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Sobre o livro 

Já se publicaram algumas histórias dos judeus por-

tugueses, todas elas de acentuado cariz académico, 

mas faltava uma obra de conjunto, actualizada e 

acessível ao grande público, destinada, particularmente, 

aos professores e aos estudantes, complementando ou 

suprindo as omissões dos nossos programas escolares. 

Sem escamotear o facto de que os estudos académicos 

são, por vezes, de difícil acesso aos leitores não espe-

cializados, sabemos que há apetência natural pelo 

conhecimento. Por outro lado, os estudantes, particular-

mente os universitários, necessitam de abordagens 

iniciáticas para se envolverem nas temáticas historio-

gráficas. É este o objectivo de Breve História dos Judeus 

em Portugal, que vem demonstrar, a todos os leitores, 

que os judeus portugueses têm uma história para contar 

que faz parte da própria História de Portugal. 

 

 

Sobre o autor 

Jorge Martins é doutorado em História 

Contemporânea pela Faculdade de 

Letras de Lisboa (2006) e professor de 

História desde 1978. Pertence ao qua-

dro da Escola Secundária Braamcamp 

Freire, Pontinha, é professor convidado do Instituto Su-

perior de Ciências Educativas – Odivelas e investigador 

do Centro de Estudos de História Contemporânea 

Portuguesa do ISCTE – Lisboa. Tem exercido actividade 

de formador em centros de formação de professores e é 

autor de manuais escolares, obras de ficção e ensaio, 

designadamente, sobre história contemporânea, história 

local e estudos judaicos. É autor dos três volumes de 

Portugal e os Judeus e Breve História dos Judeus em 

Portugal, também publicados sob a chancela Vega. 

 

Destaques 

Versão compacta, de leitura acessível, da História dos judeus 

em Portugal. 
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