
Aristides de Sousa Mendes nasceu hâ 120 anos 

Toronto, Julho 14 de 2005 - 0 Deputado Federal Mario Silva pelo Cicio de Davenport relembra o 

nascimento hâ 120 anos de Aristides de Sousa mendes, lançando urn comunicado a toda a Comunidade 

Portuguesa. 

“Tenho muito orgulho de fazer parte a mesma cultura e que Aristides de Sousa Mendes. Ele represents 

coragem, amor ao proximo, e heroismo. Por isso o seu nome nunca deve de ser esquecido nao so pelos 

portugueses, como pelo resto do mundo. Foi hâ 120 anos, em Cabanas de Viriato, no distrito de Viseu, na 

Beira Alta, que a 19 de Julho de 1885 nasceu urn dos grandes humanitârios do século XX; Aristides de 

Sousa Mendes do Amaral e Abranches.” Disse Mario Silva. 

Aristides de Sousa mendes nasceu no berço de uma familia aristocrâtica. 0 seu pai era juiz e mais tarde o 

seu irmâo gémeo César, foi Ministro dos Negôcios Estrangeiros durante o regime de Antonio Oliveira 

Salazar (1923/1933). Aristides era ele mesmo urn homem culto com conhecimentos académicos 

universitârios. Em 1908 terminou os estudo na Universidade de Coimbra recebendo o doutoramento de 

advocacia. Dois anos mais tarde casava com Angelina, o seu amor de criança. Pouco tempo de pois 

iniciava a sua carreira diplomâtica que o levaria a vârios locais do mundo. Apôs quase 10 anos de serviço 

na Bélgica, o ditador fascista Antonio Salazar, oferecia-Ihe a posiçâo de Consul no gabinete de Bordéus em 

França. 

Quando a tropa Nazi do Hitler invadiu França durante a Ultima Guerra Mundial, Arsitides de Sousa Mendes 

ainda se encontrava em Bordéus. Durante essa época Salazer optou por uma posiçâo neutra para 

Portugal. Todavia é sabido que o ditador favorecia a visao politica de Adolfo Hitler. E foi neste ambiente de 

guerra que Aristides de Sousa Mendes fez a decisao de salvar 30 mil vidas. Urn decisao de coragem e 

humanidade. Aprovando 30 mil visas a Judeus e outras raça perseguidas pela tropa Nazi. 

"Aristides de Sousa Mendes salvou urn enorme nùmero de vidas pondo a sua carreira e vida em perigo. 

Em 1941, Salazar perdia a confiança politica em Aristides de Sousa Mendes forçande-o a deixar a sua 

carreira de diplomate. Em 1954 morria em total pobreza o homem que ao Ihe perguntaram porque 

desobedeceu as ordens de Salazar, Aristides de Sousa Mendes simplesmente respondeu “Prefiro estar 

com Deus contra os homens, que estar com os homens contra Deus." Continuou Mario Silva. 

"Na minha recente viagem a Israel visitei Yad Vashen Memorial ao Holocaust, ai é visivel a milhares de 

pessoas que por ali passam que em 1967 Aristides de Sousa Mendes foi reconhecido em Israel, no Yad 

Vashen Memorial ao Holocust, como sendo urn dos "Mais Justos Entre as Naçôes” (Righteous Among 

The Nations). Aristides de Sousa Mendes, représenta coragem, amor ao proximo, e heroismo. Ao salvar 

30 mil Vidas pondo a sua vida e a da sua familia em perigo, ele mostrou ao mundo que quando o heroismo 

vive no coraçâo dos homens que tern coragem de fazer o que é justo para salvar vidas, mesmo quando se 

teve a ordem de o nao fazer, a esperança na humanidade continua. " Terminou Mario Silva. 
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