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Página de Testemunho עד
.. דף

Página de Testemunho para recordar os judeus assassinados no Holocausto.

Use por favor um formulário para preencher os dados de cada vítima, em letras maiúsculas.

Foto da vítima.

A lei para a recordação dos mártires e heróis 5713-1953, estabelece no seu artigo 2: “O Yad Vashem tem por
finalidade reunir e catalogar toda a documentação relativa aos judeus assassinados, aos combatentes e àqueles que se
revoltaram contra o inimigo nazista e seus cúmplices, para que seus nomes e os das comunidades, instituições e
organizações destruídas pelo fato de serem judias sejam recordados.

Escreva o nome da
vítima no lado inverso Sobrenome da vítima:
da foto.
Não cole a foto.
Nome da vítima:
Título:

Sobrenome de solteira:
Sobrenome anterior:

Sexo:

Data de nascimento:

Idade à morte:

M/F

Lugar de nascimento:

Região:

País:

Cidadania:

Pai da
vítima:

Nome:

Sobrenome:

Mãe da
vítima:

Nome:

Sobrenome de solteira:

Esposo/a
da
vítima:

Nome:

Sobrenome de solteira:

Estado civil
da vítima:

Residência fixa:

Região:

Endereço:

Profissão da vítima:

Lugar de trabalho:

Organização à qual pertencia:

Residência durante a guerra:

Região:

Endereço:

País:

País:

No. de filhos:

Lugares/atividades durante a guerra (prisão/deportação/ghetto/campo/marcha da morte/clandestinidade/fuga/resistência/combate):

Lugar da morte:

Região:

País:

Data da morte:

Circunstâncias da morte:
Eu, abaixo assinado, declaro que este testemunho é verídico conforme meus conhecimentos e informações.
Aceito que esta Página de Testemunho, con todos os datos registrados, seja acessivel ao público.
Nome:

Sobrenome:

Rua, No., Dpto.:
País:

Sobrenome de solteira/anterior:
Cidade:

Sou / Não sou sobrevivente:
sim / não

Estado/Prov.:
Código postal:

Parentesco/relação com a vítima:

Durante a guerra estive em: campo/ghetto/bosque/org. combatente/escondido/sob identidade falsa (marque o que for correto):

Data:

Lugar:

Assinatura:

