançadas à lareira 
para aquecimento dos espaços vazios.39 Aristides de Sousa Mendes, que em tempos 
ajudara os habitantes da sua freguesia berço, vê-se abandonado por todos e, como 
se não bastasse, a braços com o pagamento dos custos decorrentes dos processos 
instaurados por si e contra si, entre outros incumprimentos. O irrisório vencimento 
que aufere, minado pelo avultante montante retirado mensalmente pelo Estado, ace-
lera a hipoteca da Casa do Passal,40 mas a insustentabilidade dos juros apressa a 
ruina total e, postumamente, a venda do recheio e da mansão em hasta pública. 

Angelina Sousa Mendes falece em 1948 
(Fonte: http://www.sousamendes.org/prog/tout-allait-changer-pour-eux.php) 

Casa do Passal em Cabanas de Viriato 
(Fonte: http://www.aristidesdesousamendes.com/passal_40.jpg) 

Escadaria da mansão 
(Fonte: http://amigosdesousamendes.blogspot.pt/2014_04_01_archive.html) 
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Mas Sousa Mendes não se limita a usar da caneta para conferir uma oportunidade 
de salvação aos infortunados. Dá-lhes abrigo e alimentos na sua habitação de Bor-
déus, comprometendo-se a salvar da morte certa – da guerra ou dos campos de con-
centração30 – todos os seres humanos independentemente da religião, cor ou estatu-
to social. Apegando-se à Constituição de 1933, que consagrava os valores “da liber-
dade e [da] inviolabilidade de crenças”,31 o intrépido cônsul desafia, uma vez mais, o 
governo português, estendendo a concessão de permissões à cidade de Baiona e 
acompanhando os refugiados até às fronteiras de Hendaia e de Biriatu para lhes as-
segurar a passagem depois da nulidade entretanto atribuída à sua assinatura ofici-
al.32 No entanto, conforme expectável, a sua bondade é radicalmente travada por 
Salazar, que destitui o diplomata do cargo e ordena a instauração de um processo 
disciplinar parcial e faccioso. Aristides de Sousa Mendes “é escorraçado do corpo 
diplomático (…) e interditado de exercer advocacia”.33 A ira do chefe do regime alar-
ga-se à família do cônsul, ficando os filhos impedidos de ingressar no ensino superi-
or34 e de exercer quaisquer cargos públicos – decisão cega e arbitrária que os força 
à emigração.  

Um dos vistos concedidos por Sousa Mendes em 1940 
(Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Aristides_de_Sousa_Mendes) 

Ordem de procedimento disciplinar contra Aristides de Sousa Mendes 
(Fonte: ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: Guerra e Paz, 2009) 

(Fonte: https://joaon.files.wordpress.com/2008/03/mvasm1.jpg) 
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Durante a permanência de Sousa Mendes em solo belga, são vários os aconteci-
mentos que alteram a ordem social e política de Portugal e da Europa. António de 
Oliveira Salazar ascende à presidência do Conselho de Ministros, em 1932,18 abrin-

do caminho ao regime político do 
Estado Novo – sistema que o 
cônsul apoia e serve de início – e, 
na Alemanha, Adolf Hitler é no-
meado chanceler do país, institu-
indo um governo de supremacia 
racial de contornos genocidas. O 
crescendo de decretos antissemi-
tas privativos dos direitos dos 
judeus originam vagas graduais 
de refugiados, que se avolumam 

em 1938, ano em que Aristides de Sousa Mendes é transferido contra vontade para 
Bordéus.19 De ressalvar que o cônsul – condecorado por Leopoldo III com os títulos 
de Oficial da Ordem de Leopoldo e de Comendador da Coroa20 – apreciara a estada 
profissional em Antuérpia, tendo solicitado por isso a manutenção do posto. O pedi-
do, como se sabe, é rejeitado por Salazar, decisão que não terá surpreendido Aristi-
des de Sousa Mendes, há muito desagradado com o afastamento do irmão César do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros no decurso de intrigas várias e de campanhas 
desleais que o chefe de Estado entendera considerar.21  

 

  

António de Oliveira Salazar, 1889-1970 
(Fonte: http://s693.photobucket.com/user/antinormanist/media/China%20-%20transport/
Ultramar/08.%20%2050-.jpg.html) 

Adolf Hitler (1889-1945) ascende a chanceler da Alemanha 
(Fonte: http://masterlev.com.ua/wp-content/uploads/2015/08/orator-Gitler.jpg) 

Sousa Mendes chega a Bordéus em 1938 
(Fonte: http://www.pportodosmuseus.pt/wp-content/uploads/2013/01/aristides.jpg) 

Vaga de refugiados à entrada de Bordéus 
(Fonte: ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. 
Lisboa: Guerra e Paz, 2009) 

Casal Sousa Mendes com seis dos 14 filhos 
(Fonte: ASSOR, Miriam – Aristides de Sousa Mendes: um justo contra a corrente. Lisboa: Guerra e Paz, 2009) 
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1938 A família Sousa Mendes chega a Bordéus ainda a convalescer da perda irre-

parável de dois filhos falecidos no período de Antuérpia. Na cidade francesa, o clima 
de tensão é visível e agudiza-se a cada movimentação do Führer para anexação de 
territórios cedidos em face da ratificação do Tratado de Versalhes. A incorporação 
inicialmente pacífica de áreas de anterior jurisdição germânica desenrola-se em con-
comitância com a expulsão massiva 
de judeus, quer da Alemanha, quer 
dos países agregados, o que resulta 
numa onda de refugiados sem pre-
cedentes. É diante deste drama hu-
manitário que Aristides de Sousa 
Mendes exerce funções, sabendo 
que a atratividade de Bordéus, en-
quanto destino temporário de salva-
ção e de passagem para territórios 
pacíficos,22 representará dificulda-
des acrescidas a cada nova entrada 
de imigrantes, apátridas, ostraciza-
dos e perseguidos. O cenário com-
plexifica-se com a Circular 14 – des-
pacho remetido a 11 de novembro 
de 1939 para todas as embaixadas 
e consulados portugueses com a 
proibição formal de conceder vistos, 
salvo autorização prévia de Lis-
boa,23 a um conjunto bem específico 
de cidadãos. A medida decorria da 
política de neutralidade estratégica 
de Salazar que desejava comungar 
com os interesses das forças belige-
rantes em confronto, assegurando a 
paz na Península Ibérica e evitando 
o envolvimento direto de militares 
portugueses.24 Por isso, antes mes-
mo de a Grã-Bretanha declarar 
guerra à Alemanha já a nação salazarista se apressara a firmar essa confortável po-
sição diplomática. No entanto, as filas avolumadas e amontoadas em frente ao con-
sulado de Bordéus não eram passíveis de uma atitude de continuada insensibilidade 
e inércia.  

Primeira página da Circular 14 enviada aos consulados portugueses 
(Fonte: http://vidaspoupadas.idiplomatico.pt/aristides-de-sousa-mendes/documentos/) 
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1940 A invasão alemã dos Países Baixos e da França desencadeia uma onda de 

refugiados de proporções descomunais.25 Em condições infra-humanas, homens, 
mulheres e crianças posicionam-se em súplica, diante do consulado, à espera de um 
carimbo de esperança nos passaportes. Inicialmente, habituado a cumprir as diretri-
zes do Governo, Aristides de Sousa Mendes envia pedidos de autorização para o 
Ministério dos Negócios Estrangeiros. No entanto, a demora ou a total ausência de 
resposta, obriga o cônsul português a transgredir as ordens emanadas de Salazar e 
a conceder vistos.26 Numa primeira fase, a emissão é pontual e controlada – o que 
não impede a admoestação formal das autoridades nacionais27 – mas a angústia 
galopante dos refugiados expande o gesto a todos os que solicitam ajuda, numa ati-
tude universal e humanitária, que assume convictamente depois de três dias de me-
ditação e de leitura bíblica para análise do drama vivo e vivido em Bordéus. Homem 
de fé e compaixão, Sousa Mendes escolhe seguir os ditames da sua consciência em 
detrimento de quaisquer imperativos de ordem política e profissional, decisão que o 
leva a trabalhar incansavelmente no auxílio dos necessitados.28 Nos dias 17, 18 e 19 
de junho de 1940, o cônsul, ajudado pelo filho José e pelo secretário José Seabra, 
atribui “vistos de trânsito a milhares de refugiados, fugitivos, oficiais dos exércitos 
dos países ocupados (austríacos, checos e polacos), que teriam sido fuzilados como 
rebeldes ou submetidos a campos de concentração, intelectuais eminentes, artistas 
de renome, homens de Estado, diplomatas, industriais, comerciantes e toda uma 
multidão de judeus (…) desejosos de escapar à crueldade teutónica”.29  

Fila de refugiados à porta do Consulado de Bordéus 
(Fonte: https://caminhosdamemoria.wordpress.com/2009/03/12/o-dever-de-desobediencia-1/) 


