
 
 

CENTRO DE RECURSOS DA MEMOSHOÁ 

FICHA DE EMPRÉSTIMO DE DVD 

 

 Direitos do Associado da MEMOSHOÁ 

Empréstimo de exposições, DVD ou outros recursos 

Todos os associados poderão requisitar, sob a forma de empréstimo, materiais, publicações, exposições ou outros recursos do Centro de 
Recursos da Associação, efectuando, para o efeito, apenas o pagamento dos portes de envio. 
 

Para usufruir deste serviço, são condições necessárias proceder ao acto de inscrição como sócio da Memoshoá e efectuar o preenchimento e 
envio desta ficha de empréstimo para memoshoa@gmail.com  

 

Empréstimo de DVD 

A Memoshoá possui vários DVD’s com documentários e filmes sobre o Holocausto, que podem ser cedidos, por um período limitado de tempo, 
às escolas e outras instituições que o solicitarem. Poderão ser requisitados por um período máximo de quinze dias úteis (incluindo o dia de 
requisição e entrega). Os custos dos portes de envio são da responsabilidade do requisitante. 
 

DVD Edição/Produção Língua Duração Género 

“O que ama a vida. A história de 

Avraham Aviel” 
Yad Vashem - Israel Português 53 min. Documentário 

“De onde vem o meu socorro. A 

história de vida das irmãs Faany 

Rozelaar e Betty Meir”  

Yad Vashem - Israel Português 60 min. Documentário 

“Para ti o céu há de se abrir. A 

história de vida de Malka Rosenthal”  
Yad Vashem - Israel Português 54 min. Documentário 

“Que a tua lembrança seja amor. A 

história de Ovadia Baruch” 
Yad Vashem - Israel Português 47 min. Documentário 

 

REQUISITANTE NOME 

 

SÓCIO N.º 

 

INSTITUIÇÃO NO ÂMBITO DA QUAL 

É FEITA A REQUISIÇÃO 

NOME  
 

CONCELHO/ DISTRITO 

 

DATA  DATA DA REQUISIÇÃO (A PREENCHER PELA MEMOSHOÁ)   
 

DATA DA ENTREGA (A PREENCHER PELA MEMOSHOÁ)   

 

DVD  “O que ama a vida. A história de Avraham Aviel” 

 “De onde vem o meu socorro. A história de vida das irmãs Faany Rozelaar e Betty Meir” 

 “Para ti o céu há de se abrir. A história de vida de Malka Rosenthal” 

 “Que a tua lembrança seja amor. A história de Ovadia Baruch” 

FIM A QUE SE DESTINA O 

MATERIAL REQUISITADO 

 Apresentação de aulas sobre o Holocausto. 

 Realização de um trabalho de pesquisa sobre o Holocausto. 

 Dinamização de acções de formação.  

 Dinamização de um projecto sobre o Holocausto. 

 Dinamização de um ciclo de cinema sobre o Holocausto.  

 Outro. Qual? ___________________________________________________________________ 

 

mailto:memoshoa@gmail.com

