
Estimados associados, amigos/ colaboradores 
 
A Memoshoá, Associação Memória e Ensino do Holocausto em parceria com a 
TOLI, The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights 
e a Junta de Freguesia do Lumiar vai realizar um Seminário Internacional 
intitulado  "Learning from the Past, Acting for the Future- Teaching about 
the Holocaust and Social Justice”, em português “Aprender com o 
passado,  Intervir para o futuro Ensinar sobre o Holocausto e Justiça 
Social:” entre os dias 4 e 7 de outubro de 2018. Ver programa prévio, em 
anexo. 
 
 
Local: Lisboa, Edifício-Sede da Junta de Freguesia do Lumiar, Palácio das 
Conchas, Alameda das Linhas de Torres, nº 156 
Estação de Metro: "Quinta das Conchas", (Linha Amarela). 
Dias: 4 de outubro, 5.ª feira, (19h00), 5 de outubro, 6.ª feira (todo o dia), 6 de 
outubro, sábado (todo o dia) e 7 de outubro, domingo, (9h-15h30) 
Número de Educadores e Professores do Ensino Básico e Secundário (inclui 
todos os grupos disciplinares): 30  
Alojamento em Lisboa: Oferecido pela organização para professores com 
residência a mais de 80 km de distância de Lisboa (alojamento e pequeno-
almoço) em Hotel***.  
 
Refeições (gratuitas):  
Um cocktail de boas-vindas, dia 4 outubro, pelas 19h; 
5 pausas para café (dias 5, 6 e 7 de outubro); 
3 almoços (serviço de "catering"); 
Um jantar de trabalho, sexta-feira, 5 de outubro, em local a designar, perto do 
local da formação.  
Um jantar de grupo, sábado, 6 de outubro, em Belém ou Santos 
 
Refeições não incluídas: 
Pequenos-almoços (à exceção dos associados às dormidas) 
Bebidas dos jantares 
  
Mais-valias: 
Bilhetes de metro gratuitos para todos os dias; 
Programa cultural a divulgar, posteriormente, em dois momentos do Seminário. 
Possibilidade de requerem creditação ao Conselho Científico-Pedagógico da 
Formação Contínua, sediado em Braga. Será entregue nas pastas uma minuta 
de pedido/requerimento. 
Tradução em simultâneo com recurso a tecnologias de áudio.  
Feira do livro alusiva à temática. 
Diversos materiais policopiados.   
  
Nota: A creditação depende do CCPFC, consoante os grupos 
disciplinares e outros fatores que não são da responsabilidade da 
organização. 
 
Visitas guiadas, na tarde de sábado, a locais de Lisboa judaica. 

https://maps.google.com/?q=Alameda+das+Linhas+de+Torres,+n%C2%BA+156&entry=gmail&source=g


Outras informações: 
 
Em anexo, enviamos o programa prévio (em formato PDF) e a ficha de 
inscrição (em formato "word" editável).  
Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e enviá-la por 
email, juntamente com uma carta de motivação (Entre 2500 e 3000 caracteres, 
incluindo espaços)para: memoshoa@gmail.com  
As inscrições são limitadas a 30 participantes. Devem ser realizadas até 31 de 
julho de 2018. A comunicação aos professores selecionados será realizada no 
início do mês de setembro. 
Nota final: A seleção dos docentes é efetuada pela organização. 
Posteriormente, será enviado banner/cartaz e programa definitivo.  
A qualquer momento, a organização pode alterar o programa por razões de 
força maior. 
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