
MAIS UM PORTUGUÊS GALARDOADO COM O PRÉMIO “JUSTOS ENTRE AS NAÇÕES” 
 
 
 

O prémio “Justos entre as Nações” foi instituído pelo museu memorial do Holocausto, em 
Jerusalém, o Yad Vashem, para distinguir pessoas que auxiliaram os judeus durante a 
perseguição nazi. O Padre Joaquim Carreira (1908 – 1981), que era o Reitor do Colégio 
Pontifício Português em Roma, deu abrigo a vários judeus entre setembro de 1943 e junho de 
1944, durante a ocupação da capital italiana pelos nazis. Entre os refugiados acolhidos no 
colégio, cujo número ainda não apurado oscila entre os 50 e os 40, encontravam-se médicos 
famosos,  professores, advogados, estudantes, militares, comerciantes, judeus e militantes de 
partidos antifascistas. Para poder albergar estas pessoas, o padre Joaquim Carreira mandou 
construir dois esconderijos para situações in extremis, aos quais se dirigiam os refugiados 
sempre que se aproximavam situações de perigo. 
 
Segundo a descrição de um dos seus biógrafos, Monsenhor Joaquim Carreira era “ inteligente, 
afável, bem falante, delicado, compreensivo mas exigente consigo e com os outros”. Era 
também um homem que tinha muitos amigos.  Estas características permitiram-lhe assegurar 
condições de exceção para os alunos do colégio, bem como para os refugiados. Num dos seus 
relatórios refere que: “se não conhecesse tantos moleiros nos arredores de Roma, os meus 
hóspedes teriam passado muita fome”.   
 
Graças ao depoimento de Elio Cittone, um dos judeus salvos nessa época, ainda vivo, veio ao 
conhecimento público a ousadia e a coragem de Joaquim Carreira, até há pouco ignorada.  
 
Também em documentos escritos por outros refugiados se confirma o papel relevante de 
Joaquim Carreira na condução dos destinos do Colégio Pontifício Português, afirmando-se  
que, naquele duro período da história de Roma, “os refugiados sentiram palpitar o grande 
coração português” (Vincenzo Agado, coronel de infantaria e antifascista). 
 
Pelo seu ato de humanismo, o padre Joaquim Carreira vem juntar-se a outros três portugueses 
já distinguidos com o mesmo prémio: o Cônsul Aristides Sousa Mendes, que atribuiu vistos a 
mais de 10.000 judeus, o embaixador de Portugal na Hungria, Carlos Sampayo Garrido, que 
deu documentação portuguesa e abrigo em casas da embaixada a cerca de 1000 judeus, e José 
Brito Mendes, operário português a viver em França e casado com uma francesa, que salvou 
uma menina, filha de judeus. Pela diferença de profissões e de condição social torna-se 
evidente que fazer o bem ao próximo apenas depende de cada um nós, pouco importando se 
o nosso ato ajuda milhares de pessoas ou apenas uma pessoa. Além de passarem a ter a 
cidadania honorária ou póstuma de Israel, as pessoas distinguidas com este prémio, recebem 
uma medalha e um certificado de honra e veem o seu nome inscrito no mural de honra dos 
Jardim dos Justos, no Yad Vashem. O prémio será entregue aos familiares do Pe. Joaquim 
Carreira, na Embaixada de Israel em Lisboa, na Primavera ou no Verão de 2015. 
 
Esta notícia leva-nos a concluir que o mal praticado é sempre suplantado e vencido pelos atos 
de bondade. Depois de praticado, um ato de bondade, ressoa pela eternidade através da 
memória daqueles que são tocados por ele. 
 
Quem quiser saber mais sobre este que também foi o primeiro padre português a tirar um 
curso de pilotagem de aviões pode consultar o blogue.  
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