


Í N D I C E

Prólogo ...................................... 11

Aristides de Sousa  
Mendes ...................................... 16
19 de julho de 1885 – 3 de abril de 1954

O menino que perdeu tudo mas salvou  
mais de 30 mil vidas.

Berta Cáceres ....................... 18
4 de março de 1971 – 3 de março de 2016

A jovem que deu a vida para que o seu 
povo vivesse em paz.

Bertha von Suttner ........... 20
9 de junho de 1843 – 21 de junho de 1914

A amizade que inspirou o Prémio 
Nobel.

Betty Williams  
e Mairead Maguire ........... 22
22 de maio de 1943 – 17 de março de 2020

27 de janeiro de 1944

As duas mulheres de fações diferentes 
que se uniram para conseguir a paz na 
Irlanda do Norte. 

O nascimento do símbolo  
da paz ......................................... 24

Carl Sagan ............................. 26
9 de novembro de 1934 – 20 de dezembro  
de 1996

O cientista que defendeu a paz a partir 
do espaço.

Chef José Andrés ................ 28
13 de julho de 1969 

O reconhecido chef que cozinha  
para os mais necessitados.

Claudette Colvin ................. 30
5 de setembro de 1939

A adolescente que fez história antes  
de os outros a escreverem.

Inimigos? O triunfo da 
paz durante a Trégua  
de Natal ..................................... 32

Dalai Lama ............................. 34
6 de julho de 1935

Um oceano de paz e sabedoria longe 
de casa.



Daniel Barenboim  
e Edward Said ...................... 36
15 de novembro de 1942

1 de novembro de 1935 – 25 de setembro  
de 2003

Quando a música derruba muros  
e vence o medo.

Desmond Doss ....................... 40
7 de fevereiro de 1919 – 23 de março de 2006

O soldado que não quis pegar  
em armas.

Eleanor Roosevelt .............. 42
11 de outubro de 1884 – 7 de novembro de 1962

A mulher que defendeu que somos 
todos igualmente importantes.

Ellen Newbold  
La Motte .................................... 44
27 de novembro de 1873 – 1961

A enfermeira corajosa que não hesitou 
em relatar os horrores da guerra.

Gandhi e a Marcha  
do Sal .......................................... 46

Federica Montseny ............ 48
12 de fevereiro de 1905 – 14 de janeiro de 1994

A menina que escrevia histórias sobre 
mulheres fortes e que acabou por ser  
a primeira mulher ministra.

Gerda Taro ............................. 50
1 de agosto de 1910 – 26 de julho de 1937

A mulher que quis acabar com a guerra 
mostrando-a em toda a sua crueldade.

Gino Strada ............................ 52
21 de abril de 1948 – 13 de agosto de 2021

O médico que mostrou que não há 
melhor lugar do que uma guerra  
para lutar pela paz. 

O cachimbo da paz ............ 54

Greta Thunberg .................. 56
3 de janeiro de 2003

A menina que inspirou milhões de 
pessoas a fazerem a diferença.

Henry David Thoreau ..... 58
12 de julho de 1817 – 6 de maio de 1862

O homem apaixonado pela floresta  
que criou o pacifismo moderno.

Iqbal Masih ............................ 60
1 de outubro de 1982 – 16 de abril de 1995

O menino que se rebelou contra  
a escravatura. A sua e a de todas  
as crianças do mundo.

Irena Sendler ........................ 64
15 de fevereiro de 1910 – 12 de maio de 2008

O anjo de Varsóvia que salvou milhares 
de crianças.



Jane Addams ......................... 66 
6 de setembro de 1860 – 21 de maio de 1935

A rica herdeira que dedicou toda a sua 
vida e fortuna à paz e à justiça.

Jody Williams ....................... 68
9 de outubro de 1950

A professora que nos ensina que temos 
de conquistar a paz.

Canções pela paz ................ 70

John Lennon ......................... 72
Reino Unido, 9 de outubro de 1940  
– 8 de dezembro de 1980

O Beatle que nos fez cantar unidos  
pela paz.

Julian Assange .................... 74 
3 de julho de 1971

O pirata informático que mostrou ao 
mundo as injustiças do poder.

Leymah Gbowee .................. 76
1 de fevereiro de 1972

A mulher que fez o impensável para 
conseguir a paz no seu país.

Derrubando muros ........... 78

Liliana Segre ........................ 80
10 de setembro de 1930

A menina prisioneira que sonhava com 
borboletas.

Malala Yousafzai ............... 82
12 de julho de 1997

A menina que sobreviveu a um atentado 
e se converteu na maior defensora da paz.

Maria Montessori .............. 84
31 de agosto de 1870  –  6 de maio de 1952

A professora que inventou um método 
para educar na paz.

Martin Luther King ........ 88
15 de janeiro de 1929 – 4 de abril de 1968

O ativista que deu voz ao sonho  
de todos.

Nelson Mandela .................. 90
18 de julho de 1918 – 5 de dezembro de 2013

O homem que nos ensinou que a 
liberdade começa pela justiça.

Oscar Camps ........................  92
1963

O nadador-salvador que resgata 
pessoas por todo o Mediterrâneo.

Volta ao mundo:  
cinco monumentos  
pela paz  ....................................  94

Oskar Schindler................  96
28 de abril de 1908 – 9 de outubro de 1974

O inesquecível salvador de 1200 judeus 
perseguidos.



Peter Benenson .................  98
31 de julho de 1921 – 25 de fevereiro de 2005

O advogado que se rebelou contra  
a injustiça e decidiu passar à ação.

Rigoberta Menchú ..........  100
9 de janeiro de 1959

A menina que cresceu numa guerra, 
mas defendeu os direitos dos indígenas 
com a paz.

Black Lives Matter. 
Juntos por uma 
convivência pacífica. 
Juntos contra  
a discriminação. ............... 102

Rosa Luxemburgo ........... 104
5 de março de 1871 – 15 de janeiro de 1919

Mulher rebelde, nem com toda  
a gente contra ela abandonou  
o seu compromisso pela justiça.

Sadako Sasaki ...................  106
7 de janeiro de 1943 – 25 de outubro de 1955

A menina que criou um dos maiores 
símbolos da paz.

Svetlana Alexievich .......  108 
31 de maio de 1948

A jornalista que deu voz aos 
esquecidos.

Teresa de Calcutá ............  112
26 de agosto de 1910 – 5 de setembro de 1997

A freira que demonstrou que a paz se 
faz com atos, não com palavras.

Thich Nhat Hanh .............  114
11 de outubro de 1926 – 22 de janeiro de 2022

O monge que nos mostrou que a paz 
começa no interior de cada um de nós.

Pablo Picasso e a pomba  
da paz ........................................ 116

Tortell Poltrona ................  118 
7 de abril de 1955

Quem semeia risos colhe paz.

Wangari Muta 
Maathai ...................................  120
1 de abril de 1940 – 25 de setembro de 2011

A mulher que defendeu a paz 
plantando 50 milhões de árvores.

A Declaração  
Universal dos  
Direitos Humanos ............  122

Defensores da paz ............  128

E agora… qual é o teu 
grãozinho de areia? ....... 130



«Ou caminhamos todos juntos para a paz  
ou nunca a encontraremos.» 

Benjamin Franklin



ARISTIDES DE SOUSA MENDES
O menino que perdeu tudo mas salvou  

mais de 30 mil vidas.
Portugal, 19 de julho de 1885 – 3 de abril de 1954

Existem aqueles que fazem o bem só porque é a coisa certa a fazer. E há os que 

o fazem sabendo que têm muito a perder.

Aristides cresceu numa família aristocrática e muito religiosa. Foi um de dois 

irmãos gémeos nascidos em dias diferentes: um, poucos minutos antes da meia- 

-noite, e o outro poucos minutos depois. Era brilhante, mas muito temperamental. 

Destacou-se nos estudos e mudou-se para Lisboa. Casou-se com a sua namorada 

de infância, com quem veio a ter 14 filhos!, e dedicou-se à carreira diplomática.

Sempre preferiu fazer a coisa certa a obedecer a ordens. E não era muito 

«diplo mático» a dizê-lo. Por isso, meteu-se em vários problemas.

Trabalhava em França quando começou a Segunda Guerra Mundial. Depressa 

se tornou claro que os judeus estavam em perigo: cada vez eram mais persegui-

dos pela Alemanha nazi. Muitos tentaram emigrar para outros países, mas estes 

não queriam aceitá-los. Como podes ver, algumas coisas que se passam hoje não 

são novidade.

Os cônsules portugueses receberam ordens para não concederem vistos  

a quase ninguém. Entre os vários diplomatas que desobedeceram, o mais desta-

cado foi Aristides. A resposta? «Estou a salvar vidas.» 

Com a sua capacidade de persuasão, conseguiu que quase todos na embai- 

xada o ajudassem a trabalhar dia e noite para dar «papéis para todos». Assim 

ajudou mais de 30 mil pessoas.

Aristides continuou a fazê-lo mesmo durante a viagem de regresso a Portugal, 

quando foi chamado pelo governo para ser julgado por desobediência. Depois 

disso, perdeu o emprego e qualquer possibilidade de conseguir outro do mesmo 

nível. Acabou por morrer sozinho e arruinado. Anos depois, Israel atribuiu-lhe  

o título de «Justo entre as nações» e plantou 20 árvores em sua memória.

Hoje, Aristides é considerado em todo o mundo um dos maiores heróis da 

guerra.
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BERTA CÁCERES
A jovem que deu a vida para que o seu povo  

vivesse em paz.
Honduras, 4 de março de 1971 – 3 de março de 2016

Num lugar paradisíaco entre as Honduras e El Salvador, na América Latina, 

encontra-se o povo dos Lencas, palavra que na sua língua significa «lugar de 

muitas águas». Nesta maravilhosa paisagem natural, nasceu uma bonita menina 

a quem os seus pais chamaram Berta, e que com o tempo se converteria numa 

das salvadoras da sua cultura.

É que, como tantos povos indígenas, os Lencas são cada vez menos e estão em 

perigo de desaparecer. Por isso, Berta e outros criaram o Conselho Cívico de Orga- 

nizações Populares e Indígenas das Honduras (COPINH), uma associação dedi- 

cada à proteção dos costumes e crenças lencas e, como é óbvio, do ambiente.

Berta tinha conhecido a injustiça desde muito pequena. El Salvador estava 

mergulhado numa guerra civil, e os seus pais participaram na ajuda aos refugia-

dos e às vítimas do conflito. Isso despertou na menina uma grande consciência 

pacifista, liderando protestos contra a militarização da sua região.

Em 2006, um grupo de indígenas pediu ajuda à organização, porque viu 

como se começava a construir uma barragem que punha em perigo toda a vida 

no rio, incluindo a dos próprios Lencas. Berta e os amigos foram apoiar os seus 

companheiros indígenas. Já sabes como é: se não consegues sozinho, talvez 

com amigos atinjas o teu objetivo.

Berta liderou os protestos contra a barragem. Isto fez com que ganhasse 

inimigos entre aqueles que a estavam a construir. As ameaças começaram.  

O governo não fez nada para os proteger e, infelizmente, a própria Berta foi 

assassinada apenas por defender a sua cultura.

A sua filha, também chamada Berta, longe de se acobardar, decidiu substituí-

-la e continuar a luta pacífica pelo ambiente e pela cultura do povo lenca. Porque 

as culturas e as ideias não morrem enquanto houver alguém que as defenda.
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BERTHA VON SUTTNER
A amizade que inspirou o Prémio Nobel.

República Checa, 9 de junho de 1843 – 21 de junho de 1914

Bertha nasceu numa família abastada e cresceu rodeada de privilégios, até que 

a sua mãe se dedicou a esbanjar toda a fortuna e ela teve de começar a trabalhar. 

Foi precetora numa família, mas os pais da mesma despediram-na por se apaixo-

nar pelo filho mais velho.

Arranjou outro trabalho em Paris, como secretária de um cientista e inventor 

chamado Alfred Nobel. Durou pouco: o seu apaixonado tinha fugido de casa e 

pediu Bertha em casamento em segredo. Assim, a vida de Bertha voltou a mudar 

de rumo. Mas o tempo que passou com Alfred Nobel foi suficiente para construir 

uma amizade que duraria a vida toda.

Essa amizade refletia-se nas constantes cartas entre Bertha e Alfred, nas 

quais partilhavam a sua rejeição dos conflitos bélicos e a esperança de poderem 

conseguir a paz. Bertha escreveu o romance Die Waffen nieder! [Abaixo as  

Armas!], no qual explicava as terríveis consequências da guerra da perspetiva 

de uma mulher. O livro foi um autêntico sucesso, e Bertha converteu-se numa 

líder do pacifismo. Entre as muitas conferências, artigos e projetos, ia informando  

o seu amigo Alfred de tudo. Queria convencê-lo da importância que tinha aquilo 

que estavam a fazer e da necessidade de continuarem a lutar pela paz.

Por sua vez, Alfred (que tinha inventado a dinamite, mas que de certeza teria  

preferido criar algo que evitasse a destruição em vez de a provocar) legou a sua  

fortuna à criação de um prémio destinado àqueles que contribuíssem para  

fomentar a paz, a ciência e a literatura: o Prémio Nobel.

Bertha foi a primeira mulher a receber o Prémio Nobel da Paz. As suas cartas,  

a sua dedicação e a sua energia foram uma inspiração para Alfred. Uma verda-

deira amizade e uma ideia tão poderosa como a paz criaram um dos maiores 

reconhecimentos da nossa cultura.
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