Colônia Húngara de Nova Friburgo traz exposição histórica para a cidade
Exposição é em homenagem ao diplomata sueco que salvou milhares de judeus

Nova Friburgo, 09 de agosto de 2013

A Colônia Húngara de Nova Friburgo tem a honra de apresentar exposição inédita na
cidade. A partir do dia 18 de agosto todos poderão conferir a mostra fotográfica Raoul
Wallenberg. A exposição é uma parte dos muitos atos honrosos dos quais o diplomata sueco
foi objeto, e faz parte das comemorações dos cem anos que Wallenberg completaria se
estivesse vivo. Tantas honras se devem pelo fato de Raoul ter salvado milhares de judeus da
Hungria, quando ocupada pelos nazistas durante o Holocausto.
Para honrar o centenário de seu nascimento, o governo da Hungria decidiu declarar o
ano de 2012 como ano de Wallenberg e definir uma Comissão comemorativa. O propósito foi
o de prestar homenagem à sua grandeza humana e também para comemorar a todos aqueles
que salvaram vidas juntamente com ele, ou da mesma forma com ele, em meio a
desumanidade de regimes opressivos. Estas comemorações oferecem uma boa oportunidade
para extrair lições do passado, rever os direitos humanos atuais e as necessidades das
minorias, assim como direcionar o futuro das próximas gerações.
A exposição terá data marcada para abertura dia 18 de agosto a partir das 16h na
Praça Cadima – 1º Piso, com cerimonial e visita do Adido Comercial da Hungria, Dr. Mihály
Dudás, representando a Colônia Húngara.
A exposição é livre para todos os públicos.
O Cadima Shopping fica na Rua Moisés Amélio, 17 – Centro, Nova Friburgo. Mais
informações pelo telefone 2523 8630.
Serviço:
De 18 a 30 de agosto – Local: 1º Piso – Praça Cadima
Horário de funcionamento do Cadima Shopping:
Segundas

Pça de Alimentação: das 12h às 22h
Lojas: das 13h às 22h
De Terça a Sábado
das 10h às 22h
Domingos e Feriados
Pça de Alimentação: das 12h às 22h
Lojas: das 14h às 20h

