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No âmbito da comemoração do Ano Internacional de Solidariedade com o 

Povo Palestino decretado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a 

Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical 

Nacional (CGTP-IN), o Conselho Português para a Paz e Cooperação 

(CPPC) e o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio 

Oriente (MPPM) realizaram, com o apoio da Câmara Municipal de 

Almada e da Inovinter,  um Seminário Internacional de Solidariedade com 

o Povo Palestino no dia 29 de Novembro de 2014, no Fórum Municipal Romeu Correia em Almada. 

Neste documento reunimos os textos de todas as intervenções feitas neste Seminário. 
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Almada estará sempre do lado do povo palestino 

porque Almada está do lado certo 

José Gonçalves 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almada 

 

Bom dia a todos 

Senhor Embaixador da Palestina Hikmat Ajjuri 

Ilustres representantes das organizações do povo palestino aqui presentes, designadamente 

representantes da Central Sindical Palestina e do Conselho Nacional Palestino da OLP, do Partido do 

Povo da Palestina 

Digníssimos representantes de Marrocos e Tunísia 

Senhora Presidente do Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente, 

Maria do Céu Guerra e demais membros do MPPM 

Senhor Vice-Presidente do Conselho Português para a Paz e Cooperação, caro Baptista Alves e demais 

membros do CPPC 

Senhor Secretário da CGTP-IN, caro Arménio Carlos, e demais membros da Central Sindical 

Senhores deputados do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina, caro Presidente Sr. 

Deputado Bruno Dias 

Senhoras Joana Vilaverde e Maria Helena Cordeiro 

Meus senhores e minhas senhoras 

Em nome da Câmara Municipal de Almada, das nossas instituições e dos almadenses, saúdo o 

Seminário Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino que com muito orgulho recebemos 

nesta cidade de causas e valores, os valores da liberdade, da paz e da solidariedade. Almada saúda-

vos com amizade.  

Uma saudação especial ao Senhor Embaixador da Palestina e através de Vossa Excelência uma 

saudação a todo o povo palestino.  

Este seminário é de grande actualidade e reveste uma especial importância para todos os que amam 

a paz e não se resignam perante as injustiças. Debater a situação do povo palestino e ajudar a 

encontrar caminhos para o futuro são, pois, objectivos de mérito e actualidade a que certamente o 

seminário dará um contributo para a compreensão da situação, para a denúncia e para o 

esclarecimento dos povos. Um contributo para o reforço da solidariedade com o povo heróico da 

Palestina, tendo como objectivo final uma Palestina livre, independente e soberana.  

A luta do povo palestino tem um longo caminho percorrido, com muito sacrifício, com muita dor, 

com muito heroísmo. Entre 29 de Novembro de 1947 e o dia de hoje, 29 de Novembro de 2014, muitas 

foram as batalhas, as vitórias e as dificuldades de um povo que persiste, que luta e acredita no futuro 

soberano do estado palestino a que tem direito, quer no plano do direito internacional quer no plano 
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dos direitos humanos mais elementares. Saudamos novamente a coragem deste povo que não desiste 

da sua liberdade, da paz, da soberania.  

São muitas as responsabilidades da comunidade internacional, desde o longínquo ano de 1947 até a 

actualidade. Urge, pois, cumprir as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, em especial 

a resolução 181 que estabelece o direito ao Estado soberano da Palestina. Neste sentido, a decisão de 

proclamar 2014 como o Ano Internacional da Solidariedade com o Povo Palestino é o mínimo, ainda 

que importante, que a ONU e a comunidade internacional podem e devem assumir em defesa da 

Palestina.  

São os sentimentos de profunda solidariedade que igualmente aqui expressamos.  

Meus senhores e minhas senhoras, no ano em que comemoramos os quarenta anos da revolução 

libertadora do jugo fascista em Portugal, os quarenta anos de Abril, com a afirmação dos nossos 

valores de liberdade que permitiram a libertação de outros povos subjugados até aí pelo regime 

ditatorial português, com a criação de estados soberanos em Angola, Moçambique, Guiné Bissau, 

Cabo Verde e Timor Leste, estarmos aqui, hoje, neste ano de comemoração dos quarenta anos de 

Abril, a debater o direito à soberania dos povos tem especial pertinência e simbolismo.  

Cada povo tem direito a se organizar em estado soberano, a preservar o seu património cultural e 

humano. A Palestina é o maior destes símbolos. Não podemos aceitar que os interesses do 

imperialismo imponham ao Médio Oriente e ao povo palestino uma situação de ocupação, de morte, 

de sacrifício. A ordem jurídica internacional deve ser assegurada. Usemos, pois, a nossa indignação 

para esclarecer, mobilizar e reforçar este movimento de solidariedade internacionalista em defesa da 

Palestina.  

Almada estará sempre do vosso lado, porque Almada está do lado certo.  

Desejo, em nome da Câmara Municipal de Almada, o maior êxito aos trabalhos do Seminário 

Internacional.  

Saúdo os movimentos portugueses de solidariedade. 

Saúdo as organizações palestinas.  

Palestina vencerá. 
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Reconhecer o Estado da Palestina é reconhecer a 

solução dos «dois estados» 

Hikmat Ajjuri 

Embaixador da Palestina em Portugal 

 

Bom dia, caros amigos e amigas. 

Para começar, gostaria de agradecer aos organizadores MPPM, CPPC e CGTP, bem como à Câmara 

Municipal de Almada, que tão receptiva e hospitaleira está a ser em nos receber no seu município. 

Gostaria, também, de agradecer a todos os presentes. A vossa presença connosco hoje é uma 

mensagem de solidariedade com o povo palestiniano que sofre com a ocupação israelita desde 1967.  

Cumprimento, também, o corpo diplomático, especialmente a senhora Embaixadora da Tunísia e o 

corpo diplomático das outras Embaixadas árabes e quero agradecer, em especial, ao senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Almada por esta mensagem muito importante que acabou de 

dizer.  

Hoje é dia 29 de Novembro, um dia triste para o martirizado povo palestiniano. Há 67 anos as Nações 

Unidas decidiram, sem perguntar ao povo que ali vivia, partilhar a Palestina histórica entre o povo 

judeu e o povo árabe. Esta decisão é uma decisão imperialista que resulta de uma promessa dos 

ingleses, de 30 anos atrás, de construir um estado judaico na Palestina. 

Essa promessa, que chamamos a promessa de Balfour, a promessa pessimista, até os Estados Unidos 

em 1919 criticaram, pois disseram que essa promessa iria destruir o povo palestiniano. 

Em 1919, quando esta decisão foi declarada, a percentagem de judeus na Palestina era de 6%. Em 

1947, quando foi feita a Resolução da Partilha pelas Nações Unidas, a percentagem de judeus na 

Palestina era de 30%. Mesmo assim, as Nações Unidas decidiram dar-lhes 56% do território 

palestiniano.  

A parte dolorosa desta decisão de partilha não foi só os 78% do território foi para os judeus, com a 

ajuda da Grã-Bretanha, especialmente para cumprir a promessa Balfour de 1917. A parte mais 

dolorosa foi, também, que o Estado de Israel foi constituído, mas nunca foi cumprida a outra parte 

da partilha que era a constituição do Estado Palestiniano. 

A outra parte catastrófica desta decisão foi que as Nações Unidas estabeleceram um estado à margem 

da lei internacional, porque mesmo esta decisão de partilha tinha uma parte para os árabes, o Estado 

da Palestina, que nunca foi criado. Mas tinha outra parte importante que era o direito dos 750.000 

refugiados de voltar às suas terras de origem que agora estão naquilo que é chamado Israel.  

Israel é um Estado à margem da lei porque não respeita a própria Resolução que resultou no seu 

nascimento. Ao não respeitar as Resoluções das Nações Unidas que o legitimaram, é Israel que se 

deslegitima a si próprio e não os Palestinianos que Israel acusa de não os legitimarem. Israel não 

respeita nenhuma das Resoluções das Nações Unidas, que são mais de 100. 

As Nações Unidas foram estabelecidas depois da Segunda Guerra Mundial para garantir a paz no 

mundo. Mas, infelizmente, o máximo que as Nações Unidas fizeram por nós foi, 30 anos depois da 
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Resolução da Partilha, pedir aos estados membros para se lembrar da Palestina e é por isso que hoje, 

dia 29 de Novembro, celebramos este Dia Internacional de Solidariedade. 

A catástrofe começou pelas Nações Unidas e, por isso, eu e a minha liderança acreditamos que a 

solução tem que vir através das Nações Unidas. E queremos fortalecer esta organização porque é a 

única organização que garante a segurança e a paz no mundo e por isso tem que encontrar uma 

solução.  

Israel é o país mais forte no Médio Oriente por causa da arma nuclear – é o único país da região que 

tem a arma nuclear – e vive com essa força. Um provérbio inglês diz: «he who lives by the sword will 

die by the sword». Em Portugal diz-se que «quem com ferro mata, com ferro morre». Mas não é isso 

que nós queremos para Israel.  

Primeiro, nós aceitámos esta partilha e, em 1988, o Conselho Legislativo Palestiniano reconheceu o 

Estado da Palestina, mas também o Estado de Israel. Depois, houve os Acordos de Oslo e todas as 

cartas trocadas entre Rabin e Arafat, e, em 2002, a Iniciativa Árabe. A Iniciativa Árabe está baseada 

na normalização das relações entre os países árabes e Israel, com a condição de este retirar dos 

territórios ocupados em 1967.  

Mas Israel não quis saber de nada disto. Não quis saber do reconhecimento do Estado da Palestina 

nem da iniciativa Árabe. E, por isso, em 2012 dirigimo-nos às Nações Unidas e fomos reconhecidos 

por 138 Estados. Mas, infelizmente, não é um reconhecimento pleno porque somos um Estado não 

membro. 

Nós queríamos que este reconhecimento fosse um resultado das negociações, mas, infelizmente, 

negociamos com Israel há 20 anos e, como toda a gente sabe, não tivemos nenhum resultado. Como 

já disse há dias, eu acredito que as negociações são a maneira cívica de resolver todos os conflitos. 

Infelizmente, este não é o caso. As negociações não serão a solução para o conflito israelo-

palestiniano nem serão a solução para terminar a ocupação militar por Israel.  

Por isso, acho que temos que procurar outros instrumentos de libertação. E eu acredito que a Europa 

e os seus valores poderão ser esse instrumento. Especialmente, porque 30% do comércio de Israel é 

com a Europa.  

Eu acredito que a Europa é um repositório de valores e, nesta ocasião, eu quero congratular o povo 

português por viver há 40 anos sem ditadura. Testemunhamos um conflito entre valores e interesses 

na Europa e eu acredito que a política é a arte dos interesses. Mas, agora, os valores estão em conflito 

com esses interesses porque nos valores da Europa não podem caber os crimes de Israel.   

Nós, palestinianos, agradecemos à Suécia pelo reconhecimento do Estado da Palestina, contra todas 

as pressões. Também agradecemos todas as iniciativas que aconteceram nos parlamentos do Reino 

Unido, da Irlanda, da Espanha, da França – que vai ser na terça-feira – e esperamos que em Portugal 

também vá acontecer a mesma coisa muito em breve para pressionar o governo para reconhecer o 

Estado da Palestina.  

O reconhecimento do Estado da Palestina quer dizer o reconhecimento da solução dos dois estados. 

Todo o mundo acredita na solução dos dois estados. Por isso, o reconhecimento do Estado da 

Palestina será a solução. Isto também voltará a valorizar as Nações Unidas e voltará a valorizar a 

legitimidade internacional. 

Quando Obama foi a Israel foi levado ver o Iron Dome, Natanyahu disse que isso não protege Israel, 

o que protege Israel são os outros valores. 
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Temos que terminar a ocupação, não só pelas crianças palestinas, mas também pelas crianças 

israelitas. Porque se nós defendemos os valores da paz na Palestina, defendemos a paz em todo o 

mundo. 

Muito obrigado pela vossa atenção. 

 

 

 

Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar! 

Maria do Céu Guerra 

Actriz e Directora Teatral. Presidente da Direcção Nacional do 

MPPM 

 

Bom dia 

Em nome do Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente dou as boas 

vindas a todos os participantes e organizadores deste Seminário de Solidariedade com o Povo da 

Palestina.  

Saudamos, em primeiro lugar, o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almada, nossa 

anfitriã, a quem agradecemos a presença, a hospitalidade e o apoio à iniciativa. 

Saudamos o senhor Hikmat Ajjuri, Embaixador da Palestina em Portugal e notamos o seu progresso 

na língua portuguesa… 

Agradecemos a presença de Leila Khaled, figura histórica da resistência palestina, membro do 

Conselho Nacional Palestino da OLP e dirigente da Frente Popular para a Libertação da Palestina, 

um rosto que foi para tantos, tantos de nós, o rosto da resistência e da luta da Palestina pela sua 

liberdade e pela sua emancipação. Agradecemos, também, a presença de Mohammed Yahya, 

Secretário-Geral Adjunto e Secretário Internacional da União Geral dos Trabalhadores Palestinos; e 

de Youssef Ahmed, comentador regular em assuntos da actualidade do Médio Oriente e em especial 

da Palestina, e membro do PPP, Partido do Povo Palestino. 

Saudamos a presença de representantes do Conselho Português para a Paz e Cooperação e da 

Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional, organizações que, em 

parceria com o MPPM, tornaram possível e trabalharam para que este Seminário pudesse existir. 

Para eles todos um muito obrigada.  

Saúdo, também, os senhores embaixadores de Marrocos e da Tunísia, cuja presença agradecemos. 

Falando em nome do MPPM, gostaria de recordar a definição e os objectivos deste movimento. 

O MPPM é uma organização não-governamental, democrática e apartidária, de solidariedade 

internacional, acreditada pelo Comité das Nações Unidas para o Exercício dos Direitos Inalienáveis 

do Povo Palestino, por deliberação de 17/09/2009, que visa promover, no plano da opinião pública, 

em conformidade com as resoluções das Nações Unidas, o apoio à criação nos territórios da Palestina 

ocupados por Israel desde 1967, de um Estado da Palestina independente e soberano, com a sua 
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capital em Jerusalém e com uma solução justa para a questão dos refugiados palestinos, bem como o 

apoio ao estabelecimento de uma paz global e duradoura no Médio Oriente. 

No quadro dos seus objectivos, o MPPM procura mobilizar a opinião pública para uma efectiva 

solidariedade moral, política, cultural, material e humanitária com os povos que, no Médio Oriente, 

são afectados na sua segurança e na sua dignidade e nos seus inalienáveis direitos à 

autodeterminação, à independência nacional, à democracia e à paz, desenvolvendo relações de 

colaboração e de diálogo com personalidades, instituições e organizações que se dedicam às causas 

da justiça e à paz entre os povos. 

Este ano de 2014 foi declarado pela Nações Unidas como Ano de Solidariedade com a Palestina. Foi, 

no entanto, o ano em que Israel matou mais de 2.000 cidadãos de Gaza, manteve um cerco e um 

ataque de 51 dias – apenas interrompidos por pequeníssimos momentos de paz que eram absoluta e 

provocatoriamente interrompidos – que mantém 7 milhões de desalojados e refugiados, que mantém 

5000 pessoas em cativeiro, presas. 

Dessas mais de 2.000 pessoas que morreram em Gaza, 600 eram crianças. E foi este o ano declarado 

como Ano Internacional de Solidariedade com a Palestina! 

Imediatamente a seguir, aconteceram coisas muito importantes no mundo e os 51 dias de massacre 

foram apagados, esquecidos. 

Não gosto de usar as minhas palavras, gosto mais de usar as palavras dos outros e de lhes dar a alma 

que tenho. 

Estamos aqui porque, como diz o poeta, «vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar!» 

Obrigada 

 

 

 

Uma experiência de vida na Palestina ocupada 

Joana Villaverde 

Artista plástica. Reside em Aviz e fez uma residência artística em 

Ramallah, em Junho e Julho de 2014, a convite da Qattan 

Foundation 

 

Agradeço o convite que me foi feito pelo MPPM para estar aqui neste dia internacional de 

solidariedade com o povo palestiniano. 

Devo talvez começar por apresentar-me e tentar explicar o que me leva, o que me levou a amar a 

Palestina. 

Sou artista plástica, não sou nem política, nem diplomata, nem historiadora, nem economista, nem 

académica. Sou de alguma forma mais livre. 



 - 9 - 

Ao caminho para chegar à liberdade chamo-lhe resistir. E é duro. É a resistência, a força, a coragem, 

o calor do povo palestiniano, a sua não condescendência, que me ligam à Palestina e, portanto, 

ligaram também o meu trabalho. 

O amor normalmente não se explica, ou 

explica-se mal, tem-se! 

O meu projecto intitulado ANIMALS’ 

NIGHTMARE é sobre resistência. É sobre 

ser artista hoje e resistir. É sobre a 

Palestina. 

Não vos vou contar ao pormenor o meu 

projecto, seria talvez longo, vou tentar 

contar o que vivi. 

A Qattan Foundation acolheu-me como 

artista residente em Ramallah durante dois 

meses, Junho e Julho deste ano. Dois meses difíceis para a Palestina. 

Chego a Portugal com o corpo e o coração ligado aquele lugar, julgo que para sempre. O meu projecto 

artístico, mudou, claro que mudou, foi por isso que lá quis ir, queria saber se estava no caminho certo. 

Não estava. 

Os meus dois meses na Palestina foram intensos, intensos na atenção. Foram dois meses que vivi, 

experienciei a dureza, o que é passar checkpoints: os já marcados, os conhecidos; deparar-me com os 

chamados flying checkpoints, os que aparecem sem aparente explicação, os que vão sendo espalhados 

por toda a Cisjordânia. Nos checkpoints as pessoas são tratadas como gado pronto a abater. Os 

checkpoints são fronteiras inventadas por Israel para limitar os movimentos aos palestinianos. 

Vivi a falta de liberdade, vivi a restrição de movimentos, vivi a dor, vivi o som de helicópteros todas 

as noites a sobrevoar a minha cabeça, vivi as horas de falta de sono, vivi o estar alerta. Vivi a 

importância de ser solidário, a importância de estar ao lado. 

Aprendi que naquele lugar não há nenhum conflito. 

Aprendi que naquele lugar há uma força ocupante e um povo ocupado. 

Aprendi que Israel é um estado colonialista, como foi Portugal até ao 25 de Abril. 

Aprendi que a Palestina ainda existe, não foi dizimada como foram os índios na América, porque na 

Palestina existe resistência. 

E tive a certeza que o mundo é muito pequeno. 

Aprendi que os seres humanos não têm todos os mesmos direitos. Que a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos escrita em 1948 não serve a todos. 

Aprendi que o valor da vida, o peso da vida humana, muda, altera-se consoante o lugar onde se está. 

Aprendi que a vida humana será igual para todos quando esse lugar se chamar solidariedade. 

Em Jenin ouvi tiros à noite, porque é assim. Porque Jenin todas as noites recebe visitas de militares 

israelitas que ali têm uma das suas bases. Vão em treino. Disparam. 
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Em Hebron vi ruas por onde os palestinianos não podem 

passar, porém moram nessas ruas. Como os bichos, para 

sair de casa, saem pela janela das traseiras ou pelo telhado. 

Vi que há diferentes estradas em todo o território, as 

estradas para palestinianos, as que mudam o seu percurso 

consoante os checkpoints que por aí se possam encontrar. 

São estradas de difíceis acessos a maior parte das vezes e 

por onde qualquer curta viagem de 20 km dura horas. 

As estradas mistas, possíveis à circulação de palestinianos 

e israelitas. 

Condições mais fáceis, talvez as compare às nossas estradas 

nacionais. 

E por fim, as estradas exclusivas a israelitas, comparáveis 

às nossas A1, A2, e por aí fora, consideradas portanto para 

cidadãos inteiros. Isto que descrevo passa-se 

geograficamente, não em Israel, mas sim na Cisjordânia 

dentro das fronteiras de 1967. 

Numa viagem a caminho de Salfit (povoação que segundo 

a Wikipédia é uma cidade “israelense”) para ver o jogo de 

futebol Alemanha – Portugal, o carro onde ia foi apedrejado por uma pedra vinda de um autocarro 

de colonos. 

Estrangeiros não são bem-vindos. Os colonos não gostaram da nossa presença. Salfit é uma pequena 

povoação a noroeste de Ramallah dentro das fronteiras de 1967. É uma povoação rodeada de 

colonatos, é ver no mapa. 

Mas o mapa, o Google Maps tem pouco, não se vê a Palestina, a Cisjordânia. 

Quando se vê, vê-se o fim da estrada. Acabou o colonato, acabou a estrada, acabou a terra e acabaram 

as pessoas. Acabou o Google Maps. 

Dormi uma noite no campo de refugiados Al-Arroub. Depois de jantar brincámos todos ao jogo do 

lobo. Acolheu-me uma família grande e bonita. 

Ouvimos música tocada pelas crianças e por Nour, que toca e ensina Alaúde a crianças em Belém. 

Longa a noite, fiquei a ouvir Suad, a avó, um neto ficou enroscado a dormir nos seus braços. Suad 

contou como foi a viagem em 1948 desde a sua terra, uma povoação a sul de Jaffa, até ao exílio. A 

ONU forneceu as tendas a montar em Al Arroub, o campo de refugiados, onde hoje ainda vive. Suad 

contou como se abrigavam do frio, como fazia a mãe para as crianças não terem frio no inverno. 

Depois, como subiam os panos da tenda no verão, para arejar, para que entrasse ar. Suad fez, e tem 

hoje com ela, duas pequenas reproduções, duas maquetes das tendas, para não se esquecer, disse. As 

tendas do campo de refugiados, com o tempo foram-se convertendo em casas construídas com o 

material por ali possível de arranjar. Hoje, em 2014, esta família, como mais de 6 milhões de 

refugiados, vive à espera de voltar a casa. 

Em Jerusalém só pode entrar quem tem identificação de “Jerusalamita”. A maioria dos palestinianos 

não tem, não pode entrar. Nenhum dos Palestinianos com quem convivi em Ramallah, e no resto da 

Cisjordânia, pode entrar em Jerusalém. 
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Em Jerusalém assiste-se a toda a hipocrisia. 

Em Jerusalém, as armas, o uso de armas, são uma 

pequena banalidade. 

Em Jerusalém jovens da idade das minhas filhas 

carregam ao ombro enormes G3s como se fosse a mochila 

da escola. 

Em Jerusalém só israelitas judeus têm plenos direitos. 

Um Palestiniano, com identificação de Jerusalém, não 

pode, não lhe é permitido o direito de voto. 

Jerusalém e Israel, estão longe, muito longe de ser uma 

democracia. 

Israel ocupa ilegalmente territórios. Israel não trata todos 

os seus cidadãos da mesma forma. Israel humilha, 

descrimina homens, mulheres, crianças. 

Porque a sua religião não é a mesma, porque a cor não é 

a mesma, porque a cultura não é a mesma, porque a 

história não é a mesma. 

Israel é hoje um estado colonialista. Israel é hoje um 

estado racista. 

No dia 25 de Julho fui a Jerusalém, como fui muitas 

outras vezes. Sou estrangeira, posso. Passei Qalandia, o 

checkpoint mais duro e feio de se passar em toda a Palestina. Qalandia estava cheia, teria centenas 

de militares israelitas armados até aos dentes. 

Queria ir a Jerusalém, queria ir à livraria mais linda que 

encontrei, a Educational Bookshop, queria tentar 

descansar, fui. Apanhei o 18, o autocarro que passa...passa, 

quer dizer... deixa os passageiros no checkpoint e espera-os 

do outro lado: os que conseguiram passar, voltam a entrar; 

os que não conseguiram, NÃO. 

O 18 faz os 15 km de distância entre Ramallah e Jerusalém. 

Saí junto à porta de Damasco, na cidade velha. O cheiro era 

insuportável, não havia sequer pessoas na rua. Quem estava 

na rua como eu tapava bem a boca e o nariz. O cheiro estava 

desde o dia anterior espalhado por todas as ruas de 

Jerusalém Leste. Na livraria, o Imad, gerente da 

Educational Bookshop explicou-me: ontem a policia 

israelita atirou canhões de água podre, água do esgoto para 

cima das pessoas, os manifestantes contra a ocupação, 

contra o bloqueio, contra o ataque a Gaza. 

Se houvesse uma estrada Ramallah - Gaza, se os Palestinianos pudessem cruzar território israelita, a 

distância Ramallah - Gaza seria aproximadamente de 80 km. A Haya, uma amiga que ganhei na 

Qattan Foundation, é de Gaza, tem família em Gaza. Se a Haya pudesse ao menos entrar em Gaza, 
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direito que lhe é negado pelo bloqueio, demoraria um dia a chegar: primeiro teria que sair de 

Ramallah para chegar à Jordânia; da Jordânia atravessar o golfo de Aqaba para o Egipto e do Egipto 

até Gaza. SE... 

E é assim que os Palestinianos são tratados, e é 

assim ... 

Fui a Telavive/Israel. Vi uma cidade a precisar de 

ajuda psiquiátrica, uma esquizofrenia no ar, nem 

no médio oriente me encontrei. De repente aterrei 

em Miami, e vi como é fácil criar uma cidade bolha, 

uma cidade propaganda, que a mim muito 

pessoalmente me meteu nojo, nojo de nojo. Deu-

me vómitos. Procurei rapidamente o autocarro 

para sair dali e não vomitar para cima de algum 

inocente. 

Fui para solidificar as minhas ideias em relação ao 

meu projecto artístico, sabendo que de lá sairia 

sem saber responder às minhas questões: o quê? 

como? com que força? o que move um artista 

daquela parte do mundo? 

As perguntas que faço neste projecto são 

impossíveis de responder: o que é que move, com 

que força, onde a vai buscar um artista, um criador 

duma parte do mundo sempre em guerra desde 

que nasceu. 

Pensei que pudesse responder. Não posso. Não posso porque não vivo na Palestina, porque não sou 

palestiniana e porque o meu olhar será sempre um olhar de fora, um olhar exterior. No entanto, 

quanto mais avanço no trabalho, mais perto fico. Mais perto fico no sentido de estar ao lado. Mas ao 

lado não significa estar dentro.  

Fico mais perto de saber que ficarei sempre de fora. 

Aprendi que de fora posso muito, ou 

posso alguma coisa, porque com o meu 

trabalho trago o assunto a outros. Com 

ele trago um pouco da Palestina a 

Portugal, e talvez consiga dar um 

pouco a conhecer do que se passa nos 

nossos dias na Palestina. E assim em 

Março de 2015 exponho ANIMALS’ 

NIGHTMARE, este projecto que 

nasceu em Avis, vila norte Alentejana, 

onde vivo e trabalho. Avis, o Alentejo, 

o Mediterrâneo, as oliveiras, o calor, as 

pessoas, a cultura. Toda a paisagem me parece tão semelhante, tão perto da Palestina, que vou tentar 

juntá-las 
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O povo palestino está determinado a ter o seu Estado 

independente e soberano 

Mohammed Yahya 

Secretário-Geral Adjunto e Secretário Internacional da GUPW - 

União Geral dos Trabalhadores Palestinos 

 

Bom dia a todos. 

Excelentíssimos senhores representantes da Câmara Municipal de Almada, da Embaixada da 

Palestina, das Embaixadas árabes. 

Companheiro Presidente da CGTP. 

Senhores convidados e todas as pessoas solidárias. 

Em primeiro lugar quero reiterar o meu agradecimento à CGTP por esta actividade que representa 

para nós uma muito grande ajuda. Este é um novo impulso para a nossa luta a nível nacional palestino 

e ao mesmo tempo para a luta a nível nacional em Portugal. 

Vou referir alguns acontecimentos na Palestina. 

Em primeiro lugar, transmito as saudações de todos os trabalhadores da Palestina, que sofrem a pior 

ocupação existente no nosso planeta e as provocações sionistas que afectam todas as camadas sociais 

do meu povo. Estes trabalhadores sofrem um cerco permanente por parte do inimigo, que ergue todos 

os obstáculos ao desenvolvimento das forças produtivas a nível nacional.  

O que se autodenomina governo de Israel leva, diariamente, a cabo detenções e hoje há mais de 5.000 

presos nas prisões, entre eles 16 deputados do parlamento palestino. Quarenta e dois por cento dos 

presos são trabalhadores. Nestes últimos dois meses Israel deteve 700 pessoas. Houve também 

detenções de crianças, mulheres e velhos.  

E há também a provocação de Israel em Jerusalém, nossa capital. Estão a tentar destruir os lugares 

santos cristãos e muçulmanos. Os colonos levam a cabo acções para provocar acidentes e ataques aos 

palestinos. E há também esta política assassina que Israel leva a cabo. Israel cometeu a barbaridade 

de queimar uma criança palestina de 14 anos há meses. Israel também enforcou um trabalhador, um 

condutor em Jerusalém. Ao mesmo tempo está a atear fogo a casas. Estão também a praticar uma 

política de expulsões. Estão a expulsar os familiares dos mártires dos seus lares e de Gaza. 

Não esqueçamos o que se passou em Gaza. Crimes e assassinatos, e a limpeza étnica por parte dos 

israelitas sionistas, a matança de crianças. Estão a utilizar armamento norte-americano contra os 

inocentes. Cem por cento das vítimas desta agressão são civis. Também destruíram 40.000 casas e 

há cerca de 3.000 mártires e dezenas de milhares de feridos.  

O que se está a passar hoje é a tentativa de impor factos consumados no terreno. O que Israel pretende 

é quebrar o ânimo do povo palestino procurando utilizar novos meios de violência contra o povo 

palestino. É o que Israel quer com esta destruição de infra-estruturas, a destruição de estradas e ruas, 

e a destruição de casas sob um qualquer pretexto. Outro crime consiste em arrasar os campos férteis 

para que não possam mais ser usados para a agricultura. Prosseguem a construção desse muro racista 
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que vai de norte a sul da Palestina. Como disse antes a minha companheira 1 passa pela aldeia de 

Salfit, ao lado da qual está Qalqilya, e por tantas outras que sofrem com este Muro. E estas pessoas 

estão a sofrer um isolamento total. 

Ao mesmo tempo Israel faz algo muito perigoso. Quer privar o nosso povo de jovens e gente 

preparada a nível académico, ao mesmo tempo que proíbe os trabalhadores de irem aos seus postos 

de trabalho. 

Antes dos Acordos de Oslo havia 120.000 trabalhadores que trabalhavam dentro da Linha Verde e 

hoje há somente 55.000 trabalhadores dentro da Linha Verde. Há 20.000 trabalhadores que 

trabalham de uma forma clandestina e que vão para a emigração. Esses 55.000 têm de atravessar 

caminhos muito perigosos, atravessar as montanhas para chegar ao trabalho. Sai um trabalhador às 

três da madrugada para que chegue no dia seguinte ao interior da Linha Verde. Estas pessoas 

trabalham de dois a seis meses dentro da Linha Verde para depois voltar às suas casas. 

E não esqueçamos as perseguições diárias e o assassinato e humilhação que levam a cabo o exército 

sionista e também os colonos sionistas com a protecção do exército israelita 

Apesar de todos estes acontecimentos, nós, o povo palestino, o povo da paz, pretendemos uma paz 

justa e a garantia da nossa soberania, a protecção do nosso território nacional, a protecção das 

crianças palestinas. O que temos que fazer é protegê-los e dar todo o respeito a essas crianças, porque 

não há vida para as crianças do mundo se não houver vida para as crianças palestinas e não há 

solidariedade a nível mundial se não houver solidariedade para com o povo palestino. 

Estamos muito determinados na solidariedade com todos os que lutam pela paz, pela solidariedade 

para com o nosso povo, pela solidariedade com todas as camadas sociais palestinas, uma 

solidariedade baseada nos valores e nas leis internacionais. E, um dia, através desta solidariedade, 

será possível estabelecer o nosso Estado Palestino, independente, verdadeiramente soberano, e com 

capital em Jerusalém. 

Viva a luta dos trabalhadores e do povo de Portugal. 

Vivam as organizações de solidariedade portuguesas e internacionais. 

Viva a luta da CGTP. 

Viva a solidariedade entre os trabalhadores palestinos e os trabalhadores portugueses. 

Viva a luta dos trabalhadores palestinos, uma luta de classes, uma luta internacionalista. 

Obrigado 

 

 

  

 

1 Referência à intervenção de Joana Villaverde neste Seminário. 
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Israel e Palestina à luz do direito internacional: 

ocupação, colonialismo, apartheid e limpeza étnica 

José Manuel Pureza 

Professor Universitário e membro da Direcção Nacional do MPPM 

 

Bom dia a todos e todas. Ficam feitos os cumprimentos em geral. 

Eu queria dar-vos conta de que há certos momentos e certas questões que tornam realmente 

apaixonante e útil o estudo e a utilização do Direito. Às vezes isso acontece e o caso da Palestina é 

justamente um daqueles casos em que o conhecimento do Direito Internacional é uma ferramenta 

importante para o trabalho que há que fazer para garantir aquilo que temos que garantir: a 

independência, a construção de um Estado, a protecção dos direitos das pessoas. 

O que eu queria, muito rapidamente, aqui apresentar-vos é uma reflexão que tem uma preocupação 

essencial: é tentar mostrar, na medida das minhas possibilidades, que sendo muito importante a 

classificação da Palestina como território ocupado, temos que saber quais são os limites dessa 

argumentação e saber ir mais além na denúncia da situação que hoje se vive na Palestina. 

Portanto, das variadíssimas abordagens de Direito Internacional que eu poderia fazer, essa é aquela 

que me parece útil fazer neste momento, a mais útil. 

Classificar a Palestina como território ocupado é uma verdade e, portanto, não vale a pena sequer 

questionar. O Estado israelita, de vez em quando, questiona essa classificação, mas não vale a pena 

questionar, sequer, essa abordagem. 

Há consequências disto que é importante ter em conta, do ponto de vista do Direito Internacional. 

Na verdade, a classificação da Palestina como como território ocupado implica, no plano do Direito 

Internacional, que os poderes da potência ocupante são poderes juridicamente limitados. Israel, 

enquanto potência ocupante, não está legitimado para fazer tudo aquilo que lhe apetece, tem poderes 

limitados. Mais ainda, a situação de ocupação, de acordo com o Direito, é uma situação sempre 

temporária até que a soberania plena seja devolvida ao povo que vive, temporariamente, em situação 

de ocupação. Ou seja, dizer que a Palestina é terra ocupada, e tirar daí as consequências do Direito, 

implica confrontar o Estado de Israel com a ilegalidade que, enquanto potência ocupante, vai 

praticando dia após dia e implica confrontar todos os demais países com a obrigação de exigir a Israel 

a imediata reposição da legalidade internacional. 

Isto dito, eu sou de opinião que este é um argumento que tem vários limites que vale a pena analisar, 

apenas do ponto de vista do Direito Internacional, não estou a colocar-me do ponto de vista da 

Política Internacional. 

Estritamente no plano do Direito Internacional, em primeiro lugar, é um argumento limitado porque 

o Direito Humanitário, que é aquele que decorre da situação de ocupação, não integra questões como, 

por exemplo, a exigência do direito à autodeterminação dos povos. E, por outro lado, insistir, em 

termos absolutos, na classificação da Palestina como território ocupado, remete-nos à situação de 

1967 e esquece, ou pode correr o risco de fazer esquecer, tudo aquilo que vai para lá da situação criada 

com a ocupação na Guerra dos Seis Dias. 
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Por isso, retendo todas as consequências que podemos retirar, em termos solidários, da classificação 

da Palestina como território ocupado, e da aplicação integral do Direito Humanitário, eu sou 

favorável a que não fiquemos por aí e acrescentemos três dimensões de denúncia que têm implicações 

muito precisas no plano do Direito Internacional. 

Estas três situações de denúncia foram, aliás, como não poderia deixar de ser, já feitas nas 

intervenções que até agora decorreram nesta manhã, pelo menos na parte que eu pude ouvir. 

A primeira, é de afirmar peremptoriamente, como a Joana Villaverde fez, de forma muito clara e com 

um testemunho muito impressionante, que Israel pratica, na Palestina, uma política de natureza 

colonial. E, portanto, afirmar peremptoriamente, que Israel é hoje, e há muito tempo, uma potência 

colonial que coloniza a Palestina.  

Isso, caríssimas amigas e caríssimos amigos, tem todas as expressões que nós conhecemos: o 

estabelecimento de colonatos e, portanto, a aquisição totalmente ilegal de territórios; a anexação de 

territórios e respectivas populações e dos respectivos recursos; a segmentação de comunidades de 

que o exemplo mais conhecido é o do vergonhoso Muro; o fechamento de Jerusalém Oriental; o 

bloqueio a Gaza. Tudo isto, e muitas outras realidades que conhecemos, entre as quais eu destacaria 

a expropriação da água e a negação do direito à água pelas comunidades palestinas, tudo isto constitui 

expressão de um claro ilícito internacional que é a natureza colonial do Estado de Israel. 

A segunda dimensão que eu acrescentaria é a de que Israel impõe um regime de apartheid contra os 

palestinos. Sabemos bem que o apartheid é um crime internacional. Está consagrado em várias 

convenções e vários instrumentos do Direito Internacional. Não vou perder tempo com essa 

enumeração - ela é conhecida, sólida e incontestada. Assim sendo, sendo mesmo o apartheid 

classificado como crime contra a Humanidade no estatuto do Tribunal Penal Internacional, tiremos 

daí as consequências necessárias.  

Tudo aquilo que foi o testemunho da Joana Villaverde, e tudo aquilo que são os testemunhos das 

palestinas e dos palestinos que vamos tendo a possibilidade de conhecer, mostram que o que está a 

acontecer na Palestina é, claramente, a aplicação de um regime de apartheid. Mais ainda: aquilo que 

está a acontecer em Israel é a aplicação de um regime de apartheid. Ou seja, legislação de carácter 

assumidamente discriminatório, em função da pertença ao povo palestino, com discriminação no 

acesso a lugares, com discriminação no acesso a serviços públicos, com discriminação no exercício 

da cidadania básica. Se isto não é apartheid, então não sabemos o que seja apartheid.   

Porque apartheid não é apenas o que aconteceu na África do Sul, como racismo não é apenas uma 

situação localizada que opõe brancos e pretos num determinado sítio. Não, é uma relação social de 

discriminação fundada na pertença a um determinado grupo. E por isso, o que está a acontecer, em 

Israel, contra os palestinos, é esta situação: tortura, prisão ilegal, homicídio, tudo isto faz parte dessa 

situação. Os cinco mil detidos de que Mohammed Yahya acaba de dar conta, entre os quais dezasseis 

deputados, ilustram bem o que acabo de dizer.  

Finalmente, em terceiro lugar, Israel pratica limpeza étnica contra os palestinos. Na verdade, aquilo 

que Israel pratica, por acção do seu governo e de uma parte da sua sociedade, e muitas vezes por 

inacção do seu governo e por acção de uma parte da sua sociedade, o que Israel vem praticando é 

uma política deliberada de alteração da composição populacional de determinados territórios que 

pertencem à Palestina.  

Isto é colonização activa, é certo, mas é uma colonização feita com base numa estratégia assumida de 

limpeza étnica. As demolições em massa, os colonatos – sempre os colonatos! – a negação do aceso 

à terra e à água, a negação da liberdade básica de movimentos para trabalhadores, para as mulheres 
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e homens da Palestina, tudo isso é, claramente, feito para expulsar mulheres e homens das suas terras 

e, portanto, recompor a natureza populacional dessas comunidades. 

Em suma, e termino, fazemos bem quando, no trabalho de solidariedade, tiramos todas as 

consequências que há que tirar da aplicação do Direito Humanitário, designadamente, no que 

decorre da classificação da Palestina como terra ocupada. Mas fazemos melhor se acrescentarmos a 

isso a classificação de Israel como potência colonial, que pratica apartheid e que pratica limpeza 

étnica.  

Porque isto tem duas consequências. A primeira é que, se formos arrojados, coerentes e consistentes 

na aplicação desta argumentação, temos todo o poder para confrontar Israel com as suas 

responsabilidades, mas temos mais poder, ainda, para confrontar os nossos governos com as suas 

responsabilidades na manutenção deste estado de coisas em Israel. Em segundo lugar, eu creio que, 

se nós formos coerentes na análise e na utilização deste instrumento, faremos aquilo que tem que ser 

feito. Porque o Direito Internacional, como todos os Direitos, não se aplica sozinho – só se aplica pela 

mobilização de vontades e pela mobilização de poderes. É isso que eu acho que os movimentos de 

solidariedade devem, cada vez mais, fazer com o Povo Palestino. 

Muito obrigado. 

 

 

 

A força do povo palestino é a sua firmeza 

Yousef Ahmed 

Comentador político e membro do Comité Central do PPP – Partido 

do Povo da Palestina 

 

Bons dias a todos.  

Em primeiro lugar quero agradecer às organizações que promoveram este evento no dia da Partição 

da Palestina, no Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino.  

Os outros oradores já falaram da questão palestina e sobre o que se está a passar hoje em dia. Não 

vou falar de política, vou falar dos acontecimentos actuais que estamos a viver.  

O nosso povo existe, a nossa causa existe, somente porque existe a Resistência.  

A força do povo palestino é a nossa firmeza, antes de 1948 e depois de 1948, porque prosseguimos 

continuamente nesta resistência para alcançar os nossos direitos nacionais. 

Quando Israel triunfou, em 1948, e conseguiu o seu Estado, um dos fundadores deste Estado, Ben-

Gurion, disse três coisas que se iriam passar com os palestinos: os mais velhos vão esquecer com os 

anos, as crianças não saberão nada da questão palestina e há ainda um terceiro tipo de palestinos, 

que nós iremos matar. 
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Gostaria de lhe dizer, se ainda estivesse vivo, que nós, depois de quase 70 anos de Nakba, de 

Catástrofe, nós, que éramos dois milhões, somos agora doze milhões. E também dizer-lhe que os 

nossos filhos não esqueceram a Palestina, recordam-se da Palestina desde o momento em que 

começam a mamar o leite das suas mães. 

Não vou falar muito dos grandes acontecimentos da luta do meu povo. Vou apenas falar de dois 

acontecimentos desta luta porque aqui conhecem bem a questão palestina.  

O primeiro facto é que Israel levou a cabo três guerras de agressão contra o povo de Gaza. Assassinou 

mais de 500 crianças no último ataque. Vimos que Gaza foi atacada durante 51 dias, atacada com o 

apoio dos Estados Unidos e dos países da União Europeia. Mas Gaza continua - e continua firme! 

Uma das mulheres cujos filhos foram assassinados em Gaza disse aos israelitas que podiam continuar 

a matar, mas que nós iremos construir as nossas casas onde estavam na Palestina antes de 1948. 

Hoje em dia vemos a agressividade da política israelita em Jerusalém. O que conseguiu Israel? Apesar 

de tender a judaizar esta terra desde 1967, apesar de estar a destruir as casas, a perseguir e atacar as 

pessoas, não vai conseguir nada.  

Para além da firmeza do nosso povo em Gaza, Israel também é confrontado com a firmeza, que não 

esperava, do nosso povo em Jerusalém.  

Todo o nosso povo, seja na Faixa de Gaza, seja na Cisjordânia ou em Jerusalém, continua com a 

resistência e continua como dizia o grande poeta palestino Tawfiq Zayyad: 

Aqui ficaremos 

Como um pesado muro sobre os vossos peitos 

Nós famintos 

Que não temos que vestir 

Nós vos desafiamos2 

A terminar quero agradecer às organizações promotoras, aos seus dirigentes e ao povo do vosso país 

Muito obrigado 

 

 

  

 

2 Tawfiq Zayyad, poeta e escritor, viveu entre 1929 e 1994. Foi activista político, deputado ao Knesset e presidente da 
Câmara Municipal de Nazaré. Os versos citados são do seu poema “Aqui ficaremos” que está integrado numa antologia de 
poesia palestina editada pelo MPPM (Documentos MPPM nº 5 – Poesia Palestina do Século XX) 
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A propósito do contexto político no Médio Oriente 

Jorge Cadima 

Professor Universitário e Vice-Presidente da Assembleia Geral do 

MPPM 

 

Bom dia a todos. 

Irei ultrapassar um pouco as fronteiras da Palestina e dizer algumas palavras sobre o contexto 

regional, o contexto do Médio Oriente e dos países que, para além do Médio Oriente, são parte 

importante da situação que temos estado aqui a discutir. Aliás, o movimento a que pertenço – o 

MPPM – fez questão de dotar-se dum nome algo – chamemos-lhe assim – quilométrico (Movimento 

pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio 

Oriente) para sublinhar a ideia de que o que se passa na 

Palestina é indissociável daquilo que se passa para além 

das fronteiras da Palestina. 

Começo por dizer algo que é uma constatação 

incontornável: a realidade hoje no Médio Oriente, na 

generalidade dos países do Médio Oriente, é uma realidade 

absolutamente dramática, absolutamente catastrófica. 

Temos vários países destruídos, fragmentados, reduzidos 

ao caos. É o caso do Iraque, é o caso da Síria, é o caso da 

Líbia. 

Infelizmente, não é difícil encontrar fotografias como esta, 

que ilustra a destruição de uma cidade síria (Foto 1). 

Ou como esta que ilustra a destruição da cidade síria de 

Homs (Foto 2). 

Como esta que 

ilustra a 

destruição de 

uma cidade 

iraquiana 

(Foto3). 

Ou como esta 

que descreve o 

estado em que 

ficou a cidade 

líbia de Sirte, que 

foi a última cidade a cair aquando da guerra da NATO de 

2011 (Foto 4). 

Creio que vale a pena reflectirmos sobre esta última 

imagem, se nos lembrarmos que a guerra da NATO de 2011 contra o povo líbio foi levada a cabo com 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Foto 4 
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o pretexto de defesa das populações civis, com pretextos humanitários. A "defesa das populações 

civis" traduziu-se nesta imagem! 

E não é só a destruição física, como é evidente. É a destruição de vidas. 

São centenas de milhar de mortos nas guerras dos últimos 20 ou 25 

anos no Médio Oriente. Aliás, em Outubro de 2006 a revista médica 

britânica The Lancet publicou um estudo 3 que estimava em 650.000 

o número de mortos, só no Iraque e só no período entre a invasão de 

2003 e Junho de 2006. 

Mas não é só a destruição física e o número de mortos. É, também, o 

problema dos vivos. Porque os vivos são, hoje, em grande parte, 

refugiados, desalojados, vivendo em países limítrofes. Ainda há bem 

poucos dias, no dia 11 de Novembro, o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados publicou uma notícia falando em 13,6 

milhões de desalojados apenas na Síria e no Iraque. Ou seja, quase um 

em cada quatro habitantes desses dois países. 

E há outro aspecto que é silenciado na comunicação 

social, mas que é uma realidade terrível: o dia-a-dia 

no Iraque, mas também na Síria e no Líbano, é 

marcado por atentados terroristas, incluindo carros 

armadilhados, que ceifam dezenas de vítimas por 

dia. Não é exagero falar em dezenas de vítimas por 

dia. No ano passado, o canal de televisão russo RT 

fez a contabilização dos mortos ao longo do ano de 

2013 no Iraque e chegou a este número que está no 

canto inferior direito da imagem, ou seja, quase 

9.000 mortos. 

Também há outros sítios na Internet que fazem o 

levantamento do número de vítimas que todos os dias 

morrem no Iraque. Estes números referem-se apenas 

ao Iraque. Há poucos dias, o site 

www.iraqbodycount.org indicava que na segunda-

feira, 24 de Novembro tinha havido 29 mortos; na 

véspera, domingo, 23 mortos; no dia anterior, sábado, 

133 mortos; na sexta-feira, 28 mortos. Portanto, não é 

exagero falar em dezenas de mortos todos os dias. Mas 

trata-se duma realidade que não aparece na nossa 

comunicação social. 

E esta realidade terrorista, que está a caracterizar o dia-

a-dia no Médio Oriente, está também a destruir séculos 

de convivência de comunidades nacionais e religiosas 

que vivem nesses países. Estamos perante o terrorismo mais bárbaro e violento. 

 

3 Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a cross-sectional cluster sample survey, de Prof. G. Burnham, R. Lafta, S. 
Doocy, L. Roberts . The Lancet  , Publicado Online: 12 October 2006. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-
6736(06)69491-9 

http://www.iraqbodycount.org/
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69491-9
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69491-9
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Agora falam-nos em – e mostram-nos vídeos – de jornalistas ocidentais decapitados, nomeadamente, 

por esse bando terrorista que está a ocupar grande parte 

do Iraque e da Síria, o autoproclamado “Estado Islâmico 

do Iraque e da Síria”. Mas a verdade é que, há muitos 

anos, aparecem vídeos sobre realidades dramáticas 

como esta, praticadas por aqueles chamados “rebeldes”, 

os mesmos “rebeldes” que são apoiados, financiados e 

armados pelas potências ocidentais. No ano passado, 

pudemos ver o vídeo da decapitação de dois religiosos 

cristãos 

E, também no ano passado, um chefe desses 

autoproclamados “bandos rebeldes”, pediu aos seus 

ajudantes para o filmarem enquanto esquartejava um 

soldado sírio e lhe 

comia as entranhas. Depois, orgulhoso pelos seus feitos, 

colocou o vídeo na Internet. A BBC (5 Julho 2013) deu-se ao 

trabalho de ir entrevistar o canibal, deu-se ao trabalho de 

confirmar que a notícia era verdadeira, mas a notícia não abriu 

telejornais, foi referida como facto de pouca importância, até 

pedindo alguma compreensão pelo rapaz que estaria 

traumatizado pela guerra! A notícia falava em canibalismo 

ritual, em trincadelas rituais. Não sabemos bem que ritos se 

praticam na BBC… 

A verdade é que, 100 anos após o início da primeira guerra 

mundial e 75 anos após o início da segunda guerra mundial, 

para os povos do Médio Oriente não é difícil pensar que a 

terceira guerra mundial já começou. Está no seu dia-a-dia, está 

em curso. E temos todos que nos perguntar por quê esta 

realidade de horror e de catástrofe. 

Seguramente, há muitos aspectos importantes para discutir, mas creio que não é possível fazer de 

conta que a catástrofe actual não tenha a que ver com 20 ou 25 anos de guerras, agressões, 

bombardeamentos, subversões executados 

directamente pelas potências ocidentais ou por 

intermédio de exércitos terroristas armados, 

financiados e apoiados por essas mesmas 

potências imperialistas e pelos seus aliados de 

peito na região. 

Não é possível fazer de conta que a 

fragmentação e destruição do Iraque não têm 

nada que ver com a guerra de 1991 e com os 13 

anos de sanções que se lhe seguiram e que foram 

mortíferos. Uma notícia do New York Times do 

dia 1 de Dezembro de 1995 dá conta de um 

estudo das Nações Unidas onde se concluía que 

o número de crianças mortas como resultado 
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das sanções, até então, era de 576.000. E estamos a falar apenas dos primeiros quatro anos de 

sanções. Haveriam de se seguir mais oito. No final das sanções, veio a invasão e a guerra de 2003, a 

que se seguiu a ocupação.  

Não é possível fazer de conta que que o caos em que a Líbia mergulhou nada tem que ver com essa 

guerra da NATO em 2011 que terminou com a linchagem de Mohammar Khadafi e a entrega de 

posições vitais de poder a terroristas fundamentalistas. O que é que podemos pensar quando vemos 

uma notícia como esta da CNN, do passado dia 18 de Novembro, que tem por título “O ISIS [o tal 

autoproclamado Estado Islâmico da Síria e do Levante] chega à Líbia”. E que depois diz, a 

determinada altura: “os combatentes estão a tirar partido do caos político para expandir rapidamente 

a sua presença em direcção a ocidente”. A pergunta óbvia é: mas de onde veio esse caos político? Não 

tem nada a que ver com a guerra de 2011? 

E, já que falamos de ISIS, e do súbito aparecimento, no Verão de 

2014, deste bando terrorista que, num ápice, tomou conta de 

várias importantes localidades do Iraque e da Síria, 

questionamo-nos: isto nada tem a que ver com o envio para a 

zona, durante os últimos três anos, de toneladas de armas, de 

milhares de combatentes, de milhares de milhões de dólares e 

euros, por parte dos autoproclamados “amigos da Síria”, ou seja, 

de países como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a 

Arábia Saudita, a Turquia, o Qatar (até Paulo Portas andou por 

lá nas reuniões dos autoproclamados “amigos da Síria”…)? É que 

nós lembramo-nos de notícias como esta, do jornal norte-

americano Christian Science Monitor, de 2 de Abril de 2012, que 

tem por título “Os ‘amigos’ da Síria pagam os salários dos 

rebeldes que combatem contra Assad”. Vá lá, puseram ‘amigos’ 

entre aspas, mas 

esta utilização da 

palavra “rebeldes” não está bem, porque quem aceita 

dinheiro de um governo estrangeiro para combater o 

seu próprio povo, não é um rebelde, é um mercenário. 

E o que havemos de dizer quando vemos que é o 

próprio Vice-Presidente dos Estados Unidos, Joe 

Biden, que, falando no mês passado perante 

estudantes da Universidade de Harvard, confirmou a 

ligação directa entre estes apoios e o surgimento do 

ISIS? Diz Joe Biden, numa notícia do jornal norte-

americano Washington Post do dia 6 de Outubro deste 

ano: “Os nossos aliados na região foram o nosso maior 

problema na Síria. Os Turcos eram grandes amigos (…) e os Sauditas, e os Emirados, etc. Mas o que 

fizeram eles? Estavam tão determinados em derrubar Assad que despejaram centenas de milhões de 

dólares e dezenas [de milhar] de toneladas de armamento [não está “milhar” neste texto mas pode 

ouvir-se no vídeo] nas mãos de quem quer que estivesse disponível para lutar contra Assad”. E 

prossegue o Vice-Presidente dos Estados Unidos: “Só que quem recebia esses fornecimentos era a 
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Frente Al-Nusra, e a Al-Qaeda, e os elementos 

extremistas da jihad provenientes de outras partes do 

globo”.  

Claro que o Vice-Presidente dos Estados Unidos 

sacode água do capote e arma-se em falso ingénuo. Mas 

confirma uma coisa importante: é que este movimento 

extremista, este ISIS, foi criado a partir dos 

financiamentos que foram dados pelos grandes aliados 

de peito dos Estados Unidos na região, incluindo países 

da NATO, como a Turquia. 

E há quem não deixe os Estados Unidos de fora, como 

é evidente. O próprio New York Times, no dia 20 de 

Setembro deste ano, titulava que “No Iraque há 

profundas suspeitas de que de que a CIA e o Estado Islâmico 

estão unidos”.  

Aquilo a que estamos a assistir não é novo na política recente. A 

utilização de exércitos terroristas financiados, armados e 

apoiados pelas potências imperialistas para promover a sua 

influência em determinadas regiões do mundo não é nova. Já 

vimos isto, há três décadas, no apoio aos contras da Nicarágua, 

no apoio a Jonas 

Savimbi em 

Angola, no apoio 

a Bin Laden no 

Afeganistão. 

Robin Cook, que 

foi ministro 

trabalhista dos 

Negócios 

Estrangeiros no primeiro governo de Tony Blair, entre 

os anos de 1997 e 2001, e que em 2003 se opôs à 

Guerra do Iraque e se demitiu do governo, escreveu, 

no dia 8 de Julho de 2005, no jornal inglês The 

Guardian: “Bin Laden foi o produto de um monumental erro de cálculo por parte das agências de 

segurança ocidentais. Ao longo dos anos 80 foi armado pela CIA e financiado pelos sauditas para 

combater a jihad contra a 

ocupação russa no 

Afeganistão”. E, depois, diz 

também esta frase espantosa: 

“Al-Qaeda, que literalmente 

significa “base de dados” foi, 

na sua origem, o ficheiro de 

computador onde milhares de 

mujahideens foram 

recrutados e treinados com auxílio da CIA para derrotar os russos”. Ou seja, a Al-Qaeda, na sua 
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origem, era o ficheiro de computador contendo os nomes de milhares de mujahideens armados, 

financiados, apoiados pela CIA. Estou a ler as palavras de um ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros 

inglês, Robin Cook. Este artigo de Robin Cook foi publicado no dia 8 de Julho de 2005. Menos de um 

mês depois, no dia 6 de Agosto, Robin Cook morreu, ao que parece de enfarte.  

Mas não é apenas Robin Cook que diz estas coisas. 

Também o jornal inglês The Guardian, em 22 de 

Agosto de 1998, dando a notícia dos ataques com 

mísseis que o então Presidente Clinton tinha 

ordenado em vários países do mundo, 

alegadamente, para combater Bin Laden e a sua 

organização, publicava a fotografia de Bin Laden e, 

ao lado, o título “Terrorista fabricado pelos Estados 

Unidos da América - Osama Bin Laden: endeusado 

e armado pela CIA e o MI6 [os serviços secretos 

ingleses] quando combatia os russos no 

Afeganistão”. 

Estamos perante um trágico teatro do absurdo. Fazem-se guerras em nome do combate àqueles 

mesmos que são aliados noutras guerras. O absurdo atinge o auge com a situação actual na Síria. 

Após três anos a instigar os mais cruéis e bárbaros bandos terroristas contra o povo sírio, depois de 

ter levado, no Verão de 2013, o mundo às portas de uma nova guerra, uma guerra aberta das potências 

ocidentais contra a Síria, mais uma vez sob falsos pretextos, agora os Estados Unidos e outras 

potências da NATO procuram intervir na Síria em nome do combate ao ISIS e aos terroristas que eles 

ajudaram a criar. É em nome do combate ao ISIS que os soldados dos Estados Unidos estão a 

regressar ao Iraque e que os aviões dos Estados Unidos e da NATO estão de novo a bombardear o 

Iraque e agora, também, o território sírio, onde estão a destruir as infra-estruturas petrolíferas, as 

infra-estruturas económicas, comprometendo assim o futuro de uma Síria independente, tal como 

destruíram o Iraque, a Líbia, o Afeganistão e os outros países por onde passaram.  

Ouvimos falar muito em combate ao terrorismo de raiz fundamentalista, mas a verdade é que, até 

aqui, os grandes alvos das guerras, dos bombardeamentos, das subversões das potências ocidentais 

têm sido os países laicos do Médio Oriente, os países nascidos do movimento de libertação nacional 

árabe das décadas anteriores, países como o Iraque, a Síria, a Líbia, e também o Líbano, atacado por 

Israel em 2006. Os países governados por monarquias absolutas e ditatoriais, que são os maiores 

patrocinadores e financiadores directos do terrorismo fundamentalista, como nos confirma o Vice-

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ou seja, a Arábia Saudita, o Qatar e outros países do Golfo, 

não só são os maiores aliados dos Estados Unidos e das outras potências imperialistas na região, 

como não são alvos de ataque, nem sequer das grandes campanhas mediáticas contra o 

fundamentalismo islâmico. Tudo isto parece contraditório e incompreensível, mas só é 

incompreensível e inexplicável se aceitarmos que as intervenções ocorrem pelos motivos que os 

agressores invocam.  

A verdade é que há explicações alternativas onde o aparente absurdo ganha tragicamente sentido. 

Estamos perante uma estratégia, por parte das potências imperialistas, de dividir, de fragmentar, de 

gerar o caos, para depois reinar. Não esqueçamos que algumas das potências que hoje desempenham 

um papel central nas guerras da região eram, há poucas décadas, as potências coloniais da região. A 

Síria, o Iraque, o Líbano, a Palestina, a Líbia, foram colónias francesas, britânicas, italianas. E, há 

pouco menos de 100 anos, enquanto Lawrence da Arábia convencia alguns chefes árabes a 
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levantarem-se contra o Império Otomano, contra o domínio turco otomano, prometendo-lhes apoios 

e a independência, os chefes de Lawrence, no Foreign 

Office, em Londres, ou seja, no Ministério dos Negócios 

Estrangeiros britânico, negociavam em secreto com o 

governo francês a partilha entre si do Médio Oriente, no 

famoso Acordo Sykes-Picot de 1916, que está aqui 

reflectido no mapa que a BBC nos apresenta da divisão do 

Médio Oriente entre as zonas de controlo directo francês 

e inglês e as zonas de influência francesa e inglesa. Eu 

digo o famoso Acordo Sykes-Picot de 1916 porque ele 

chegou ao conhecimento do mundo quando, no ano 

seguinte, o jovem governo bolchevique da Rússia 

revolucionária encontrou os mapas e o texto do Acordo 

nos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e o 

divulgou ao mundo. 

Hoje talvez não conheçamos ainda os acordos que estão a 

ser estabelecidos. Mas podemos estar seguros que há 

novos planos para retalhar o Médio Oriente. Retalhá-lo em pequenos “bantustões”, incapazes de 

garantir o seu desenvolvimento independente e, 

também aqui, há o papel de actores regionais que 

têm os seus próprios objectivos de dominação. 

Alguns destes planos até aparecem em público. Em 

Julho de 2006, um Tenente-Coronel Peters publicou 

na Revista das Forças Armadas dos Estados Unidos 

– o Armed Forces Journal – um mapa retalhando, 

de novo, o Médio Oriente. E podemos ver o Iraque aí 

dividido, como está a acontecer, entre uma zona 

pretensamente xiita, uma zona pretensamente 

sunita e uma zona pretensamente curda. A própria 

Arábia Saudita deve cuidar-se, porque aparece 

retalhada em vários pedaços neste mapa! 

É também esta a lógica que preside ao apoio indefectível que os Estados Unidos e outras potências 

imperialistas têm dado a Israel. Manter a sua lança no Médio Oriente, a sua fonte permanente de 

instabilidade e conflito, que possa sempre justificar guerras, intervenções, invasões e subversões. E 

é, também, por isso, que ao fim de 67 anos o povo palestino continua a sofrer e continua a aguardar 

o cumprimento das promessas que a ONU lhe fez, há dois terços de século, mas que nunca cumpriu. 

E por isso, continua a ser um povo sem pátria, vítima do exílio, da guerra e da morte. 

A cobiça pelas gigantescas riquezas naturais do Médio Oriente parece justificar tudo aos olhos das 

grandes potências imperialistas. E hoje, mais do que nunca, porque as velhas potências imperialistas 

sentem-se sob pressão: sob pressão, porque sentem o desafio das novas potências económicas que 

emergem fora da velha zona euro-atlântica; sob pressão devido à profunda crise económica em que 

o capitalismo mundial mergulhou desde 2008 e que, longe de estar ultrapassada, ameaça explodir de 

novo, apesar de (ou talvez também em parte por causa de) sete anos de medidas extraordinárias que 

significaram benesses ilimitadas para o grande capital financeiro, mas miséria para os povos. Hoje, 

estas potências estão a transformar todo o Médio Oriente numa imensa Palestina e a criar uma 

gigantesca nova Nakba, uma gigantesca nova catástrofe. 
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Nós, os povos do mundo, não podemos aceitar que o planeta seja transformado num monumental 

desastre onde o monstro da guerra e da morte tudo destrua e tudo vandalize. E é por isso que é um 

imperativo moral da Humanidade ser-se solidário com quantos resistem e lutam, na primeira linha 

das trincheiras do combate pela Paz, pela Dignidade, pela Justiça e pela Liberdade, como fazem os 

nossos convidados palestinos aqui presentes e que daqui saúdo vivamente. 

Muito obrigado. 

 

 

 

O drama de trabalhar e produzir na Palestina 

ocupada 

Augusto Praça 

Membro da Comissão Executiva e responsável pelas Relações 

Internacionais da Confederação Geral dos Trabalhadores 

Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN) 

Bons dias a todos e todas. 

Começo por saudar os camaradas da Palestina aqui presentes. Já nos encontrámos anteriormente, 

nomeadamente no Encontro Sindical, realizado anteontem, em que também discutimos estas 

questões, e será difícil não repetir algumas questões. 

A questão da Palestina, para mim, coloca muitas contradições. Do ponto de vista pessoal, por razões 

que têm a ver com aquilo que a Joana Villaverde referiu. A ida à Palestina transforma a nossa visão 

sobre a Palestina de uma forma diferente. Estive lá há pouco tempo e deveria lá estar nesta altura se 

não estivéssemos aqui. Ver o que se passa no dia-a-dia transforma a nossa própria visão. Eu dizia a 

alguns camaradas que a minha visão sobre a luta da Palestina era uma visão romântica daquilo que 

se passa no terreno. Vivi muito daquilo que a Joana já referiu e, portanto, não vou repetir, mas há 

algumas questões que importa ter presentes. 

A primeira questão é a do mundo do trabalho na Palestina. O mundo do trabalho na Palestina é algo 

de impensável para nós, que dizemos que temos dificuldades, comparado com aquilo que eles vivem.  

Quando nós vemos que na Palestina cerca de 70% da população vive no limiar da pobreza, ou seja, 

daquilo que é o mínimo, cerca de um dólar por dia, significa que as pessoas vivem em condições de 

grandes dificuldades financeiras.  

Quando nós vemos que grande parte da população, mais de 75%, vive em situação de insegurança 

alimentar, estamos a falar de uma questão que é essencial para a sobrevivência humana, que eu direi 

que é ter uma refeição diária. 

Quando nós vemos que as terras mais ricas são roubadas – é o termo correcto – pelos colonos e que 

acham que têm o direito de, nos check points, em qualquer estrada secundária, mandar parar um 

carro conduzido por um palestiniano, revista-lo e até matá-lo se assim o entenderem. 

É isto que é a vida do dia-a-dia daqueles trabalhadores. 
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A taxa de desemprego na Cisjordânia anda na casa dos vinte e poucos por cento, mas em Gaza, antes 

do recente genocídio praticado por Israel, era de 40 por cento. Hoje é certamente superior. Não há 

dados, os que existem são mais antigos, mas os relatórios feitos pela OIT referem que a situação vivida 

naqueles territórios é “de grandes preocupações” o que, na linguagem da OIT, significa que é uma 

situação inaceitável, de quase não poderem sobreviver no seu dia-a-dia. 

Outra questão que me interessa também ver é como é que na Palestina se desenvolvem os negócios. 

Eu tive a felicidade de visitar uma fábrica. Eu vou contar esta história porque é outro dos aspectos da 

vida económica – já não estou a falar de trabalhadores, estou a falar de empresários. Tem uma fábrica 

em Nablus que fabrica produtos de consumo doméstico, por exemplo papel higiénico, detergentes, e 

coisas destas, e para poder exportar aquilo que produz naquela fábrica, para poder mandar para Gaza, 

tem que ter autorização dos israelitas para poder mandar para Gaza. Mas isto não chega. Para poder 

ir para Gaza tem que fazer um circuito pelo Egipto o que, do ponto de vista económico, torna o 

negócio quase impossível de ser realizar.  

Portanto, não são só os contornos em que as populações vivem, é o próprio desenvolvimento da 

economia que está sempre condicionado à autorização de Israel o que, do ponto de vista económico, 

se torna, também, numa situação catastrófica. 

A situação vivida por aquele povo é extremamente violenta, mas aprendi que ninguém pode vencer 

este povo palestino. Eu tive a felicidade de ir à manifestação de Abril pela libertação dos presos em 

Israel e foi impressionante ver uma mãe estropiada, que já tinha perdido o marido, morto pelos 

israelitas, já tinha perdido um filho, morto pelos israelitas, e um dos seus filhos estava em greve de 

fome e se não fosse libertado – e felizmente foi libertado mais tarde – também morreria, pois ela não 

deixou de estar ali à frente da manifestação. Deve ter sido a intervenção mais impressionante que eu 

vi na minha vida a apelar à resistência. Isto significa que, quando nós encontramos pessoas com esta 

capacidade de resistir, de lutar – cai um, levanta-se outro – é uma situação que indica que um dia 

teremos uma Palestina livre, independente, determinada pelo seu povo, com capital em Jerusalém. 

Eu não tenho dúvidas sobre isto. Porque só quem lá for e vir isto é que consegue perceber. 

Eu e outra camarada que não pode estar aqui hoje, por doença, fomos a Jerusalém Leste. Ia connosco 

uma criança de oito anos para visitar a parte histórica da cidade. A certa altura, um soldado israelita, 

como se ela fosse uma terrorista, aponta-lhe a G3 e não a deixa passar, embora a mãe tenha bilhete 

de identidade de residente de Jerusalém. É a uma criança de 8 anos – da idade da minha filha – que 

apontam uma arma a dizer que ela não pode passar.  

Impressiona lá ir e ver como aquilo funciona, como é viver naquelas condições. Os trabalhadores 

vivem miseravelmente, porque não há possibilidade de fazer negócio, não há empregos se não nos 

serviços, na Autoridade Palestiniana, tudo torna impossível viver ali. As pessoas vivem, lutam e são 

um exemplo daquilo que nós temos que fazer.  

Porque nós vivemos hoje na Europa, aquela Europa que dizem que tem valores humanos – fala-se 

muito em direitos fundamentais. É esta Europa que, por aquilo que o Jorge Cadima aqui disse, 

relativamente o Médio Oriente, leva a que as pessoas tentem emigrar, Mediterrâneo fora, em barcos 

que nem servem para salvar quanto mais para transportar. A União Europeia, com os seus valores 

“humanistas”, para não dizer criminosos, tem hoje, relativamente ao Mediterrâneo, às pessoas que 

fogem da guerra, que fogem da miséria, da perseguição, da perda do emprego, da perda do ganho, 

uma coisa chamada Frontex que criminaliza quem apoia os emigrantes que procuram a Europa. 

Estava a ouvir o José Manuel Pureza falar sobre Direito Internacional. Esta é outra frente em que nós 

temos que combater. A mim choca-me, enquanto jurista, que enquanto em Portugal a omissão de 
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auxílio é crime, na Europa é o auxílio a quem procura melhores condições de vida que é 

criminalizado! Estes não são valores que nós possamos suportar.  

É por isso que eu olho para esta Europa e vejo uma Europa em que, essencialmente, o que procura 

não é ser um exemplo para os outros, é saber como é que utiliza algumas questões que são 

importantes relativamente à vida das pessoas no mundo, como os direitos humanos de que todos 

falamos, para controlar o acesso a recurso naturais – é isso que está aqui em causa. O que está hoje 

em causa no Médio Oriente é, essencialmente, o controlo dos recursos naturais: a água, para os 

israelitas, que desviam os veios freáticos para ter acesso à água, enquanto os palestinianos não têm 

direito a nada; o gás, o petróleo, podíamos continuar por aqui fora… São estas as linhas de 

intervenção da Europa. Veja-se que o primeiro país a bombardear a Líbia foi a França, não foram os 

Estados Unidos.  

A Europa que em épocas mais antigas tinha os seus valores, com este liberalismo que destrói tudo, 

em que os direitos dos trabalhadores não existem, os povos não existem, os serviços públicos não 

existem, par esta Europa os seus valores são os de negar o direito dos povos à sua autodeterminação, 

a decidir pelas sua mãos o seu destino, a poderem ter uma vida livre, a a terem condições de trabalho, 

viverem com segurança nas suas casas, que não possam chegar lá e levá-los de noite, não se sabe para 

onde. 

O camarada Yhaya trouxe-os uns pequenos filmes, feitos com telemóvel, para não lhes roubarem as 

câmaras fotográficas, que nós vamos ver se conseguimos montar para poder passar. Esses filmes 

mostram as saídas para os territórios de Israel, às 3 ou 4 da manhã, dos trabalhadores que ali vão 

trabalhar diariamente. O número de trabalhadores palestinianos a trabalhar em Israel diminuiu 

imenso. Mas ele não disse uma coisa importantíssima: hoje há trabalhadores que vão trabalhar para 

Israel e ficam lá a dormir dias e dias ao relento, porque perderam a autorização para lá trabalhar, e 

correm o risco de ser mortos, mas não regressam à Palestina porque não têm trabalho. Esta é outra 

vertente do problema. É que, mesmo quem trabalha, e no dia-a-dia passa aqueles check points – os 

trabalhadores palestinianos, para poderem sobreviver trabalham nos colonatos, alguns deles, 

trabalham outros na construção civil em Telavive e noutros sítios – para poderem ter direito ao 

trabalho, correm risco de vida diariamente. Não é só terem trabalho, é que, para poderem ter 

trabalho, podem perder a vida. Foi isto que eu vi com os meus olhos. Cheguei a ir às 4 ou 5 da manhã 

e lá estavam todos na bicha para poderem passar a barreira, a vasculharem-lhes tudo. 

É para conhecer este dia-a-dia que nós convidámos estes nossos queridos camaradas, que lutam há 

muitos anos por uma Palestina independente, para hoje podermos partilhar com eles, para poder 

saber como é que trilhamos um caminho no futuro para, conjuntamente, podermos dar o nosso apoio, 

a nossa solidariedade, intervirmos, ajudarmos naquilo que for possível, para que eles próprios 

tenham sucesso e alguns deles posam até regressar às suas aldeias, às suas terras.  

A CGTP tem um protocolo de trabalho com a GUPW, aqui representada pelo camarada Yhaya. Nós 

temos lá estado, vamos continuar a lá ir, porque é preciso é que todos nos empenhemos, no futuro, 

no sentido de esta luta ser a nossa luta. Nós na CGTP cá estamos disponíveis para continuar o 

trabalho e vamos participar todos juntos no sentido de obter este resultado e um dia eu poder dizer: 

quero voltar a Jerusalém, mas como capital da Palestina livre. 
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O Conselho Português para a Paz e Cooperação e a 

causa palestina 

Carlos Carvalho 

Dirigente Sindical e Vice-Presidente do CPPC – Conselho 

Português para a Paz e Cooperação 

 

Excelentíssimo Senhor Embaixador da Palestina 

Estimados Representantes de Organizações Palestinas 

Sr. Deputado Bruno Dias 

Srª Deputada Catarina Marcelino 

Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almada 

Estimados Companheiros da CGTP-IN, do MPPM e do CPPC e outras organizações aqui presentes 

Caros Amigos, 

Em nome do Conselho Português para a Paz e Cooperação uma saudação calorosa a todos os 

participantes neste Seminário que se insere na proclamação pelas Nações Unidas de - 2014 - Ano 

Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino. 

Para além dos agradecimentos devidos à Câmara Municipal de Almada, os cumprimentos ao Senhor 

Embaixador, às companheiras e companheiros da CGTP-IN, do MPPM e a todos os presentes; uma 

calorosa saudação e um pedido aos nossos Companheiros Palestinos: que sejam portadores, junto do 

vosso Povo, da nossa mais fraterna e militante solidariedade, da nossa sincera confiança de que com 

a luta do vosso povo, herói e mártir, e com a contribuição da solidariedade internacionalista, a justiça 

será reposta. A Palestina vencerá.  

Como já aqui foi referido 29 de Novembro de 1947 é um dia a recordar não pelas melhores razões. Há 

77 anos a Organização das Nações Unidas aprovou a Resolução nº 181, que, contra a posição expressa 

pelos países árabes, decidiu pela partilha da Palestina, Ex – Protectorado Britânico, em dois Estado: 

Israel e Palestina.  

O Estado de Israel, fundado em 15 de Maio de 1948, com o apoio, não exclusivo mas fundamental, 

dos Estados Unidos da América, decidiu declarar a Resolução nº181 letra morta e, com um exército 

bem armado, desencadear a pilhagem e ocupação de uma boa parte das terras palestinas, expulsando 

centenas de milhares de cidadãos das suas casas. A Nakba, a Tragédia, iniciada nesse dia 15 de Maio 

deu início a uma das mais dramáticas, injustas e inumanas situações dos últimos 70 anos. 

São inúmeras as consequências desta guerra sem quartel contra o povo da Palestina. 

Outros intervenientes neste Seminário as descreveram durante a sessão da manhã. 

Israel desde a sua adesão à ONU, em 11 de Maio de 1949, tem violado sistematicamente todos as 

dezenas de Resoluções do Conselho de Segurança ou da Assembleia Geral da ONU assim como não 

cumpre as decisões da Agência Internacional da Energia Atómica, do Comité de Direitos Humanos 

da ONU, da Organização Internacional do Trabalho – OIT- da Agência das Nações Unidas para os 



 - 30 - 

Refugiados e, também da sentença do Tribunal Internacional da Justiça de 2004, que considera o 

Muro ilegal e ordena a sua demolição. 

Com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, Israel age com total impunidade face ao Direito 

Internacional e arroga-se à prática de actos inadmissíveis e indignos que, em casos semelhantes, 

foram objecto de outro tratamento.  

A política de dois pesos e duas medidas usada pela União Europeia e pelos Estados Unidos em relação 

à Questão Palestina são uma forma hipócrita e cínica de dar cobertura a estas violações das normas 

internacionais e dos Direitos Humanos por parte de Israel. 

A aprovação, há menos de uma semana, pelo Governo de Israel de um projecto de Lei visando 

declarar este país um Estado judeu e em que só os judeus terão direitos nacionais, é mais uma 

escalada num processo de segregação das restantes comunidades e uma violação dos Direitos 

Humanos, sem igual no presente.  

O papel dos movimentos de solidariedade passa também pela denúncia junto da opinião pública, dos 

governos e das instâncias nacionais e internacionais destas violações, destes crimes contra o Povo 

Palestino e contra a Humanidade.  

O Conselho Português para a Paz e Cooperação, durante as quase quatro décadas da sua existência, 

sempre considerou a causa do Povo Palestino e a Paz no Médio Oriente como uma das questões 

prioritárias da sua intervenção, procurando promover a participação de amplos sectores da sociedade 

portuguesa, em conjunto com outras organizações, seja no plano interno ou internacional, nesta 

causa solidária que queremos que o seja cada vez mais. 

De uma forma quase telegráfica, consideramos importante, sobretudo para os nossos convidados, 

dar testemunho do que nos últimos tempos tem sido possível fazer com outras organizações aqui 

presentes, ou não, mas de igual forma militantemente solidárias com a causa palestina.  

Permitam-me que refira tão-somente algumas delas ocorridas mais recentemente: 

Em 2012 - Plenário de Organizações e tomada de posição pública pelo fim da agressão de Israel a 

Gaza e a realização de actos públicos, em Lisboa e no Porto, exigindo o fim do massacre e por uma 

Palestina livre e independente; Carta Pública ao Governo Português, subscrita por diversas entidades, 

manifestando o nosso apoio à admissão do Estado da Palestina na ONU; Participação na Conferência 

Sindical Internacional de Solidariedade com os Trabalhadores Palestinos Promovida pela CGTP-IN.  

Em 2013- Desfile de Solidariedade para com os presos políticos nas cadeias de Israel; debates em 

diversas cidades do país sobre a situação na Palestina; diversas tomadas de posição em prol da causa 

palestina.  

Em 2014 – Concentração «Fim à agressão Israelita»; Petição pelo fim imediato da agressão israelita 

subscrita por milhares de cidadãos; Carta ao governo português sobre o mesmo assunto; iniciativas 

diversas de Solidariedade em Lisboa, Almada, Porto, Aveiro, Coimbra, Braga, Cuba e Barreiro; Acto 

Público frente à Embaixada de Israel, em Lisboa; Concentrações de Protesto e Solidariedade no 

Porto. 

Caras e Caros Amigos/as. 

Sabemos por experiência própria de quão importante é a solidariedade internacionalista à luta dos 

povos oprimidos.  

No entanto ela seria ineficaz sem a luta determinada destes mesmos povos. 
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E aqui é justo que se exprima o nosso elevado apreço pela coragem, determinação e perseverança do 

povo palestino na luta contra o agressor e pelo seu legítimo e inalienável direito a uma Pátria Livre, 

Independente, viável e Soberana, pelo fim da ocupação israelita, pelo regresso dos exilados, pelo 

direito a viver em paz. 

Uma referência, também, os muitos cidadãos e cidadãs, assim como organizações israelitas, que em 

Israel lutam contra as políticas sionistas, pela paz e por uma solução justa no respeito pelas resoluções 

das Nações Unidas e pelo Direito Internacional. 

É na persecução desta luta que conta com os contributos da solidariedade internacional que se 

abrirão, em nossa opinião, os caminhos do futuro.  

Num quadro político internacional complexo, são cada vez mais os Estados que consideram esta 

situação insustentável. 

E daí que se possa afirmar que há algo de novo no cenário internacional. O reconhecimento, em 2012, 

pela Assembleia Geral da ONU da Palestina como Estado Observador nesta organização e o 

reconhecimento do Estado da Palestina por 138 Países não é um facto de somenos, bem pelo 

contrário. E este número tem vindo a crescer. Suécia e Espanha, são os casos mais recentes.  

Importa, também, referir aqui a importância que atribuímos ao debate havido esta semana na 

Assembleia Geral da ONU em que uma vez mais Israel só contou com o apoio dos Estados Unidos da 

América. 

E, a nível interno, consideramos um facto positivo a aprovação pela Assembleia da República de um 

«Voto de Congratulação pelo Ano Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino» subscrito 

por deputados de diferentes Grupos Parlamentares entre os quais Bruno Dias e Catarina Marcelino 

presentes e oradores neste Seminário.   

O caminho a percorrer para uma paz justa e duradoura não se assegura fácil e a solução não reside, 

tão só, no reconhecimento da Palestina como Estado de direito pleno membro das Nações Unidas. A 

solução passa inevitavelmente por repor as fronteiras de antes da guerra dos seis dias, pelo fim dos 

colonatos e da presença de forças militares ou policiais nos territórios do Estado da Palestina; pela 

libertação incondicional dos presos políticos palestinos; pela liberdade de circulação de pessoas e 

bens entre a Cisjordânia e Gaza; pelo regresso dos refugiados; por uma solução para a questão de 

Jerusalém, sendo que a parte Oriental é Palestina, ou seja, pela criação do Estado da Palestina, com 

a capital em Jerusalém. 

No fundo aplicar as Resoluções da ONU produzidas ao longo de mais de 60 anos. 

Repetimos, se cabe ao Povo Palestino o fundamental deste esforço, pensamos não ser de subestimar, 

nem os nossos amigos palestinos o subestimam, a solidariedade e a cooperação internacionais, nas 

mais diversas áreas, que deverão ser mais determinadas que nunca.  

Solidariedade política, mobilização da opinião pública para a causa da Palestina, intervenção junto 

dos governo e instituições do Estado português para o reconhecimento de todos os direitos do povo 

palestino e uma actuação consequente no plano internacional. 

Pela parte do Conselho Português para a Paz e Cooperação podem, estimados companheiros, contar 

com a nossa total e activa solidariedade. 

Basta de agressões, basta de humilhação!  

É mais que tempo de o Povo Palestino viver em paz na sua Terra 
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Viva a luta do povo Palestino 

Viva a Palestina Livre e Independente. 

 

 

 

Não nos cansemos de trabalhar por um mundo mais 

justo e solidário 

Maria Helena Cordeiro 

Secretária-Geral da LOC/MTC – Liga Operária Católica / 

Movimento de Trabalhadores Cristãos - e Deputada Municipal em 

Sesimbra 

gradecemos o convite para participar neste importante encontro de Solidariedade com o Povo 

Palestino. Saudamos todos os presentes, em particular aqueles que aqui nos transmitiram na 

primeira pessoa, o que é viver na Palestina e o que é ser Palestino.  

O convite que nos dirigiram, constituiu para a LOC – Movimento de trabalhadores Cristãos, uma 

oportunidade de aproximação à vida concreta dos trabalhadores e trabalhadoras da Palestina. 

Embora, geograficamente distantes, acreditamos que o destino dos Povos se cruza genuinamente, em 

momentos de reunião, como este.  

O gesto do Papa Francisco de reunir, provocar o encontro entre líderes religiosos muçulmanos, 

judaicos e ele próprio. Foi um gesto que, pelo seu simbolismo, é revelador dos caminhos a seguir.  

Na "cultura do encontro" que o Papa vem promovendo em gestos e palavras, não há vencidos nem 

vencedores, há respeito e acolhimento pela diferença. O outro (pessoa, povo ou religião) não é visto 

como inimigo, mas como parceiro, sujeito de valores, de uma história que, no encontro, pode 

enriquecer as partes. 

Acreditamos também na importância de falarmos sobre pessoas concretas e as injustiças que as 

vitimizam. Tão grave como a injustiça ou a violência, são os silêncios que pairam sobre elas que 

conduzem à ignorância sobre a realidade, à aceitação do inaceitável, ou a inconsciência sobre a nossa 

condição de família humana. 

Para a LOC, tal aproximação é fundamental para o nosso compromisso cristão. 

Que passa por caminhar lado a lado com aqueles que sofrem, e se necessário, assumir a radicalidade 

de Cristo e sofrer com eles também.  

Que passa pelo dever profético de denúncia das injustiças e anúncio de que é possível construir uma 

sociedade justa e fraterna, sob dois pilares insubstituíveis – a Paz e a Solidariedade entre os Povos.  

Por isso, manifestamos aqui total solidariedade com o Povo Palestino, com os seus trabalhadores e 

trabalhadoras, incansáveis na construção da Paz e na reconstrução de uma Terra que clama pelo seu 

Povo e de um Povo que clama pela sua Terra. 

Solidariedade com a sua luta, pelo direito a ter um país e a viver em paz e com dignidade.  
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Solidariedade que está inscrita nos Estatutos deste Movimento de Ação Católica, onde podemos ler: 

 “A LOC/MTC participa na construção de uma sociedade nova, pela critica e denuncia dos erros da 

sociedade atual, iluminando com o espírito do Evangelho as realidades concretas .... assumindo e 

desenvolvendo na sua ação os valores que antecipam, anunciam e criam as condições dessa sociedade 

nova." 

Solidariedade para a conquista de uma sociedade justa e sustentável, em que todos devem e podem 

ter lugar. 

Conhecemos pouco da realidade dos trabalhadores palestinos. O que sabemos do Povo Palestino, 

chega à generalidade das pessoas, através dos meios de comunicação social, o que é manifestamente 

pouco e demasiadamente politizado. Chegam-nos imagens inacreditáveis de destruição, de morte, de 

sangue, de lágrimas e de gritos. Mas até essas, que nos deviam despertar e indignar, por vezes 

confundem-nos. Perante essas imagens que invadem as nossas salas, sentimo-nos sós em frente ao 

mal e logo corremos a mudar de canal, ou a desligar a TV. 

É claro que não deixamos de sentir, não deixamos de ver ou ouvir o clamor dos outros, mas a violência 

das imagens tem a estranha capacidade de sobrepor o sofrimento e o horror em massa, à pessoa única 

e irrepetível. 

Preocupa-nos esta condição, esta fragilidade humana perante o mal extremo que acontece tão 

próximo de nós porque atinge aqueles que chamamos de irmãos e ao mesmo tempo tão longe de nós, 

quando aceitamos que nada podemos fazer para acabar com o seu sofrimento. 

Por isso, enquanto Cristãos e enquanto Movimento de Ação Católica procuramos ter sempre presente 

a nossa disponibilidade para despertar as consciências e para uma aproximação efetiva entre os 

trabalhadores. 

Fazemos falta uns aos outros, para melhor resistir ao desânimo, para limpar o sangue e as lágrimas, 

para reconstruir a centralidade da pessoa humana e jamais deixar que as imagens se repitam, mesmo 

que elas insistam em repetir-se todos os dias. 

Por isso, é fundamental reforçar as relações internacionais entre os trabalhadores que acontecem 

sobretudo ao nível sindical. Contudo, no nosso entender, existem outros campos de ação que 

devemos considerar, entre os quais a possibilidade de encontro entre os trabalhadores cristãos, nos 

quais se incluem muitos trabalhadores palestinos. 

O Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos, que prossegue o objetivo de construir a 

solidariedade internacional, no qual a LOC participa, em representação dos trabalhadores cristãos 

portugueses, está presente em cerca de 55 países nos vários continentes, pode ser um importante 

agente facilitador de pontes para a ação, se concretizarmos a sua implementação na Palestina. 

Não é demais dar-vos a conhecer um pequeno mas significativo parágrafo, da mensagem do 1º de 

Maio divulgada pelo MMTC, onde se pode ler:  

«acreditamos na capacidade dos trabalhadores em resistir coletivamente à injustiça. Todos os dias, 

vemos trabalhadores a reagir às injustiças através de greves e de manifestações em todos os 

continentes: eles exigem justiça e igualdade na satisfação das necessidades humanas. E estas ações 

de solidariedade são sinais de esperança para os trabalhadores de todos os países.» 

A Esperança é pois uma vivência que nenhuma pessoa, nenhum Povo deve abandonar. 
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Por vezes, a Esperança é banalizada, deixa de ser vivida para passar a ser uma ideia, um ideal ou uma 

palavra bonita para acalentar o coração. «A esperança é a última a morrer. Enquanto à vida a 

esperança, etc. etc.» 

Mas, quando a Esperança é pertença de um Povo, transforma-se numa força maior, quase divina. Por 

isso, quando se quer destruir uma pessoa ou um Povo, começa-se por tentar destruir a Esperança. E 

todos os caminhos. E todas a vozes. E todas as vontades. 

Tarefa impossível, devemos afirmar, enquanto subsistir um caminho, uma voz, uma vontade. Sendo 

certo que tudo o que se compartilha, multiplica-se. 

Por isso, é que para nós Cristãos, é tão importante compartilhar a novidade da ressurreição de Jesus, 

por isso é tão importante anunciá-la com o sentido da vitória do bem, sobre o mal, aqui e a cada dia, 

neste Reino dos Céus a que chamamos Terra. 

A Esperança tem a sua sede nas profundezas da dignidade humana, nascente da paz verdadeira que 

se sobrepõe a todas as guerras, incluindo aquelas que moram dentro de nós e que nos impedem de 

avançar e de agir. 

Termino com uma pequena frase do Papa Francisco, perfeita para todos Nós e para os Movimentos 

que aqui representamos: 

“Não nos cansemos de trabalhar por um mundo mais justo e solidário” 

O Povo Irmão da Palestina pode contar connosco! 

Muito obrigada 

 

 

 

Por uma solução democrática e humanitária para a 

Palestina 

Catarina Marcelino 

Deputada do Partido Socialista à Assembleia da República e Vice-

Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal – 

Palestina 

Antes de mais queria agradecer o convite para aqui estar. Queria agradecer ao MPPM, à CGTP e ao 

CPPC a oportunidade de aqui estar hoje.  

Queria também cumprimentar todos e todas, o Senhor Embaixador – não o vejo aqui mas 

transmitirão o meu cumprimento – e uma saudação especial – e permitam-me que o faça – aos 

amigos e amigas da Palestina que estão hoje connosco no Dia Internacional de Solidariedade com o 

Povo Palestiniano que se comemora a 29 de Novembro. 

Eu gostava de partilhar convosco uma pequena reflexão. Não vos vou falar do Grupo de Amizade da 

Assembleia da República porque tenho aqui o presidente e não me cabe a mim fazê-lo, mas antes de 

partilhar a minha reflexão queria só pedir-vos desculpa porque vou ter de sair logo após a minha 
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intervenção, porque hoje está a decorrer o Congresso do Partido Socialista no Parque da Nações, mas 

eu não podia deixar de vir. 

Partilhando convosco a minha reflexão: 

Eu julgo que há uma ideia que nos une a todos: que a Palestina tem direito a um estado soberano, 

que o povo palestiniano tem direito à liberdade, que tem direito à autodeterminação, que tem direito 

a viver em paz. Isto são princípios que nos unem a todos na reflexão sobre esta matéria.  

Queria aqui lembrar Portugal, não na ditadura, mas no caso de Timor-Leste, em que nós nos unimos 

todos com o povo de Timor na luta pela autodeterminação de um povo. E eu julgo que é disso que 

hoje aqui estamos a falar: de um povo que está ocupado e da autodeterminação desse povo. 

E isto leva-me a outro facto histórico, a um facto histórico em que podemos ter posições diferentes 

sobre ele, mas em que não podemos deixar de concordar que marcou a história do mundo: a queda 

do Muro de Berlim. Hoje estamos a 29 e foi a 9 que se comemorou a queda do Muro de Berlim, 25 

anos depois. O Muro que simbolicamente separava o mundo em dois. O Muro que caiu – e abstenho-

me de fazer considerações sobre isso – mas o facto é que o Muro caiu e o mundo transformou-se e 

houve uma nova organização mundial. 

E na minha reflexão, o Muro da Separação, na Cisjordânia, também é um Muro que tem grandes 

implicações na ordem mundial. Para além de ter implicações na vida de todos os que vivem na 

Cisjordânia, para além de impedir o acesso à circulação, o acesso à liberdade, o acesso à água, o acesso 

à terra, também é ele um factor de perturbação na organização do mundo, também ele é um factor 

de perturbação naquilo que foi o desenvolvimento de terrorismo, no desenvolvimento de situações 

que hoje vemos, não só no Médio Oriente mas também no mundo, de acções extremistas, de 

terrorismos que penso quem nenhum de nós, que somos todos democratas, pode aceitar. Porque em 

democracia não se aceitam nem extremismos nem situações de terrorismo.   

Isto leva-me a estar ao lado do povo da Palestina no que respeita às suas necessidades, à defesa da 

sua terra, à defesa da subsistência, à defesa os direitos mais básicos. Mas também me leva a ter uma 

preocupação face ao mundo porque que se a paz vier para a Palestina, essa paz também será útil para 

o fim deste momento difícil que vivemos na história do planeta Terra. 

E leva-me também à questão não só das dificuldades do povo palestiniano no acesso à água, no acesso 

à terra, como aos colonatos, que não são aceitáveis e que impedem a liberdade de movimentos, a 

liberdade de acesso às necessidades mínima deste povo, colonatos que são usados estrategicamente 

para impedir esta liberdade e este acesso àquilo que é seu ao povo palestiniano, mas também me leva 

a outra realidade ao lado da Cisjordânia, que é Gaza. 

Queria dizer-vos que há uns anos, em Espanha, ouvi uma frase relativamente aos bascos que estavam 

nas cadeias fora do País Basco – não é que eu seja amiga do terrorismo, também no País Basco, é 

assim que eu considero – mas a frase é oportuna aqui. A frase era a seguinte: “Por terra e por mar, 

para casa e para sempre”. E eu julgo que esta frase se aplica aquilo que queremos para os 

palestinianos. Queremos que aqueles que estão fora do território voltem de uma vez por todas para 

casa, tenham direito a viver na sua terra, mas também o direito dos que vivem em Gaza de ter a sua 

terra, de ter condições de vida, e de não viverem em guerra, de viverem em paz.  

São estes os princípios que regem a minha reflexão, porque nada das minhas palavras é contra o povo 

israelita, é sim a favor daquilo que eu acho que é digno, necessário e humano para o povo 

palestiniano.  
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Porque outro facto que me choca é a política de habitação em Jerusalém Ocidental, em que não é 

permitido aos palestinianos terem a sua casa, em que as pessoas não podem lá viver porque não têm 

acesso às casas e quando saem das casas não podem ter outra casa, não podem construir uma casa. 

É inaceitável. Não se pode aceitar este tipo de atitude.  

Tudo isto, e com a guerra que existe em Gaza, é uma estratégia para dominar um povo que tem direito 

à autodeterminação. 

Queria só focar aqui uma referência feita pela nossa amiga Leila Khaled que esteve ontem connosco 

na Assembleia da República que nos disse que, dos palestinianos que vivem em Gaza, neste momento, 

há 800.000 pessoas, de um milhão e oitocentas mil que lá vivem, que não têm casa. Isto, obviamente, 

não pode ser tolerado. 

E queria terminar falando-vos da comunidade internacional dizendo que são factos extremamente 

relevantes que a Palestina tenha integrado a UNESCO e que o Estado da Palestina seja considerado 

um estado observador das Nações Unidas. Estes são dois factos que me parecem muito importantes. 

Mas não podemos ficar por aqui. Nós queremos que a Palestina seja um estado de pleno direito das 

Nações Unidas. Nós queremos que a Palestina seja reconhecida em todo o mundo como um estado 

soberano. E nós queremos que os nossos amigos da Assembleia Legislativa da Palestina, com quem 

temos o Grupo de Amizade na Assembleia da República, sejam deputados e deputadas como nós, 

com um papel importante na decisão do futuro do seu país.  

É por isto que eu julgo que hoje estamos todos aqui.  

Quero dizer-vos que, relativamente ao papel da comunidade internacional, é fundamental que os 

estados reconheçam unilateralmente o Estado da Palestina. Nós estamos na União Europeia, eu 

concordo que nós temos que fazer o nosso esforço na União Europeia para que esta reconheça o 

Estado da Palestina. Acho que se estão a dar passos importantes. A comissária italiana para os 

Negócios Estrangeiros [da União Europeia] disse, há pouco tempo, que gostava de ver, até ao final 

do seu mandato, um estado palestino soberano. E estas palavras são extremamente importantes 

porque mostram que o mundo está a mudar, que o mundo está a mudar a favor da Palestina.  

Mas nós também queremos ver – e eu acho que aqui eu e o Bruno estamos em sintonia – queremos 

ver o estado português, o governo português, a reconhecer o estado palestiniano como um estado 

soberano. E estamos na Assembleia da República a trabalhar para ver se esta possibilidade se torna, 

em breve, uma realidade. Não queria deixar de vos dizer isto aqui. 

A nossa amiga Leila, ontem, disse: “O que nós queremos é uma pátria para viver como todos os 

povos”. E eu julgo que todos compreendemos isto, que os palestinianos queiram uma pátria para 

viver como todos os povos, porque é um princípio democrático, um princípio de cidadania, um 

princípio que não pode ser violado. E eu julgo que é isto que nos trás todos aqui.  

Terminava dizendo o seguinte: o que eu defendo, o que julgo que todos defendemos, o que o Partido 

Socialista na sua grande e larga maioria defende, é uma solução democrática e humanitária, uma 

solução justa em que dois estados possam viver naquele território com as fronteiras definidas e em 

paz, porque a Palestina merece, ao fim de 66 anos, a paz. 

Muito obrigado por me terem ouvido. 

Shukran. 
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A solidariedade com a Palestina no parlamento 

português 

Bruno Dias 

Deputado do Partido Comunista Português à Assembleia da 

República e Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade 

Portugal – Palestina 

Boa tarde a todos.  

Uma saudação muito especial e um agradecimento à CGTP, ao CPPC e ao MPPM. Uma saudação 

muito fraterna e calorosa à Leila Khaled, ao Mohammed Yahya e ao Yousef Ahmed, à delegação 

palestina que veio a Portugal propositadamente para esta iniciativa e para os contactos realizados. E 

uma saudação muito calorosa e fraterna a todos aqueles e aquelas que continuam hoje aqui e por toda 

a parte a lutar e a agir em solidariedade com a Palestina. Um abraço muito grande aos amigos 

palestinos aqui presentes também. 

Em princípio, todos os portugueses deviam saber isto (muitos não sabem), talvez os nossos amigos 

palestinos já conheçam, mas vale sempre a pena relembrar. As relações internacionais do estado 

português são definidas na sua orientação principal pela Constituição da República Portuguesa e eu 

penso que é importante recordar apenas os três primeiros números do Artigo 7º da Constituição: 

1. Portugal rege-se nas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, do 

respeito dos direitos do homem, dos direitos dos povos, da igualdade entre os Estados, da solução 

pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados e 

da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o progresso da humanidade. 

2. Portugal preconiza a abolição do imperialismo, do colonialismo e de quaisquer outras formas de 

agressão, domínio e exploração nas relações entre os povos, bem como o desarmamento geral, 

simultâneo e controlado, a dissolução dos blocos político-militares e o estabelecimento de um 

sistema de segurança colectiva, com vista à criação de uma ordem internacional capaz de 

assegurar a paz e a justiça nas relações entre os povos. 

3. Portugal reconhece o direito dos povos à autodeterminação e independência e ao 

desenvolvimento, bem como o direito à insurreição contra todas as formas de opressão. 

É isto o principal elemento da Constituição da República Portuguesa no domínio das relações 

internacionais. E eu penso que é importante recordarmos isto, porque esta Constituição e este artigo, 

estas normas constitucionais em particular, são filhas da revolução de Abril e são o resultado do 

processo revolucionário que pôs fim a 48 anos de Ditadura. E eu recordo isto porque ontem, na 

Assembleia da República, no encontro realizado com a delegação palestina, a camarada Leila Khaled 

fez questão de recordar a luta do povo português contra a ditadura, contra a opressão e também como 

já foi dito aqui contra o estado colonialista que foi Portugal. E é importante recordar esse caminho 

comum, essa luta comum dos povos, e dos nossos dois povos em particular – o povo português e o 

povo palestino – na luta contra o colonialismo e na luta contra o imperialismo.  

Como aqui foi dito, eu sou presidente, eu estou presidente, do Grupo Parlamentar de Amizade 

Portugal – Palestina; e tenho essa tarefa porque sou deputado, estou deputado, do Partido Comunista 

Português. Para o meu partido, e para mim e para os meus camaradas, o Parlamento é uma frente de 
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luta e, neste caso, da luta solidária contra a opressão e o colonialismo e assim tem sido ao longo dos 

anos e ao longo das legislaturas.  

A Assembleia da República tem sido espaço de confronto e de denúncia contra os crimes e as 

agressões do Estado de Israel. A situação mais recente foi no passado mês de Julho com a discussão 

da condenação dos crimes de Israel contra o povo da Palestina e contra Gaza em particular. E estas 

denúncias, estas discussões, estas formas de fazer da Assembleia da República também um espaço 

de luta e de denúncia dos crimes de Israel aconteceram demasiadas vezes porque demasiadas foram 

as agressões, os crimes e as violações do direito internacional. Mas temos a consciência de que não 

foram nem nunca serão suficientes face à dimensão e à gravidade desta agressão constante contra o 

povo da Palestina.  

Faz hoje um ano, no dia 29 de Novembro de 2013, nós propusemos a criação do Grupo Parlamentar 

de Amizade Portugal – Palestina, e conseguimos que todos os partidos acompanhassem esta 

proposta. Nunca tinha acontecido isto. Foi a primeira vez na história da Assembleia da República que 

foi possível criar este Grupo Parlamentar de Amizade. E incluindo as lideranças parlamentares dos 

partidos da maioria de direita, todos os partidos assumiram esta proposta – e a Presidente da 

Assembleia tratou esta proposta, não como um requerimento normal, mas sim como um projecto de 

deliberação: que foi registado oficialmente como Projecto de Deliberação nº 18/12, foi levado a 

plenário da Assembleia, foi votado e aprovado por unanimidade e determinou, com essa dignidade 

regimental e com esse significado simbólico acrescido, a criação do 51.º Grupo Parlamentar de 

Amizade da Assembleia da República, a ser presidido pelo PCP. 

Este grupo parlamentar de amizade é um dos mais abrangentes da Assembleia da República. São 

muito raros os grupos que têm 5 ou 6 dos partidos representados no Parlamento 4. O grupo de Israel 

só tem o PS, o PSD e o CDS. A maior parte dos grupos de amizade terá 3 ou 4 partidos. Este tem 5. 

Infelizmente o CDS não aceitou participar. Foi um processo demorado e complexo, de vários meses 

de contactos, que finalmente levou à entrada em pleno funcionamento em Julho deste ano do grupo 

de amizade. E está a dar os primeiros passos de intervenção, num contexto que é adverso, que é 

desfavorável, embora tenha a participação destes 5 partidos dos 6 que estão na Assembleia da 

República. 

Mais do que um organismo de “diplomacia parlamentar”, idêntico aos outros cinquenta e tal, este é 

um ponto de apoio, ainda que incipiente, mas que permite dar mais força e expressão institucional à 

luta solidária que queremos levar por diante, também ali, naquele órgão de soberania.  

Foi possível, há poucos meses, no Verão, pouco depois da entrada em funcionamento do Grupo de 

Amizade, promover uma reunião, não apenas com o Senhor Embaixador da Palestina, recebido 

oficialmente na Assembleia nesses termos, mas também para que a Assembleia da República tivesse 

informação concreta e actualizada sobre a situação dramática dos crimes de Israel contra o povo 

palestino nos massacres de Gaza 

Tivemos o relato, feito por deputados portugueses no Parlamento Europeu – um deles é o Miguel 

Viegas, que está aqui nesta sala, e a outra foi a Marisa Matias – que estiveram no terreno em contacto 

com muitas organizações e com instituições locais. Tendo estado os dois na Palestina, nessas semanas 

anteriores, puderam dar a informação directa ao Parlamento Português e fazer esse ponto de 

situação, de uma forma que foi um contributo importante para o trabalho solidário que queremos 

levar a cabo e para a denúncia dos crimes que estavam a acontecer e que tinham acontecido. 

 

4 Só os grupos de Cabo Verde e Moçambique têm representantes de todos os partidos. Com representantes de cinco 
partidos existem os grupos de Angola, Cuba, Guiné-Bissau, Luxemburgo, Palestina e São Tomé e Príncipe 
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Mais recentemente, e também assinalando esta data do 29 de Novembro, e este momento mais 

significativo e mais simbólico, nós procurámos concretizar uma iniciativa comum aos membros do 

Grupo Parlamentar de Amizade, assinada pelo PCP, pelo PSD, pelo PS, pelo BE e pelo PEV, 

subscritores de uma proposta comum que foi levada ao plenário da Assembleia e que é apresentada 

como um voto de congratulação pelo Ano Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino.  

Esta proposta foi aprovada na Assembleia da República com o voto favorável de todos os grupos 

parlamentares. Alguns poucos deputados houve, que individualmente se manifestaram contra ou se 

abstiveram, mas todos os partidos votaram a favor.  

Este voto refere expressamente as resoluções da Nações Unidas que falam da criação do Estado da 

Palestina, com o estatuto especial da cidade de Jerusalém, com as fronteiras anteriores a 1967; fala 

da Resolução 194 no sentido de que os refugiados que desejem regressar aos seus lares e viver em 

paz, sejam permitidos a fazê-lo na mais breve data possível; fala da Resolução 242 realçando a 

ilegitimidade da aquisição de território pela guerra; e fala do artigo 7.º da Constituição da República 

Portuguesa.  

E é importante que, considerando todos estes elementos, os partidos na Assembleia da República 

aprovem um documento que reafirma a defesa e o cumprimento do direito internacional, 

designadamente das Resoluções da ONU no que respeita à Palestina e que reafirma ainda o direito à 

coexistência dos estados da Palestina e de Israel de acordo com o direito internacional. Não é apenas 

congratular-se com o Ano Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino, que foi uma boa 

decisão da Nações Unidas: é irmos mais além do que isso. Isto também foi um contributo e um passo 

adiante para esse objectivo do momento actual, que nós colocamos e que deve ser colocado, da 

decisão pela Assembleia e pelo Governo, no sentido do reconhecimento do Estado da Palestina por 

parte de Portugal.  

Há muito trabalho para fazer. O processo de trabalho e de discussão já começou na Assembleia. Nós 

temos contactos realizados e a perspectiva provavelmente será de cada partido, cada grupo 

parlamentar apresentar uma proposta e, esperamos nós, desejavelmente trabalharmos em conjunto 

para apresentar um texto comum, como frequentemente acontece.   

Eu gostaria de partilhar convosco que ontem, ao fim do dia, na Assembleia da República, deu entrada 

o Projecto de Resolução nº 1161/12, apresentado pelo PCP, tendo como primeiro subscritor o seu 

Secretário-Geral, Jerónimo de Sousa, seguindo-se os restantes deputados do grupo parlamentar, um 

Projecto de Resolução pelo reconhecimento do Estado da Palestina.  

Gostaria de oferecer à Leila Khaled um exemplar do Projecto de Resolução N.º 1161/XII-4ª – «Pelo 

reconhecimento do Estado da Palestina», entregue ontem na Assembleia da República, com o 

compromisso do nosso trabalho construtivo com vista à obtenção de um texto comum que, nos 

termos correctos e nos termos justos, consagre pelo Estado Português o reconhecimento do Estado 

da Palestina.  

Permitam-me terminar com a seguinte ideia: O que nós fazemos na Assembleia da República é o 

reflexo e o resultado da luta que se trava no terreno, nas empresas e nos locais de trabalho, nas escolas 

e nos campos, e também no plano da solidariedade internacional e internacionalista.  

Eu diria que o que se consegue nos parlamentos, e no parlamento português é o resultado de todas 

as lutas que foram feitas ao longo do tempo e que o Carlos Carvalho já exemplificou. E portanto, da 

mesma forma como nós não conhecemos os nossos amigos e camaradas palestinos só do Parlamento 

– conhecemo-los da Festa do Avante, conhecemo-los do Primeiro de Maio, conhecemo-los da luta de 
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todo o ano – também aqui poderemos dizer, como dizemos todos os dias: na Assembleia, nas 

empresas e na rua, a luta continua! 

Viva a Palestina livre e independente! 

Palestina vencerá! 

 

 

 

Vamos dar tudo para conseguir este país que nos foi 

roubado 

Leila Khaled 

Figura destacada do movimento de resistência palestino. Membro 

do Conselho Nacional Palestino da OLP e dirigente da Frente 

Popular para a Libertação da Palestina 

Boa tarde 

Em nome da Frente Popular para a Libertação da Palestina, em nome do Conselho Nacional 

Palestino, em nome do Secretário-Geral da Frente Popular para a Libertação da Palestina, que agora 

está sujeito a isolamento numa prisão israelita, uma saudação de luta e um agradecimento por este 

momento de solidariedade com o povo palestino.   

Agradeço, também, ao CPPC, à CGTP, ao MPPM e também ao Município de Almada por este convite 

para estar convosco e também pelo acolhimento cordial que encontrámos aqui. 

Quero agradecer a todos os que falaram esta manhã e esta tarde por esta solidariedade com o povo 

palestino.  

De manhã, o Embaixador da Palestina falou sobre o 29 de Novembro que é o dia da Partição da 

Palestina. Nós comemoramos esse dia com manifestações e acções com muita revolta. É um dia muito 

triste para o povo palestino. Mas depois do ter começado a revolução palestina, a seguir à guerra de 

1967, o mundo começou a dizer que é o Dia de Solidariedade com o Povo Palestino. A partir desse 

dia, o mundo fez uma revisão na sua consciência do seu grave erro pelo que fez ao povo palestino 

O nosso povo não tem que pagar este alto preço, não tem nada a ver com o que fez o nazismo na 

Europa. Nós não queimámos os judeus, não os pusemos nas prisões. Foi o nazismo que fez isso. E 

agora vemos que o sionismo faz o mesmo connosco.  

Temos de voltar a ver as coisas como elas são. Quem pôs Israel na nossa terra foi o movimento sionista 

internacional e o imperialismo. Este mundo criou a mentira sionista, esta grande mentira que dizia 

que esta terra era uma terra sem povo para um povo sem terra. O mundo vê-nos como se Israel tivesse 

direito a estar nas nossas terras. Mas a História vê que ali há um só povo e que treinam outro para 

viver na sua terra. E também estivemos quase vinte anos a ensinar aos nossos filhos que os nossos 

inimigos não são os judeus, os nossos inimigos são os sionistas. Há muito equívoco sobre a questão 

religiosa. Nós respeitamos todas as religiões, incluindo a religião judaica. Nós sabemos a diferença 

entre a religião judaica e o movimento sionista, que é um movimento racista reaccionário. 
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Este movimento sionista encontrou, no colonialismo dos anos 40, o apoio de que precisava para o 

seu projecto de criação de Israel. Este é o principal problema que temos na nossa região. Este conflito 

começa em 1917 com a declaração Balfour. Foi quando o colonialismo britânico, que estava na 

Palestina, decidiu o estabelecimento de um lar nacional para os judeus na Palestina. E desde aquela 

declaração que o nosso povo está a lutar contra esta mentira. E desde aquele momento que estamos 

a sofrer com o que fez o movimento sionista e o movimento dos colonialistas ocidentais. 

Vou dar uma explicação histórica sobre este conflito. Posso dizer como podemos ser solidários com 

os povos oprimidos.  

Comecemos por recordar o que se passou na África do Sul. 

Todo o mundo fez boicote ao apartheid na África do Sul: boicote aos produtos, boicote às 

universidades, boicote a nível diplomático. E também os activistas conseguiram isolar o regime da 

África do Sul. O que começou por ser uma acção solidária, a partir de uma postura nobre e corajosa, 

evoluiu até ser um facto real. Esta experiência triunfou e este movimento de solidariedade conseguiu 

terminar com a segregação racial. 

Durante este boicote, esta luta, contra a África do Sul havia dois países que estavam a favor: eram os 

Estados Unidos e Israel. Isto significa que estes dois estados são o perigo real para a paz mundial. 

Diz-se que nos Estados Unidos se terminou com o racismo, mas vimos o que se passou há alguns dias 

no Missouri: um polícia branco matou um jovem negro, só por ser negro, e não foi condenado. 

Eu pergunto, é possível levar a cabo uma solidariedade com o boicote? Eu digo que sim.  

Fazer boicote aos produtos israelitas pode-se fazer melhor substituindo-os por produtos nacionais 

pois aqueles são produtos da violação de direitos porque sobretudo são roubados das nossas terras, 

das nossas árvores. 

Por mais de uma vez, muitas universidades americanas, muitas universidades britânicas fizeram 

boicote às universidades israelitas, sob o nome de boicote académico. 

Na última agressão a Gaza vimos os trabalhadores nos portos dos Estados Unidos e de África a fazer 

boicote aos produtos israelitas e a recusaram-se a descarregar os barcos israelitas. 

Esta é uma expressão real da solidariedade dos trabalhadores com os palestinos que estão a ser 

mortos, que estão a sofrer o holocausto israelita. Sabemos e cremos que os trabalhadores de Portugal, 

os sindicatos, poderão levar a cabo esta acção. 

Também outra forma de ser solidário com o nosso povo é levar a cabo umas campanhas, por exemplo 

com os preços. Isso pode ter muitas formas. 

Uma campanha que se pode levar a cabo é contra o bloqueio à Faixa de Gaza. Todos viram como 

Israel tratou os barcos que chegaram às costas de Gaza e assassinaram gente solidária que vinha no 

barco Marmara5. 

Também os parlamentos podem ter um papel no isolamento deste estado israelita. Queremos saudar 

a postura honrosa do Parlamento português. Ontem estivemos no Parlamento, estivemos com 

delegações parlamentares e com Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina. Não sabem 

como teve influência nos nossos corações. Deram-nos um pouco mais de coragem para poder lutar 

contra este estado racista de Israel. 

 

5 O navio Mavi Marmara integrava, com cinco outras embarcações, a Flotilha da Liberdade que pretendia romper o 
bloqueio naval a Gaza para levar ajuda humanitária. Em 31 de Maio de 2010 forças armadas israelitas assaltaram os 
navios em águas internacionais e mataram 9 activistas. 
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Muito obrigada ao Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina. Nós vos saudamos. 

Não quero prolongar a minha intervenção, mas há algumas questões que quero deixar muito claras. 

Vamos chegar a um acordo sobre estes temas.  

Vamos à primeira questão: o que é o terrorismo? 

O terrorismo é a ditadura, é a violência, é a tirania. O pior terrorismo é a ocupação. Nós todos estamos 

contra o terrorismo. Mas sabeis que, no nosso caso, este terrorismo não se pode derrotar senão pela 

resistência, em todas as suas formas, e em primeiro lugar pela luta armada.  

Vocês sabem que não podiam disfrutar democracia nos tempos da ditadura. Temos que vos felicitar 

pelos 40 anos da Revolução dos Cravos. O povo português deu muito para conquistar a sua liberdade. 

E nós também. Como povo palestino árabe nós fazemos parte desse povo do mundo e vamos dar tudo 

para conseguir este país que nos foi roubado.  

Quero dizer à companheira que falou sobre os trabalhadores numa base religiosa que qualquer estado 

que se constitui sobre bases religiosas é um estado fascista. O governo israelita, que é o governo dos 

colonos, que é o governo dos extremistas, fez uma lei dizendo que Israel é o Estado dos judeus a nível 

mundial. Esta lei que fizeram é uma lei racista e esta lei vai terminar com o estado israelita. 

Agora o mundo é como um povo pequeno e vemos que os povos estão mais perto uns dos outros e há 

intercâmbio entre eles sobre as bases da cordialidade e da humanidade.  

E aquela lei o que faz é que qualquer pessoa que considere que é judeu pode ir ali e dizer que aquela 

terra é sua. E este é o pior racismo contra o povo palestino. Para o palestino que vive em “Israel” hoje 

em dia, isso significa que o vão expulsar, que vai haver uma política de expulsões. 

Então qual é solução? O que é claro é que não aceitamos a tirania e tão pouco admitimos que violem 

os direitos do nosso povo. Não aceitamos que nos agridam todos os dias, que destruam as nossas 

casas, arranquem as nossas árvores, roubem as nossas terras, roubem a nossa água. A solução é 

resistir a isto, não há outra via. 

Fazemos a todo o mundo esta pergunta: querem que nos deitemos ao mar? Nós dizemos que não. 

Dizemos que não, mas vocês sabem que o direito internacional afirma que os povos têm o direito à 

autodeterminação e um povo, para conseguir o seu direito à autodeterminação, tem que estar nas 

suas terras. Sabeis que há seis milhões de palestinos que vivem fora das suas casas, que são 

refugiados? Não nos permitem nem visitar a nossa terra. Eu não posso ir à cidade onde nasci. Assim 

como eu estão seis milhões de pessoas. 

Como podemos conseguir o nosso direito de autodeterminação fora das nossas terras? Nós temos o 

direito de regressar às nossas terras. Assim, nós decidimos que o nosso direito à autodeterminação 

está ligado a isso. 

Nós sabemos que esta solução, tal como está a situação a nível internacional, não nos pode permitir 

regressar. Temos reclamado uma solução. Temos dito que vamos conseguir os nossos direitos 

nacionais. E reclamámos o nosso direito à autodeterminação, a um Estado Palestino, o direito ao 

regresso e a ter a capital em Jerusalém. Israel recusa isso. Então qual é a solução? Israel recusa, 

recusa, recusa a nossa solução. 

Nas Nações Unidas há um comité especial para a questão Palestina, mas este comité não pode aplicar 

as resoluções sobre a Palestina. Foi decidido anteriormente criar dois estados para dois povos. Agora, 

como está a situação, é impossível haver outro estado que não seja o estado de Israel. Israel 

apropriou-se de 60% da Cisjordânia e construiu colonatos ilegais. Os colonatos estão em zonas altas 
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para dominar todas as cidades palestinas. Da Palestina histórica fica-nos apenas 12% do território 

nacional. 

Poder-se-á crer que um povo que luta pelos seus direitos vai aceitar 12% do seu território nacional 

para fazer o seu Estado? Nós, que temos lutado e continuaremos a lutar, que temos estado presos, 

que temos sofrido, que fomos feridos e assassinados, nós, como povo soberano, não aceitamos os 

12%, queremos todo o território nacional palestino. 

Tentaram-se então outras soluções para o conflito através de negociações. Desde o ano de 1993, em 

que se assinaram os acordos de Oslo, o meu partido, que faz parte da OLP (Organização para a 

Libertação da Palestina), recusou esses acordos e essas negociações, porque esses acordos foram 

assinados nas costas do povo palestino, porque eram negociações secretas. Essas negociações não 

trataram de nenhum direito do povo palestino. Depois de Oslo, depois de 21 anos de negociações, o 

resultado é mais colonialismo, aumento das detenções, aumento das mortes, quatro guerras contra o 

povo palestino e judaização da cidade de Jerusalém. E o mundo está a ver. Refiro-me ao mundo a 

nível oficial. 

Vamos fazer novamente a mesma pergunta: como vamos solucionar este problema? 

Nós dirigimo-nos ao Parlamento português e propomos um encontro para um congresso 

internacional dirigido pelas Nações Unidas e não pelos EUA, porque nós conhecemos o que são os 

EUA, estão sempre ao lado, a favor de Israel. Nesse congresso não poderíamos negociar sobre nada. 

Só pedimos que nesse congresso se apliquem todas as decisões que estão tomadas em relação ao povo 

palestino, nós queremos que se apliquem essas resoluções.  

Ao mesmo tempo há que sancionar Israel. Nós pedimos à Autoridade Nacional Palestina que ratifique 

o Estatuto de Roma porque isso nos permite ir ao Tribunal Penal Internacional para poder julgar os 

crimes de guerra israelitas. Não se pode permitir que escape o criminoso do seu crime. Como pode a 

vítima aceitar que o criminoso, o verdugo, escape para levar a cabo as suas acções? 

Quero dizer que o nazismo custou a este mundo a segunda guerra mundial. Temos de esperar que o 

movimento sionista faça a terceira guerra mundial? 

A paz mundial está ameaçada por forças racistas. Em 2001 a União Europeia fez um referendo cuja 

pergunta era: Quem ameaça a paz mundial? Neste referendo, 59% da população disse que quem 

ameaça a paz mundial é Israel e os Estados Unidos. E qual foi a postura israelita? Israel disse que os 

povos da Europa são povos anti-semitas, atacou-os a todos como anti-semitas. Israel está disposto a 

dizer que todo o mundo está contra eles. Esta mentira, querem dizê-la muitas vezes. 

Temos que ensinar a estes criminosos, a estes agressores, a estes racistas, que a humanidade é a única 

forma de viver em paz. Temos que isolá-los para que aprendam isso. Fazer o boicote. As campanhas 

de boicote são muito benéficas. 

Agradeço mais uma vez. Vou levar esta resolução para as minhas companheiras e os meus 

companheiros no Conselho Nacional Palestino. Este é um dos presentes mais bonitos que recebi.  

Muito obrigada.  
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A colonização, a limpeza étnica, a expulsão efectiva 

da população palestina estão no código genético do 

estado de Israel 

Carlos Almeida 

Investigador e Vice-Presidente da Direcção Nacional do MPPM 

Boa tarde a todos. 

Cabe-me a difícil, ingrata mas muito honrosa tarefa de falar depois da Leila Khaled.  

Vou começar pela parte mais fácil que é a de expressar os nossos agradecimentos a todas as entidades 

– e as entidades são constituídas por pessoas – que deram o melhor do seu contributo para que esta 

iniciativa fosse possível.  

Quero, em primeiro lugar, agradecer à Câmara Municipal de Almada, na pessoa do Adjunto do 

Vereador António Matos, Dr. Jorge Cabral, toda a disponibilidade da Câmara Municipal de Almada 

para tornar esta iniciativa possível. Incluo todos os funcionários do Fórum Municipal Romeu Correia 

que aqui estão a dar o seu apoio para o bom funcionamento desta iniciativa.  

Quero, depois, saudar os nossos amigos, companheiros, do Conselho Português para a Paz e 

Cooperação (CPPC) e da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional 

(CGTP-IN) que participaram connosco no esforço para a organização desta iniciativa.  

E como as entidades são feitas por pessoas, não quero esquecer a Ana Pires, que aqui não pode estar 

por estar doente, o Fernando Maurício, o Augusto Praça, todas as pessoas da CGTP que deram um 

contributo para que esta iniciativa fosse possível. 

Do CPPC, ao Filipe Ferreira, que está na índia, a participar na reunião do Conselho Mundial da Paz e 

também numa iniciativa de solidariedade com o povo da Palestina, em Goa, e à Rita Lopes que, aliás, 

é a autora do belo grafismo deste Seminário. 

Da parte do MPPM quero agradecer a disponibilidade e o contributo militante de todos os amigos: à 

Mónica, à Teresa Palma Fernandes, ao Vítor Silva, ao Victor Marques, ao Carlos Silva e, em particular, 

a um senhor que anda aí de cabelos brancos e que nos últimos meses nos fez a todos muitos cabelos 

brancos que é o Vítor Pinto, Coordenador do MPPM, mas sem o qual esta iniciativa dificilmente teria 

decorrido tão bem como decorreu.  

Quando começámos a discutir a organização desta iniciativa para o dia 29 de Novembro de 2014 

tomámos, propositadamente, uma decisão: queríamos ter entre nós delegações palestinas, mas que 

nos falassem a voz dos que resistem todos os dias, dos que enfrentam o exército israelita e a violência 

dos colonos, dos que defendem as casas e as oliveiras, dos que empunharam armas defendendo a 

população de Gaza, dos que defendem as populações beduínas do Estado de Israel que estão a ser 

expulsa das suas terras, que nos falassem da vida e resistência do povo palestino.  

Foi uma opção consciente, e estamos muito contentes que ela pudesse ter sido concretizada, que 

tivessem podido vir até nós estas vozes da resistência palestina, as vozes que organizam a luta dos 

trabalhadores palestinos contra a sobreexploração do seu trabalho e as humilhações constantes a que 

são sujeitos, para poderem exercer uma coisa tão simples mas tão importante que é o seu direito ao 

trabalho. Estamos muito contentes que isso tenha sido possível e estamos muito contentes que, entre 

todas, tenha sido possível trazer a Portugal a Leila Khaled. 
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A propaganda do Estado de Israel costuma dizer que Israel é uma democracia, que é um estado de 

direito fundado na lei. Isso será verdade, mas apenas na medida em que as leis que fundam o Estado 

de Israel legalizam a injustiça, a segregação, a opressão do povo palestino.  

Leila Khaled falou há pouco da lei recentemente aprovada pelo governo israelita que consagra o 

privilégio dos judeus, no contexto do Estado de Israel, sobre o povo palestino. Mas convém dizer que 

isto é apenas mais um degrau de uma caminhada muito longa que não começou agora, não começou 

em 1967, nem sequer em 1948. Começou muito antes, a partir do momento em que, com o apoio das 

potências ocidentais, em particular da Inglaterra, se promoveu a emigração sionista para a Palestina.  

Durante este Seminário falamos muito dos crimes cometidos pelo Estado de Israel. Mas permitam-

me que vos leia três ou quatro linhas escritas pelo chamado “pai do Estado de Israel”. Ben Gurion, no 

dia 7 de Fevereiro de 1948, participou numa reunião em Jerusalém. Viajou de Telavive até Jerusalém. 

Nessa reunião fez um discurso, que transcreveu nos seus diários, e no qual dava a sua impressão do 

que tinha visto desde Telavive até Jerusalém. Disse ele: «Quando chego agora a Jerusalém, sinto 

que estou numa cidade judaica. Este é um sentimento que só tive em Telavive (…). É verdade que 

nem toda a Jerusalém é judaica, mas já tem um grande bloco judaico. Quando se entra na cidade 

através de Lifta e Romema, através de Mahaneh Yehuda, não existem árabes. Cem por cento de 

judeus. (…) Em muitos bairros árabes, no ocidente, não se vê um único árabe. Não acho que isso vá 

mudar, e o que aconteceu em Jerusalém e em Haifa – pode acontecer em grandes partes do país. 

Se nós persistirmos é bem possível que nos próximos 6 a 8 meses haja mudanças consideráveis no 

país, mudanças muito consideráveis e a nosso favor. Estou certo que haverá grandes mudanças na 

composição demográfica do país.» 

Era o dia 7 de Fevereiro de 1948. Dois meses depois foi perpetrado o massacre de Deir Yassin. E estas 

palavras tão simples mostram como a colonização, a limpeza étnica, a expulsão efectiva da população 

palestina estão no código genético do Estado de Israel. E é contra este adversário que o povo palestino 

resiste e é face a ele, também, que os movimentos de solidariedade com o povo palestino devem 

organizar-se.  

Queria elencar três ou quatro sugestões de orientação para o nosso trabalho enquanto movimentos 

de solidariedade que aqui foram deixadas, quer nas intervenções dos nossos amigos palestinos, quer 

nos contributos dos amigos portugueses que aqui partilharam connosco as suas opiniões.  

Em primeiro lugar o esforço persistente, paciente mas insistente, de sensibilização da opinião 

pública. As pequenas, as médias, as grandes sessões de informação, de esclarecimento, de divulgação 

da causa nacional do povo palestino – da sua razão, da sua justiça, dos seus direitos. 

Depois, evidentemente, a responsabilização dos governos, em especial do governo português, dos 

órgãos de soberania, pelo papel que têm a desempenhar neste processo. Regozijamo-nos todos com 

os passos que foram já dados, alguns dos quais aqui forma transmitidos, mas queríamos dizer que, 

da mesma forma que é a resistência do povo palestino que determinará o resultado da sua luta, é 

também o papel e acção dos movimentos de solidariedade que pode forçar os governos a uma politica 

justa, conforme com o direito e a legalidade internacional, a favor dos direitos do povo palestino.  

Reconhecemos a importância de uma eventual recomendação do Parlamento Português para o 

reconhecimento do Estado da Palestina. Mas é pouco, é preciso mais, não basta. O povo palestino, no 

dia seguinte a todos os países reconhecerem o seu direito a ter um Estado, continuará a viver sob o 

jugo da ocupação.  É preciso, por isso, que a declaração de reconhecimento se traduza numa política 

efectiva de responsabilização de Israel pelos seus crimes e de imposição de uma solução justa 

conforme o direito e a legalidade internacionais. 
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Caberá sempre ao povo palestino determinar os objectivos da sua luta nacional. Compete-nos, como 

movimentos de solidariedade, dar o nosso pequeno contributo para que, mais cedo do que tarde, essa 

realidade possa concretizar-se. 

Antes de terminar queria registar e agradecer a presença do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda 

que se fez representar neste Seminário, e agradecer a presença do eurodeputado Miguel Viegas, do 

PCP, que desde o início acompanha os nossos trabalhos.  

A finalizar, quero dizer aos nossos amigos palestinos que talvez saibam que a revolução de Abril tem 

um símbolo, um cravo vermelho. E daqui queremos dizer-lhes, nos 40 anos do 25 de Abril, que este 

cravo também é vosso, de todos os homens e de todas as mulheres que na Palestina resistem pelo 

direito à sua pátria.  

Mahmmoud Darwich, o grande poeta nacional palestino, o autor da carta nacional de independência 

da Palestina, escreveu um dia que o povo palestino padecia de uma doença incurável, uma doença 

chamada esperança. Queremos dizer-vos que o exemplo de dignidade e de heroísmo do povo 

palestino nos contagiou. Padecemos da mesma doença. E aqui estaremos para que, um dia, possamos 

todos juntar-nos em Jerusalém livre. 

Muito obrigado. 

 

 

 

A luta do povo palestiniano é uma luta de todos nós 

Arménio Carlos 

Secretário-Geral da Confederação Geral dos Trabalhadores 

Portugueses – Intersindical Nacional 

 

Boa tarde a todas e a todos 

Antes de mais, quero agradecer à mesa por suscitar esta alteração relativamente à mensagem da 

nossa saudação. Ela deve-se a compromissos inadiáveis de representação da CGTP-IN que entretanto 

surgiram ontem ao fim da noite devido ao falecimento de uma camarada do Sindicato dos Médicos 

que nos deixou mas que, simultaneamente, nos compromete a dar continuidade à sua luta pela 

transformação da sociedade. 

Saúdo todos os participantes, desde logo os nossos camaradas e amigos de delegação palestiniana, 

mas também as organizações que com a CGTP-IN estiveram na planificação e organização desta 

iniciativa – o CPPC e o MPPM – o apoio da Câmara Municipal de Almada e, naturalmente, todos 

aqueles que aqui estão presentes, porque sem a vossa presença não seria possível alargar este debate 

e esta reflexão sobre o que se está a passar na Palestina. 

Estamos aqui num sábado, um dia que podia ser utilizado para tratarmos de muitos outros 

problemas, que temos na nossa vida. Mas este é um sábado especial em que falamos da resistência e 

da luta pela defesa da dignidade de um povo que não desiste, que resiste e que acredita que mais cedo 
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do que tarde vai conseguir o seu grande objectivo: uma pátria livre e independente, com capital em 

Jerusalém. 

Este debate deixa-nos mais motivados, com mais convicções para apoiar a luta do povo palestiniano 

e mais determinados para prosseguirmos a luta por um Portugal de progresso e justiça social. Falar 

na luta de resistência do povo palestiniano contra a agressão e a tirania é algo que nos dá ainda mais 

força para lutar pela transformação da sociedade, em Portugal. 

Este é um momento de grande solidariedade e sentimo-lo de forma especial porque sabemos dar-lhe 

valor e apreço. 

No ano em que se comemora o 40º aniversário do 25 de Abril, relevamos a importância da 

solidariedade que outros nos deram na longa noite fascista em que, também aqui, homens e mulheres 

lutavam contra o fascismo, pela implementação da liberdade e da democracia, pelo direito a viverem 

livres e a decidirem sobre o seu futuro no seu próprio país. 

Com a revolução de Abril foram definidos os chamados 3D – Democracia, Desenvolvimento, 

Descolonização. E se é verdade que os dois primeiros objectivos foram muitos importantes para 

Portugal, o da descolonização foi determinante para afirmar os valores e princípios internacionalistas 

da Revolução de Abril. Porque a grande verdade é que o povo português nunca seria verdadeiramente 

livre enquanto os seus irmãos das antigas colónias não se libertassem das correntes do colonialismo. 

Por isso dizemos que a liberdade, que conquistamos com Abril, é indissociável da liberdade dos 

outros e, neste caso concreto, da liberdade do povo palestiniano. Sim, estamos solidários convosco, 

com o vosso povo. Estamos solidários com os meninos que lançam pedras contra os tanques sionistas; 

estamos solidários com os trabalhadores que exigem a liberdade de circulação e o direito a trabalhar 

e trabalhar com direitos; estamos solidários com a luta corajosa e persistente das mulheres 

palestinas; estamos solidários com os presos políticos que, com uma grande dignidade, continuam a 

resistir nas prisões a todo o tipo de vexames e humilhações, mas sempre convictos que o seu sacrifício 

é indissociável da liberdade que o seu povo e que eles próprios irão conquistar dentro de pouco 

tempo. Sim, estamos e estaremos sempre solidários com a resistência de todos os que lutam contra 

as humilhações, as provocações, as agressões e a prisão de que são alvo pelo regime sionista. 

Assim, e nos espaços onde intervém, a CGTP não deixará de continuar a denunciar o cinismo e a 

hipocrisia de instituições internacionais como, por exemplo, a União Europeia, tão ciosa da liberdade 

de circulação de capitais e, ao mesmo tempo, cúmplice da ocupação e dos massacres perpetrados por 

Israel contra o povo palestiniano, que provocaram milhares de mortos e feridos e centenas de milhar 

de desalojados. 

Esta é uma luta que, sendo do povo palestiniano, é também uma luta de todos nós. De todos os que 

lutam pela liberdade, pela democracia, pelo fim da exploração do homem pelo homem. Contra o 

sionismo, o colonialismo e o apartheid, responsáveis pelo genocídio do povo palestiniano. Este é um 

crime contra a humanidade que não pode deixar de ser punido como tal. 

Não se pode falar em direitos humanos quando os mesmos que o repetem até à exaustão põem em 

causa direitos fundamentais de outros. 

Por muito que alguns não queiram reconhecer, a situação na Palestina vai ter que mudar. E os que 

dizem que a agressão de Israel contra a Palestina não pode ser vista a preto e branco, nós 

acrescentamos que o vermelho passou a ser a cor central da luta heróica de um povo que importa 

apoiar e do sangue derramado que urge estancar. 
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Estivemos, estamos e estaremos convosco. E tudo faremos para que esta solidariedade não só 

permaneça, como se acentue nos próximos tempos até que consigam atingir os vossos objectivos, que 

também são nossos: uma Palestina livre e independente, com a capital em Jerusalém Leste.  

Viva a Palestina! 

 

 

 

Mensagem de Encerramento 

José Baptista Alves 

Militar de Abril e Vice-Presidente do Conselho Português para a Paz 

e Cooperação 

 

Estimados Representantes de Organizações Palestina 

Excelentíssimos convidados 

Cumpre-me fazer o encerramento deste Seminário, tarefa difícil face à excelência das intervenções e 

comunicações aqui trazidas pelos ilustres conferencistas que ao longo do dia nos honraram com a sua 

presença. 

As minhas primeiras palavras vão para a Câmara Municipal de Almada, a quem, felicito por acolher 

esta iniciativa inserida na luta que os povos amantes da Paz travam, sem esmorecimento, há décadas, 

pelo direito do povo palestino a um Estado independente e à CGTP-IN e ao MPPM, o nosso bem 

hajam por mais esta oportunidade de, juntos, trabalharmos nesta causa que é do povo da palestina e 

é de toda a Humanidade. 

O que aqui quisemos reafirmar, hoje, com toda a legitimidade que a Lei Fundamental da República 

Portuguesa garante - neste nosso país que este ano comemora o 40º Aniversário da Revolução de 

Abril, Revolução que nos libertou duma ditadura fascista de 48 anos - foi, a nossa incondicional 

solidariedade com o heróico povo palestino na luta, sem tréguas, pela libertação do seu solo pátrio da 

feroz ocupação israelita. 

Solidariedade activa que neste ano 2014, Ano Internacional de Solidariedade com o Povo da 

Palestina, proclamado pela ONU, assume particular importância e significado. Como aqui já foi dito, 

é prática recorrente dos Governos israelitas e seus apoiantes, como os EUA e a UE e com a conivência 

alguns países árabes, fazerem “tábua rasa” das decisões das Nações Unidas, ignorando-as, 

desrespeitando-as ou mesmo violando-as arrogantemente, mas não conseguem, não têm conseguido 

e não vão conseguir no futuro, calar a voz da razão dum povo que luta pelo seu direito inalienável à 

existência e a uma vida digna e livre da opressão estrangeira. 

A Palestina vencerá! 

E, nesse sentido, nas pessoas dos representantes das organizações palestinas aqui presentes, daqui 

enviamos, aos homens e mulheres de todas as idades da Palestina, que sofrem diariamente a 

humilhação de serem estrangeiros na sua própria terra, que sofrem diariamente a brutalidade 
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assassina do exército ocupante, que esperam há décadas em campos de refugiados o dia de voltarem 

às suas terras, o nosso abraço solidário e fraterno. 

As organizações promotoras e outras que aqui intervieram, têm pautado a sua acção pública em 

defesa da paz, por uma assídua intervenção em defesa da causa palestiniana, como aqui já foi referido 

por oradores anteriores, denunciando publicamente as sucessivas e permanentes agressões contra a 

vida e o património povo palestino. Enfrentando desse modo o silêncio cúmplice dos grandes meios 

de comunicação social, enfeudados à estratégia do imperialismo e transformados em submissos 

retransmissores da campanha ideológica de desinformação que visa legitimar os seus crimes. E não 

deixando esquecer: 

• As atrocidades cometidas pelo regime sionista de Israel contra a população palestina, os 

bombardeamentos, os massacres, os ataques permanentes que o exército de Israel, utilizando 

meios militares poderosos, desproporcionados, mantém sobre a Faixa de Gaza, provocando 

milhares de vítimas entre a população civil palestina; 

• Os milhares e milhares de hectares de terra palestina expropriada e os milhares de habitações 

destruídas e seus legítimos donos expulsos, terras posteriormente ocupadas por colonatos 

ilegais, que actualmente continuam a ser construídos; 

• O muro de separação, construído por Israel, na quase totalidade em território palestino, muro 

que Israel apresenta como defensivo mas que é uma forma particularmente cruel de 

segregação que impõe ao povo palestino; 

• O muro de separação, a densa malha de colonatos, as estradas reservadas a colonos, as 

inúmeras bases militares, barreiras e postos de controlo, permitem ao colonialismo israelita 

controlar directamente quase 60% do território da Cisjordânia, incluindo os seus recursos 

naturais, nomeadamente o acesso à água; 

• A Faixa de Gaza, alvo de um cruel bloqueio, está desde 2006 transformada numa imensa 

prisão, onde nada nem ninguém entra ou sai sem prévia autorização de Israel, e onde tudo 

falta, naquele que é um dos territórios mais densamente povoados do Mundo; 

• As inúmeras e diárias humilhações e degradantes condições de vida que o regime sionista de 

Israel impõe ao povo palestino; 

• Os milhares de prisioneiros políticos nas prisões israelitas; 

• Os milhares e milhares de refugiados palestinianos, impedidos de viverem na sua terra. 

Com a sua política de ocupação, Israel tem como objectivo inviabilizar, na prática, a existência de um 

Estado da Palestina e uma paz justa e duradoura no Médio Oriente: atentando contra o património, 

a vida e a identidade do povo palestino. Mas não o tem conseguido e não o vai conseguir! 

A esmagadora maioria dos países do Mundo, em inúmeras votações na Assembleia Geral da ONU, 

como aqui já foi afirmado, tem reconhecido o direito do povo palestino a um Estado independente, 

soberano e viável, e isso em resultado da persistente, tenaz e heróica luta do povo palestino e da 

solidariedade internacional dos povos, entre os quais o povo português se orgulha de estar. 

A admissão da Palestina como Estado Observador pela Assembleia Geral da ONU, foi uma 

importante vitória para o povo da Palestina, mas foi também e sobretudo um sinal de esperança para 

toda a Humanidade amante da Paz. O reconhecimento do Estado da Palestina por 138 países é já 

também uma importante vitória. 
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A nós, por imperativo da Constituição da república Portuguesa (Art.7º), nascida da Revolução de 

Abril, que orgulhosamente levantamos como bandeira identificadora da nossa acção em defesa da 

Paz, cabe sermos activamente solidários com a luta pelos direitos inalienáveis do martirizado povo 

palestino. O compromisso aqui assumido pelas organizações promotoras e que consta da Declaração 

Final do Seminário é um compromisso de honra que se propõe prosseguir a já longa e honrosa 

história de solidariedade do povo português com o povo da Palestina. 

Torna-se assim imperioso também, reforçar os laços de cooperação internacional com o povo da 

Palestina, criando uma frente ampla de solidariedade, que imponha a “força da razão à razão da força” 

e barre definitivamente o caminho ao Governo sionista de Israel e seus aliados, permitindo, de uma 

vez por todas, resolver de forma justa e duradoura a questão palestiniana. 

Já chega de ataques! 

Já chega de humilhações! 

É tempo de este povo viver em paz, na sua terra e da sua terra. 

A Palestina vencerá! 

 

 
 

 

Declaração das Organizações Promotoras do Seminário 

Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino 

Por decisão da Assembleia Geral da ONU, o ano 2014 é o Ano Internacional de Solidariedade com o 

Povo Palestino. Também por decisão da Assembleia Geral da ONU, todos os anos celebra-se, a 29 de 

Novembro, o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino. O dia foi escolhido, em 1977, 

porque nesse mesmo dia, em 1947, a Assembleia Geral da ONU havia aprovado a Resolução 181 sobre 

a Partilha da Palestina, decretando a criação de dois Estados no território histórico da Palestina. O 

Estado de Israel foi criado logo no ano seguinte, com uma declaração unilateral e uma campanha 

planeada de violência e de terror que se traduziu numa autêntica limpeza étnica da população 

palestina. Mas o prometido Estado da Palestina aguarda ainda hoje, 67 anos volvidos, a sua 

concretização. 

São 67 anos de promessas traídas. São 67 anos de guerras bárbaras, como a brutal chacina que Israel 

desencadeou contra a população de Gaza no Verão deste Ano Internacional de Solidariedade com o 

Povo da Palestina, uma população que vive sob um férreo cerco, imposto com a cumplicidade dos 

Estados Unidos da América e da União Europeia, e a quem é negado até mesmo o direito de fugir dos 

bombardeamentos israelitas. São 67 anos de expansão sucessiva da ocupação de terras palestinas 

pelo Estado israelita, seja pela guerra, seja através de colonatos ilegais em territórios ocupados, seja 

através do vergonhoso Muro do Apartheid na Margem Ocidental. São 67 anos de violência, de morte, 
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de prisões e torturas, de confisco de terras, de destruição de casas, aldeias, árvores e terrenos de 

cultivo. São 67 anos de uma política de segregação e discriminação, de roubo e espoliação da 

população palestina que é cidadã do Estado de Israel. São 67 anos de apagamento e destruição da 

memória e identidade do povo palestino, na diversidade das suas formas culturais e religiosas. São 

67 anos de colonização e de exploração dos recursos naturais, em especial a água, ao serviço da velha 

ambição sionista de domínio e ocupação de todo o território da Palestina. São 67 anos em que Israel 

discrimina os trabalhadores e trabalhadoras palestinos, designadamente, nos salários, protecção 

social e condições de trabalho, negando-lhes assim os mais elementares direitos laborais e sociais, 

impedindo-os de viver e trabalhar com a dignidade a que têm direito. São 67 anos de exílio e de vida 

nos campos de refugiados, para milhões de Palestinos. São 67 anos de impunidade do ocupante e 

agressor israelita. São 67 anos, também, de constantes ameaças à paz na região, de uma política 

agressiva e expansionista, acentuada desde 1967 com a continuada ocupação do território sírio nos 

Montes Golã e de território libanês.  

Mas também são 67 anos de luta do povo palestino. Nestes dois terços de século, o povo Palestino 

recorreu a todas as formas de luta, desde a resistência pacífica à resistência armada, ao diálogo e às 

negociações, para ver concretizado o seu direito à autodeterminação e independência, o seu direito a 

uma Pátria Palestina soberana e viável, em território da Palestina, com capital em Jerusalém e com 

o direito de regresso dos muitos milhões de Palestinos que vivem exilados pelo mundo inteiro, 

conforme prometem as resoluções da ONU. Aceitou mesmo fazer concessões importantes, como o 

reconhecimento do Estado de Israel nas fronteiras de 1967, tal como previsto na resolução 242 do 

Conselho de Segurança da ONU, o que significava ceder mais território palestino do que o previsto 

no plano de partilha original. Mas nem assim a promessa dum Estado Palestino foi cumprida. A 

resistência do povo palestino tem sido uma resistência heróica e exemplar, mas dramática, 

enfrentando uma máquina repressiva implacável e poderosa, sustentada no apoio e na cumplicidade 

das potências ocidentais, a começar pelos Estados Unidos da América. Uma resistência que é, não 

apenas um direito próprio de qualquer povo oprimido, espezinhado e humilhado, como um direito 

reconhecido pela legalidade internacional e pela própria Constituição da República Portuguesa que, 

no ponto 3 do seu Artigo 7º, afirma expressamente: «Portugal reconhece o direito dos povos à 

autodeterminação e independência e ao desenvolvimento, bem como o direito à insurreição contra 

todas as formas de opressão». Esta Resistência alcançou os seus maiores êxitos quando foi capaz de 

assegurar a unidade de todo o povo palestino em torno de reivindicações comuns e unificadoras. 

A violação e o desrespeito das inúmeras resoluções da ONU sobre a questão palestina, e o 

incumprimento de todos os acordos que ao longo dos anos foram sendo subscritos - mesmo daqueles 

em que a parte palestina fez numerosas e substanciais concessões - constituem uma traição ao povo 

palestino. Não é tolerável que se prossiga esta farsa interminável de "negociações" sem fim, de 

incumprimento de tudo aquilo que fora já acordado, de novas e acrescidas exigências, sempre com o 

objectivo de prolongar por outras formas a ocupação e a espoliação. 

É ao povo palestino que cabe definir os seus objectivos em cada momento, bem como as mais 

adequadas formas de luta para os alcançar. Aos restantes povos do mundo cabe ser activamente 

solidários com a luta pelos direitos inalienáveis do martirizado povo palestino. Uma solidariedade 

que não esquece a luta de muitos israelitas pela paz e por uma solução justa, tendo que enfrentar a 

política sionista das autoridades de Israel. Uma solidariedade que, em Portugal, se manifestou de 

forma clara ao longo de muitas décadas, com destaque para a grande «Conferência Mundial de 

Solidariedade com o Povo Árabe e a sua Causa Central: a Palestina» realizada em Lisboa há 35 anos 

por iniciativa do CPPC, entre os dias 2 e 6 de Novembro de 1979, e que trouxe a Portugal o grande 

dirigente da luta do povo palestino, Yasser Arafat - contribuindo para, poucos anos após a Revolução 
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do 25 de Abril, quebrar as barreiras que ostracizavam a OLP na Europa ocidental. Yasser Arafat 

morreu, fez este mês dez anos, por causas nunca oficialmente esclarecidas, mas que não podem ser 

desligadas da feroz perseguição que lhe moveram os dirigentes sionistas, em particular nos últimos 

meses da sua vida, enquanto Presidente da Autoridade Palestina, eleito livremente pela esmagadora 

maioria do seu povo. 

A solidariedade em Portugal com a luta do povo palestino passa hoje por: 

– Esclarecer cada vez mais o povo português sobre a dramática realidade na Palestina e mobilizar a 

solidariedade activa, denunciando em particular os crimes, as guerras e as violações de direitos, 

cometidas por Israel contra o povo palestino; 

– Reclamar a condenação internacional dos dirigentes do Estado de Israel pelos crimes cometidos 

contra o povo palestino, designadamente durante a ofensiva militar levada a cabo contra a 

população palestina da Faixa de Gaza; 

– Lutar pela libertação de todos os presos políticos palestinos detidos nas prisões israelitas, entre os 

quais Marwan Barghouti e Ahmad Sa'adat. 

– Denunciar todas as formas de colaboração do Estado ou de empresas portuguesas com a ocupação 

israelita e os seus crimes, promovendo acções de boicote e exigindo a denúncia e cessação de 

acordos cúmplices - como o Acordo de Associação entre a União Europeia e Israel; 

– Exigir que os governos portugueses cumpram a sua obrigação constitucional e tomem claramente 

partido pelo direito do povo palestino «à autodeterminação e independência e ao 

desenvolvimento», e em particular exijam o cumprimento das numerosas resoluções da ONU 

sobre os direitos do povo palestino; 

– Exigir que os governos portugueses utilizem todos os mecanismos ao seu dispor para alcançar 

esses fins, incluindo através da sua presença nas estruturas da União Europeia e das Nações 

Unidas, incluindo no Conselho de Direitos Humanos da ONU; 

– Exigir que o Governo e o Parlamento portugueses tomem posição clara a favor do reconhecimento 

do Estado da Palestina, posição já assumida pela esmagadora maioria dos países do mundo - 

muitos dos quais há várias décadas - e que tem vindo a ser recentemente alvo de votações em 

vários Parlamentos de países europeus. 

As organizações promotoras do Seminário de Solidariedade com o Povo da Palestina, realizado em 

Almada no dia 29 de Novembro de 2014, assumem perante o povo português o compromisso de 

prosseguir a longa e honrosa história de solidariedade do povo português com o povo da Palestina. 

Viva a heróica luta do povo da Palestina! 

A Palestina vencerá! 

Almada, 29 de Novembro de 2014 

Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) 

Conselho Português para a Paz e a Cooperação (CPPC) 

Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM) 


