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A Fundação Aristides de Sousa Mendes e a Câmara de Carregal do Sal estão a 

apoiar empenhadamente uma instalação-exposição do jovem arquitecto, norte-

americano, Eric Moed, a inaugurar em Cabanas de Viriato, a 20 de Junho, pelas 19.00 

horas, que tem como objectivo não só homenagear a figura de Aristides de Sousa 

Mendes, mas também juntar-se aos esforços actualmente desenvolvidos pela 

Fundação e pela Câmara,  no sentido da urgente e inadiável recuperação da Casa do 

Passal, residência familiar do Cônsul de Bordéus, e, simbolicamente, espaço de 

profunda solidariedade pelo acolhimento dado a refugiados salvos da barbárie nazi, no 

ano de 1940. 

 

 

                                        

                                     O arquitecto Eric Moed 



 

Eric Moed, licenciado pelo Pratt Institute School of Architecture, em Brooklyn, 

Nova Iorque, foi o vencedor do concurso «O Desempregado do Ano», prémio que lhe 

foi atribuído, em Outubro de 2012, pela Fundação UNHATE que é patrocinada pela 

United Colors of Benetton, e cujo projecto intitulado « WORK TOWARDS FAIRNESS»  

concretizar-se-á em Cabanas de Viriato, concelho de Carregal do Sal. A sua 

inauguração terá lugar a 20 de Junho de 2013 e será oportunamente anunciada e 

divulgada, nos sites da Fundação  Aristides de Sousa Mendes e da Câmara Municipal 

de Carregal do Sal. 

 

 

Eric Moed trabalhando no seu projecto, em Março 2013 

 

 

Em meados de Maio, a equipa de Eric Moed, com o apoio crucial da Câmara de 

Carregal do Sal e da Fundação Aristides de Sousa Mendes,  iniciará o seu trabalho junto 

à Casa do Passal, infelizmente em adiantado estado de degradação. No entanto, temos 

informação  oficial  de que o início das obras, para reposição da  cobertura da casa, 

terá lugar até ao final do ano, encontrando-se o projecto aprovado pela Direcção 

Regional da Cultura Centro. 

 

 



Importante relevar é que Eric Moed é descendente de refugiados judeus- 

-belgas, salvos pela assinatura do Cônsul Aristides de Sousa Mendes, no ano de 1940. A 

Família Moed, constituída por pai, mãe e três filhos (bisavós e avô, ainda vivo, e tios-

avós de Eric), foi salva através de dois vistos, e hoje é verdadeiramente emocionante 

olhar para este jovem arquitecto  e pensar quão grandioso foi o acto de consciência de 

Aristides de Sousa Mendes, ao desobedecer a ordens estabelecidas. É por esse gesto 

exemplar e profundamente humanista que a Fundação Aristides de Sousa Mendes se 

comprometeu e compromete a não deixar esquecer a História.  

 

  Ressalve-se ainda o papel da Sousa Mendes Foundation que tem procurado 

encontrar descendentes de refugiados salvos pelo Cônsul de Bordéus, cuja história 

familiar não foi interrompida graças a uma assinatura dada em momento limite. Uma 

ideia muito bela pela aliança universal que promove em torno do nome de ARISTIDES 

DE SOUSA MENDES, a que se associa a Fundação Aristides de Sousa Mendes 

 

 

 

 


