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Embaixador de Israel visitou Sines
Ehud Gol, embaixador de Israel em Portugal, e Sharon Gol, embaixatriz, visitaram Sines no dia 2
de Fevereiro, a propósito das exposições fotográficas "Holocausto" e "To Be a Witness",
patentes na Biblioteca Municipal de Sines entre 25 de Janeiro e 11 de Fevereiro de 2010.
Os representantes diplomáticos de Israel foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal
de Sines, Manuel Coelho, nos Paços do Concelho, e visitaram as duas exposições, organizadas
pela Biblioteca Municipal de Sines a propósito do Dia Internacional em Memória das Vítimas do
Holocausto, 27 de Janeiro, que corresponde à data da libertação do mais tristemente célebre
complexo de extermínio nazi, Auschwitz-Birkenau.
Produzidas pela Yad Vashem (Autoridade para a Recordação dos Mártires e Heróis do
Holocausto - Israel) e cedidas pela Associação de Professores de História, as exposições têm
despertado um interesse especial entre a comunidade estudantil, tendo já sido objecto de visitas
por turmas da Escola Secundária Poeta Al Berto. Uma dessas visitas guiadas coincidiu
precisamente com a presença do embaixador Ehud Gol, que trocou impressões sobre o tema
com os estudantes.
Além da mostra fotográfica, a exposição colocou também em destaque a bibliografia sobre a
questão judaica existente na colecção da Biblioteca Municipal de Sines, que inclui obras como
"Maus", autobiografia de Art Spiegelman, descendente de sobreviventes do Holocausto nazi,
usando a técnica de banda desenhada, e várias histórias da II Guerra Mundial e da presença dos
judeus em Portugal.
A exposição pode ser vista na Sala de Adultos da Biblioteca Municipal de Sines e, mediante
marcação, realizam-se visitas guiadas.
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