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LISBOA PORTO DE SAÍDA
LISBOA PUERTO DE SALIDA

AUDITÓRIO DO INSTITUTO CERVANTES

O evento é organizado com a finalidade de homenagear, em 
representação de muitos outros heróis anónimos, pessoas 
singulares, com nomes e apelidos, e um colectivo - os habitantes 
de uma vila portuguesa - levados pela solidariedade e a 
generosidade. Alguns deles arriscando a própria vida e a carreira 
profissional, simplesmente por ajudar os seus semelhantes. Os 
factos relembrados aconteceram durante dois conflictos bélicos 
do século XX: a II Guerra Mundial e a Guerra Civil espanhola.
São eles o Cônsul português Aristides de Sousa Mendes, o 
espanhol Eduardo Martínez Alonso (médico da Embaixada do 
Reino Unido em Madrid), ou o casal anglo-espanhol Gerassi, 
durante a II Guerra Mundial. O Tenente da GNR António Augusto 
de Seixas e a vila de Barrancos, no distrito de Beja, durante a 
Guerra Civil Espanhola.
É também uma homenagem à cidade de Lisboa, o ponto 
estratégico onde vão confluir os factos e as pessoas evocados 
nestas jornadas. Foi o seu porto neutral uma porta aberta pela 
qual conseguiram escapar de uma morte segura, milhares de 
refugiados de guerra, levando, com toda a certeza, nos seus 
olhares tristes um pouco da cálida luz lisboeta.  

Un acto organizado con la finalidad de rendir homenaje, en 
representación de muchos otros héroes anónimos, a unas 
personas singulares, con nombre y apellidos, y a un colectivo 
-los habitantes de un pueblo portugués-; movidos por la 
solidaridad y la generosidad. Algunos de ellos arriesgando la 
propia vida y la carrera profesional, simplemente por ayudar a 
sus semejantes. Los hechos rememorados sucedieron durante 
dos conflictos bélicos del siglo XX: la II Guerra Mundial y la 
Guerra Civil española.
Son ellos el cónsul portugués Aristides de Sousa Mendes, el 
español Eduardo Martínez Alonso (médico de la Embajada del 
Reino Unido en Madrid), y el matrimonio anglo-español Gerassi, 
durante la II Guerra Mundial. El teniente de la Guarda Nacional 
Republicana, António Augusto de Seixas y la localidad de 
Barrancos, en el distrido portugués de Beja, durante la Guerra 
Civil española.
También es un homenaje a la ciudad de Lisboa, el punto 
estratégico donde van a confluir los hechos y las personas 
evocados en estas jornadas. Fue su puerto neutral una puerta 
abierta por la que consiguieron escapar a una muerte segura 
miles de refugiados de guerra; llevando, con toda seguridad, en 
sus miradas tristes, un poco de la cálida luz lisboeta.
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MESA REDONDA
Palavras de abertura | Palabras de apertura
por Maria de Jesús Barroso  

INTERVENÇÕES | INTERVENCIONES

Miriam Assor  
A Ética Imortal do Advogado da Humanidade 

Aristides de Sousa Mendes não só defendeu com os seus princípios 
éticos a vida de trinta mil pessoas. Salvando-as criou imortalidade 
nas gerações futuras. 

Aristides de Sousa Mendes no sólo defendió con sus principios éticos 
la vida de treinta mil personas. Salvándolas creó inmortalidad en las 
generaciones futuras.

Patricia Martínez de Vicente
La Portela, un Paraiso Fronterizo

Milhares de perseguidos pelo nazismo foram resgatados pelo Dr. 
Martínez Alonso, quem criou uma rota de evacuação clandestina 
desde o campo de concentração de Miranda de Ebro até Portugal, 
passando pela própria casa de La Portela (Vigo).

Miles de perseguidos por el nazismo fueron rescatados por el Dr. 
Martínez Alonso, quien creó una ruta de evacuación clandestina 
desde el campo de concentración de Miranda de Ebro a Portugal, 
pasando por su propia casa de La Portela (Vigo).

Patrick Gerassi 
La Contribución de mis Padres en la Organización de Redes de Escape

O relato das actividades secretas de Helen e Alfredo Gerassi 
em Lisboa durante a II Guerra Mundial. Enquanto a Sra. Gerassi 
trabalhava na Embaixada Britânica em Lisboa, Alfredo Gerassi, 
Agente do Serviço Secreto Britânico, montou redes de escape entre 
França e Portugal, através da rota Bilbau-Porto.

El relato de las actividades secretas de Helen y Alfredo Gerassi en 
Lisboa durante la II Guerra Mundial. Mientras la Sra. Gerassi trabajaba 
en la Embajada Británica, Alfredo Gerassi, agente del Servicio Secreto 
Británico, montó redes de escape entre Francia y Portugal por la ruta 
Bilbao-Oporto.
 

Concluida a mesa redonda, realizar-se-á uma visita, comentada por 
Patricia Martínez, à exposição de documentos originais e objectos 
pessoais do Dr. Eduardo Martínez.

Finalizada la mesa redonda se realizará una visita, comentada por 
Patricia Martínez, a la exposicion de documentos originales y objetos 
personales del Dr. Eduardo Martínez.

Maria de Jesus Simões Barroso Soares é Licenciada em Histórico-
Filosóficas, com o curso de arte dramática do Conservatório 
Nacional; possui Doutoramento Honoris Causa pela Universidade 
de Aveiro, pela Universidade de Lisboa e pelo Lesley College de 
Boston. Foi agraciada com 28 condecorações e outras distinções 
académicas e honoríficas de que destacamos a Grã-Cruz da Ordem 
da Liberdade [Portugal]. Pedagoga, deputada, fundadora do Partido 
Socialista. Pertence a 31 organizações nacionais e internacionais. 
É Presidente da Pro Dignitate – Fundação de Direitos Humanos e 
da Fundação Aristides de Sousa Mendes.

Miriam Assor nasceu em Lisboa no seio de uma família judaica 
ortodoxa. Uma visita aos campos de concentração nazis fá-
la trocar o curso de Psicologia Aplicada e a cidade pela vida 
comunitária dos kibbutz, em Israel. Regressa após dois anos e 
meio e licencia-se. Foi cronista do semanário O Independente. Em 
2001 coordenou “Luz”, obra em homenagem póstuma ao seu pai, 
Abraham Assor, rabino da comunidade israelita de Lisboa durante 
cinquenta anos. Em 2003 coordena a obra Gueto de Varsóvia 
e comissaria duas exposições, coincidindo a última, em 2005, 
com a exposição documental sobre a vida de Aristides de Sousa 
Mendes, Registos para a Liberdade, em Lisboa. Em Abril de 2009 
publicou Aristides de Sousa Mendes, um Justo Contra a Corrente.

Patricia Martínez de Vicente (Londres, 1946) é Licenciada em 
Estudos Latino-Americanos pela Unviersidade de Portsmouth 
(Reino Unido). Investigadora do Colegio de México entre 1997 
e 2000, ao longo de quinze anos foi ajudante de investigação 
do antropólogo e hispanista británico Julian Pitt-Rivers. É autora 
de numerosos artigos e conferências, e dos livros Embassy y 
la Inteligencia de Mabrú e La Clave Embassy. A origem destas 
duas obras teve lugar aquando da desclassificação dos arquivos 
oficiais británicos do Public Records Office, com a Lei Freedom of 
Information Act, foi então que Patricia descobriu os documentos 
que confirmam a actividade humanitária do pai, o Dr. Eduardo 
Martínez, entre o MI5 e a Cruz Vermelha Británica em Espanha, 
como um dos iniciadores do Special Operations Executive.

Patrick Gerassi  nasceu em Paris em 1947. É Licenciado em 
Filosofia pela Universidade de La Sorbonne. Foi jornalista da 
BBC inglesa (World Service) durante 20 anos. Actualmente está 
reformado e vive na cidade de Vigo desde o ano 2000.
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MESA REDONDA
OS REFUGIADOS DE BARRANCOS

COM A INTERVENÇÃO | CON LA INTERVENCIÓN DE

Maria Dulce Simões, antropóloga
Antonio Pica Tereno, Presidente da Câmara de Barrancos
Ángel Hernández García, co-realizador

DEPOIS DA MESA REDONDA SEGUIRSE-Á A PROJECÇÃO 
DO DOCUMENTÁRIO
DESPUÉS DE LA MESA REDONDA TENDRÁ LUGAR 
LA PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL

OS REFUGIADOS DE BARRANCOS
APRESENTAÇÃO | PRESENTACIÓN:  
Ángel Hernández García, co-realizador

OS REFUGIADOS DE BARRANCOS
(2009) Produções Morrimer. Legendado em Português. 67 min.

Realização | dirección: Ángel Hernández García, Antonio Navarro Millán, Fernando Ramos 
Mena, Paco Freire Magariños, Pedro J. Martín Millán.
Documentação | documentación: Ángel Hernandez e Maria Dulce Simões
Intervêm | intervienen: Alonso de la Torre, Antonio Augusto de Seixas, António Manuel, 
Durão Gavino, Carlos Agudo Caçador, Carlos Gonçalves Caçador, Eladio Martín, Fernando 
Rosas, Francisco Espinosa, Francisco Moreno, José María Lama, José López, Mª Dulce 
Simôes, Manuel Agudo dos Santos, Manuel Méndez, Manuela Martín, Maria dos 
Remédios Guerreiro, Paulo Barriga, Rafael Caraballo.

Setembro de 1936. Os últimos redutos republicanos situados junto 
à fronteira portuguesa são conquistados pelas tropas do General 
Franco. Tal como aconteceu em Badajoz, a repressão desencadeada  
é brutal. O apoio do regime salazarista aos sublevados não 
aconselha a fuga a Portugal, mas é a única saída. Centenas de 
pessoas decidem passar a fronteira. O procedimento habitual das 
autoridades portuguesas é entregá-las aos franquistas. Porém, 
graças à humanitária intervenção do Tenente da Guarda Nacional 
Republicana, António Augusto de Seixas, criam-se dois campos de 
refugiados perto de Barrancos, onde são alojados e protegidos.

Septiembre de 1936. Los últimos reductos republicanos situados 
junto a Portugal son conquistados por las tropas del General 
Franco. Como sucedió en Badajoz, la represión es brutal. El apoyo 
del régimen salazarista a los sublevados no aconseja la huída a 
Portugal, pero es la única salida. Centenas de personas deciden 
pasar la frontera. El procedimiento habitual de las autoridades 
portuguesas es entragarlas a los franquistas. Sin embargo, gracias 
a la humanitaria intervención del teniente Antonio Augusto de 
Seixas, se crean dos campos de refugiados junto a la localidad de 
Barrancos, donde encuentran ayuda y protección.

Dulce Simões, licenciada em Antropologia (ISCTE), com Pós-
Graduação em Antropologia dos Movimentos Sociais (FCSH-UNL), 
realiza trabalho de investigação na fronteira do Baixo Alentejo/
Estremadura/Andaluzia sobre as memórias da Guerra Civil de 
Espanha e suas representações sociais. Colabora no projecto de 
investigação da Universidad Complutense de Madrid El Discurso 
Geopolítico de las Fronteras en la Construcción socio política de las 
Identidades Nacionales: El caso de la frontera hispano-portuguesa 
en los siglos XIX e XX. Publicou um livro, capítulos em obras 
colectivas e diversos artigos em Portugal e Espanha destacando-se 
Barrancos na Encruzilhada da Guerra Civil de Espanha. Memórias e 
Testemunhos, Lisboa, Colibri, 2007. 
 

Ángel Hernández García é licenciado em Geografia e História 
pela Universidade de Sevilla, Diplomado em estudos avançados 
pela Universidade de Extremadura e Funcionário da Junta de 
Extremadura. Realizador, guionista, documentalista e responsável 
pela produção dos documentários LA COLUMNA DE LOS OCHO 
MIL, LOS REFUGIADOS DE BARRANCOS e JUEGOS POPULARES e 
realizador e guionista das dez curtas-metragens produzidas pela 
Asociación Cultural Mórrimer.
 

A Asociación Cultural Mórrimer é uma entidade sem fins lucrativos 
com sede em Llerena (Badajoz), dedicada desde a sua fundação 
à realização de todo o tipo de actividades audiovisuais. Tem 
organizado, juntamente com a Câmara Municipal de Llerena, oito 
edições do Certamen de Cortometrajes. Conta com a colaboração 
desinteressada de numerosos cidadãos.


