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Património em perigo

A fábrica Emalia de recipientes esmaltados 
que, durante a guerra, produziu componentes 
para munições, foi recentemente transformada 
num moderno museu dedicado às atribulações 
vividas por Cracóvia durante os cinco anos de 
ocupação nazi, na segunda guerra mundial. O 
espaçoso edifício da administração da fábrica, 
primorosamente restaurado, inclui hoje um 
elaborado conjunto de exposições, combinando 
artefactos do período, fotos e documentos com 
apresentações multimédia e montagens, criando 
uma experiência de “imersão total” do visitante.

Casa do Passal:

como é possível?
Vítor Cóias  |  Presidente da Direção do GECoRPA – Grémio do Património

  o Outono de 2012 passei por 

Cracóvia, na Polónia, e tive a possibilidade 

de visitar o ghetto e a famosa fábrica de 

que Schindler se apropriou em 1939, na  

sequência da invasão da Polónia pelos nazis. 

A personalidade de Oskar Schindler, o seu 

amplo gabinete, a fábrica e os destinos da 

sua mão-de-obra judia dominam o museu, 

que lhes dedica cerca de um sexto da 

exposição permanente. O resto mostra a 

Cracóvia de antes da guerra, a invasão alemã 

de 1939, Cracóvia como capital da Polónia 

durante a ocupação, o sofrimento do dia-a-

-dia na cidade ocupada, a vida das famílias, 

a história dos judeus de Cracóvia durante a 

guerra, o movimento de resistência, o estado  
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da cidade pelos soviéticos.

A triste situação de abandono a que, em 

contraste, a Casa do Passal, do nosso 

Aristides de Sousa Mendes, tem sido votada, 

esmagou-me, na altura, com uma pergunta 

brutal: “Como é possível?” Como é possível 

N sermos tão injustos, termos uma tão grande 

falta de visão? Como é possível privilegiarmos 

as rotundas, os pavilhões, o asfalto, o 

betão, e esquecermos o que realmente nos 
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Como é possível que nem, ao menos, uma 

cobertura provisória se tenha feito sobre o 

velho edifício?

No verão passado estive novamente em 

Cabanas de Viriato, para assistir a uma 

cerimónia de homenagem ao Consul 

de Bordéus, desta vez por um grupo de 

judeus que veio de propósito dos Estado 

Unidos. Na prática, constatei que grande 

parte da cobertura da Casa do Passal 

abateu entretanto, que o interior se desfaz 

rapidamente e as paredes mestras quase só 

por milagre permanecem ainda de pé.

Passaram quase nove anos, desde que, 

na sequência dum artigo de Miriam Assor, 

publicado no Expresso de 15 de Abril de 

2005, sob o título “A ruína do Passal”, me 

interessei pelo edifício. Por intermédio do 
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GECoRPA, foram promovidas algumas 

diligências com vista à sua salvaguarda: um 

levantamento do edifício e do seu estado 
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de emergência a tomar, um projeto de 

escoramento e cobertura provisória, um 
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para ajudar a Fundação Aristides de Sousa 

Mendes a sensibilizar os decisores e a opinião 

pública, e a angariar os fundos necessários.

Em resultado ou não, alguma esperança 
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Vieira, da Fundação, está garantida uma verba 

do QREN para a primeira fase das obras na 

Casa do Passal, ou seja, reconstrução da 

cobertura e consolidação das paredes. Será, 

em breve, lançado um concurso, estando 

previsto o início das obras no próximo Verão.

Que o que resta da Casa do Passal aguente, 

e que a natureza seja, entretanto, mais 

benévola e reconhecida do que os homens 

para com a memória desse grande português 

que foi Aristides de Sousa Mendes 

1 | Aristides de Sousa Mendes, o cônsul que 

desobedeceu a Salazar para salvar milhares de 

refugiados de deportação e provável morte nos 

campos de extermínio nazis.

© www.fundacaoaristidesdesousamendes.com 

2 | A fábrica de Schindler, junto ao ghetto de Cracóvia.

3 | Casa do Passal em outono de 2005 – vista exterior.

4 | Casa do Passal em outono de 2005 – vista interior.

5 | Casa do Passal, no verão de 2010.

6 | Casa do Passal, no verão de 2013.
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