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Aristides de Sousa Mendes - Casa do Passal - Cabanas de Viriato 

O lugar  
 
Da obscura cave, às arejadas mansardas da cobertura, de onde se vislumbram 
serranias infindáveis, a casa do Passal, último reduto da obstinação de Aristides, vai-se 
reerguendo muito para lá da sua dimensão arquitetónica. 
O substancial papel do restauro que permite revigorar a sua memória no tempo, 
coexiste com a inevitabilidade de quase extinguir as marcas das vivências presentes 
nos desgastes dos elementos estruturais e decorativos que ainda restam. 
Despojada de recheios materiais, mantém as virtudes da sua existência no ar que 
trespassa cada vão, nos ressoos das suas paredes e no ranger de cada degrau. Guarida 
do último ato da vida de Aristides, o seu forçoso e longo esventramento regista o custo 
de uma inabalada desobediência aos homens. 

 
A ação 
 
Violando as determinações da Circular 141 do Estado Novo, o ato humanista levado a 
cabo por Aristides de Sousa Mendes em Bordéus, enquanto Cônsul, ao ajudar os 
perseguidos pelos nazis, dada a sua condição racial, concedendo-lhe vistos, tornou-se 
numa arriscada forma de contrapoder manifestado pela desobediência às 
determinações salazaristas. Foi o venturoso uso da sua chancela, que nos anos de 1939 
e 1940 permitiu salvar do holocausto milhares de pessoas perseguidas pelo exército 
alemão. 
“Se há que desobedecer, prefiro que seja a uma ordem dos homens do que a uma 
ordem de Deus.”                 
 
A representação 
 
As perspetivas posicionam observações por parte dos autores que, procuram reter o 
tempo em cada lugar observado, através da conceção. Essa manifestação assenta na 
perceção do espaço da casa do Passal, caracterizado pela quase ausência de elementos 
figurativos.  
O inexistente despojo de mobiliário, utensílios e objetos, aumenta o apelo imaginativo 
de quem interpreta e sente o lugar. É a representação mental do observado que 
remete cada autor para uma dimensão partilhada entre si próprio e a história de vida 
de Aristides. A interpretação de cada um revela-se através de uma forma de expressão 
própria: fotografia, desenho ou escrita, convergindo o seu conjunto numa 
representação coletiva que, desta forma, pretende averbar a memória de Aristides de 
Sousa Mendes no tempo. 

                                                           
1 A Circular 14 do Estado Novo promulgada em 11 de Novembro de 1939 visava limitar a concessão de 
vistos, impedindo a entrada no território português de indivíduos considerados pelo regime como 
subversivos. 
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