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ANNE FRANK
Nascida em 1929 em Frankfurt-am-Main, na 
Alemanha, quando Anne tinha 4 anos os pais 

levaram os dois filhos para os Países Baixos, na 
esperança de um futuro mais seguro. Em 1940, os 
nazistas ocuparam os Países Baixos. Para começar, 

impuseram-se restrições aos judeus. Em 1942, 
começou a deportação, supostamente para campos 
de trabalho. Anne e a família se esconderam num 
anexo secreto do prédio comercial do pai. A eles 

se uniram mais quatro pessoas. Durante dois 
anos, viveram escondidos, e nesse período Anne 

escreveu o seu famoso diário. Foram descobertos 
em agosto de 1944 e deportados. Anne morreu em 

Bergen-Belsen em março de 1945, com 15 anos. 
O seu diário foi salvo por um dos que ajudavam a 
família e publicado em 1947. Hoje, é um dos livros 

mais lidos do mundo.

Fornos do crematório de Weimar, descobertos por 
soldados do Terceiro Exército americano em 14 de abril 
de 1945.

O general britânico Allenby entra em Jerusalém.

1917 Com o general Allenby, a Grã-Bretanha 
conquista a Palestina e dá fim a quatrocentos 
anos de domínio otomano.

1917 Declaração de Balfour. Balfour, ministro do 
Exterior britânico, declara apoio à criação de 
um “lar nacional judeu na Palestina”. Em parte, 
ele foi convencido por líderes do movimento 
sionista na Grã-Bretanha, como Chaim 
Weizmann. Embora alguns judeus ingleses 
vissem isso como ameaça à sua nacionalidade 
britânica, a maioria dos judeus do mundo apoia 
a declaração. A imigração de judeus na Palestina 
aumenta.

1917 Revolução Russa e criação da União Soviética. 
Muitos judeus foram ativos nos partidos 
revolucionários antes da Revolução e se tornam 
autoridades no novo governo comunista. Pela 
primeira vez, os judeus são oficialmente iguais 
ao resto da população russa em liberdade e 
condições. No entanto, logo surgem novas 
restrições, pois todas as formas de cultura não 
consideradas revolucionárias se tornam ilegais e 
a expressão religiosa é desdenhada.

1917 Sarah Schenirer (1883-1935), pioneira 
da educação de meninas ortodoxas, funda a 
primeira escola feminina de estudo da Torá 
em Cracóvia, na Polônia. Ela quer enriquecer 
a vida intelectual e religiosa das mulheres num 
contexto moderno.

1918 Depois da Primeira Guerra Mundial, 
milhares de judeus que mantiveram o estilo 
de vida tradicional na Rússia rural se tornam 
parte dos países renascidos da Polônia e da 
Lituânia e se separam dos muitos judeus que 
se tornaram mais assimilados à Rússia. Agora a 
Polônia tem três milhões de judeus, a segunda 
maior população do mundo depois dos EUA. 
Os judeus poloneses raramente se assimilam 
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