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Esta colectânea de documentos reflecte as posições assumidas pelo MPPM, entre 2004 

e 2008, sobre a situação na Palestina e no Médio Oriente. 

Para além de constituírem um repositório da história recente da região, estes 

documentos mantêm toda a actualidade, reflectindo a incapacidade das instâncias 

internacionais para encontrar uma solução justa para o problema palestino. Estes 

textos evidenciam, ainda, que os alertas que o MPPM lançou vieram a revelar-se 

fundamentados, as previsões mais pessimistas foram confirmadas e os apelos feitos 

conservam toda a sua validade. 

É objectivo do MPPM, ao divulgar estes documentos, neste formato, contribuir para 

informar e sensibilizar a opinião pública portuguesa quanto à necessidade imperiosa 

de manifestar a sua solidariedade activa para com o povo palestino e de reclamar dos 

órgãos de soberania portugueses que, nas relações internacionais, propiciem a criação 

de um clima de Paz no Médio Oriente, propugnem pelo cumprimento das resolução das 

Nações Unidas relativas à Palestina e ajam de forma adequada e firme em relação a 

quem, reiteradamente, ignora e viola o Direito Internacional. 
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O MPPM radica as suas origens no abaixo-assinado “Não ao Muro de Sharon!”, iniciado em 

finais de Fevereiro de 2004, nos dias em que se reunia sobre a questão o Tribunal Internacional de 

Justiça de Haia, e que recolheu adesões de personalidades portuguesas até Abril, quando foi dado 

a conhecer, em versão inglesa, aos participantes da «Reunião Internacional das Nações Unidas 

sobre o impacto da construção do Muro no Território Palestino Ocupado, incluindo em Jerusalém 

e à sua volta» que decorreu em Genebra, em 15 e 16 de Abril de 2004. Para o efeito, Silas 

Cerqueira deslocou-se a Genebra onde integrou a delegação da Organização de Solidariedade dos 

Povos Afro-Asiáticos (OSPAA, Cairo), que participou como observadora naquela Conferência 

governamental das Nações Unidas. 

 

ABAIXO-ASSINADO 

“NÃO AO MURO DE SHARON!” 

 
O Governo de Sharon, mau grado a significativa oposição de amplos sectores do seu próprio 

país e de uma generalizada condenação da opinião pública internacional, insiste em levar por 

diante a construção de um muro destinado a tornar estanques os territórios de Israel e da 

Palestina. Este propósito, para além de todas as reservas éticas e políticas que suscita, uma 

vez que consagra, simbolicamente e na prática, a impossibilidade futura dos dois povos se 

entenderem e viverem em paz, constitui um acto prepotente e violento, que não contempla 

um traçado de fronteiras previamente caucionado pelas Nações Unidas e que faz tábua rasa 

das sucessivas resoluções já emitidas por aquela organização internacional a tal respeito, 

acabando por impor unilateralmente a incorporação em Israel de largas faixas de um território 

conquistado pela força das armas, onde vivem populações palestinianas a que se não curou de 

dar voz, cerceando drasticamente, e no mesmo passo, a criação do Estado da palestina 

independente e soberano. 

Estas populações correrão o risco de ficarem confinadas a uma espécie de guetos ou 

bantustões de triste memória, sem acesso natural aos que foram os seus vizinhos e familiares 

de sempre e até mesmo aos terrenos de cultura que agenciavam para sobreviver. A 

necessidade de defesa, que Israel invoca, nunca poderá caucionar a inumanidade e a violência 

de semelhante conduta. Continuar a responder com ferocidade redobrada alegando os ataques 

de que se é objecto, só servirá para acelerar a corrida demencial para o abismo a que hoje se 

assiste. 

A partir de 23 de Fevereiro o Tribunal Internacional de Justiça de Haia reuniu-se, por 

solicitação da Assembleia das Nações Unidas, para apreciar a legalidade da nefanda 

construção. Cientes, embora, que o acto de barbárie que Sharon pretende promover, acabará 

por ser devidamente verberado, os signatários apelam à opinião pública nacional para que, a 

tal respeito, manifeste a sua solidariedade com o desamparado povo palestiniano. Reclamam 

ainda que o Governo Português, que se absteve quando na Assembleia das Nações Unidas o 

assunto foi tratado, assuma, a partir de agora, uma posição firme, em conformidade com o 

Artigo 7 da nossa Constituição, e expresse claramente, sem subserviência à linha da actual 

Administração americana, o seu profundo desacordo quanto à política guerreira seguida pelo 

Governo de Sharon. 

Lisboa, 14 de Abril, de 2004 

 

Entre numerosos signatários, contam-se os nomes de António Alva Rosa Coutinho, Almirante (ref); Aquilino Ribeiro 
Machado, ex-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa; Carlos Araújo Sequeira, advogado; Carlos Candal, advogado e 
deputado ao Parlamento Europeu; Carlos Pimenta, Professor Catedrático, Universidade do Porto; Eduardo Lourenço, 
Escritor/ensaísta; Fernando Loureiro, médico; Fernando Oliveira Baptista, Professor Catedrático e ex-Ministro; 
Fernando Midões, realizador TV; Florival Lança, Secretário Relações Internacionais; CGTP; Frederico Gama Carvalho, 
Investigador Científico do Instituto Tecnológico e Nuclear; Frei Bento Domingues, Sacerdote Dominicano; Gualter 
Basílio, ex-deputado à Assembleia da República; Ilda Figueiredo, Economista e deputada ao Parlamento Europeu; 
Isabel Allegro de Magalhães, Professora Catedrática, Universidade Nova de Lisboa; João Caraça, Investigador 
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Universitário; João Cunha e Serra, engenheiro e Presidente do Conselho para a Paz e Cooperação; João Vasconcelos 

Costa, Professor Universitário; Joaquim Santos Simões, Pedagogo; Jorge Miranda, Constitucionalista e Professor 
Catedrático, Universidade de Lisboa; José Barata Moura, Professor Catedrático, Universidade de Lisboa; José 
Casanova, Director do jornal “Avante” e escritor; José Delgado Rodrigues, Geólogo; José Morais e Castro, Actor; José 
Saramago, Escritor, Prémio Nobel da Literatura; Kalidás Barreto, ex-dirigente sindical; Manuel Carvalho da Silva, 
Secretário-Geral da CGTP; Manuel Gusmão, Professor Catedrático, Universidade de Lisboa; Maria Benedita Vassalo 
Monteiro, Professora Catedrática, Universidade Técnica de Lisboa; Maria do Céu Guerra, Actriz; Miguel Urbano 
Rodrigues, Jornalista; Nuno Teotónio Pereira, arquitecto; Pedro Pezarat Correia, General (ref.) e Professor 
Universitário; Rui Namorado Rosa, Professor Universitário; Rui Pinhão, Professor Catedrático Jubilado; Sérgio Ribeiro, 
Economista e deputado ao Parlamento Europeu; Silas Cerqueira, Investigador e Docente Universitário; Vasco 
Gonçalves, General (ref.) e ex-Primeiro Ministro; Vasco Lourenço, Coronel (ref.); Vítor Alves, Coronel (ref.). 

 

 
 

Na sequência das deliberações do Tribunal Internacional de Justiça e da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em Julho de 2004, que condenavam a construção, por Israel, do Muro nos 

territórios ocupados, um grupo de individualidades, subscritoras do anterior apelo, regozija-se 

com aquelas decisões e propõe-se levar a cabo iniciativas de solidariedade com o povo palestino e 

pela paz na região. 

 

INSTÂNCIAS INTERNACIONAIS CONDENAM CONSTRUÇÃO POR ISRAEL 

DE UM MURO EM TERRITÓRIO PALESTINIANO OCUPADO 
 
Após o parecer do Tribunal Internacional de Justiça da Haia, e a subsequente resolução da 

Assembleia Geral da ONU, contra a construção por Israel de um muro em território 

palestiniano ocupado, deve prosseguir a solidariedade da opinião pública para com o Povo da 

Palestina. 

Os signatários – que estiveram entre os cerca de 150 subscritores da Declaração de 

personalidades portuguesas contra o “muro de Sharon” entregue às Nações Unidas em Abril 

último e convictos de exprimir o sentir das mesmas agora relativamente ao parecer de 9 de 

Julho do Tribunal Internacional de Justiça de Haia (TIJ) e a subsequente resolução de 20 de 

Julho da Assembleia Geral da ONU – vêm juntar a sua voz à de quantos têm manifestado 

concordância e satisfação com o referido parecer e a referida Resolução, condenatórios da 

construção por Israel de um muro em território palestiniano ocupado. 

1 – Num mundo em que com demasiada frequência esta ou aquela grande potência ignora e 

viola os princípios do direito internacional e da carta da ONU, reveste-se de alcance moral, 

jurídico e politico a presente deliberação do principal órgão judiciário das Nações Unidas, 

solicitada em 2003 pela Assembleia Geral. Apesar da abstenção dos governos da U.E. e do 

voto contra dos EUA na votação da Assembleia em Dezembro de 2003, e das posteriores 

objecções de vários destes Estados quanto à competência do TIJ e à “oportunidade judiciária” 

de um parecer neste caso, o Tribunal produziu um parecer consultivo em termos fortes e 

fundamentados. O parecer condena a edificação por Israel, no interior da Cisjordânia ocupada 

desde 1967, de um muro e “o regime que lhe está associado”, como “contrários ao direito 

internacional”. Nomeadamente, ao porem em causa o direito à auto-determinação do povo 

palestiniano, ao anexarem de facto parte do seu território, e ao separarem os palestinianos 

das suas terras em violação do direito internacional humanitário. A Assembleia Geral das 

Nações Unidas acaba de fazer suas estas conclusões. 

2 – De onde as seguintes “consequências jurídicas” constantes do parecer: Israel deve “pôr 

termo às (suas) violações do direito internacional (...) cessar imediatamente os trabalhos de 

edificação do muro no território palestiniano (...) desmantelar imediatamente a obra situada 

no território (…) reparar os prejuízos causados (…)”. Todos os outros Estados têm a “obrigação 

de não reconhecer a situação ilícita decorrente da construção do muro e de não prestar ajuda 

ou assistência à (sua) manutenção (…)”. 

Quanto à ONU, especialmente a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, “devem (…) 

examinar que novas medidas devem ser tomadas a fim de pôr termo à situação ilícita 

decorrente da construção do muro (…)”. Assim fez prontamente a Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 20 de Julho, ao adoptar por esmagadora maioria – 150 votos a favor, 
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incluindo desta vez os da União Europeia, contra 6, entre os quais os EUA, e 10 abstenções – 

uma resolução exigindo a Israel que cumpra com o parecer do TIJ e desmantele o muro em 

construção no território palestiniano ocupado. 

O Tribunal concluiu sublinhando a necessidade da aplicação de todas as resoluções pertinentes 

do Conselho de Segurança e de alcançar “o mais depressa possível” uma “solução negociada” 

e “a constituição de um Estado palestiniano vivendo lado a lado com Israel e os seus vizinhos”, 

assegurando “a cada um na região a paz e segurança”. 

3 – Os signatários felicitam-se por esta lúcida e corajosa posição do TIJ e por tão expressiva 

votação da Assembleia Geral da ONU. Não só se revestem de grande significado e alcance, 

como dão aos movimentos de solidariedade democrática e humanitária com o martirizado Povo 

palestiniano. Ora uma acção de solidariedade é hoje mais necessária do que nunca. 

Com efeito, o governo de Sharon negou validade ao parecer do Tribunal Internacional de 

Justiça de Haia e não o aplicará, nem aplicará a Resolução de 20 de Julho da A.G da ONU. Já 

anteriormente tinha recusado com representantes do “Quarteto” (EUA, U.E., Rússia, ONU) 

para tratar do semi-defunto “roteiro para a Paz”. Entretanto, continuam a registar-se quase 

todos os dias nos territórios ocupados numerosas vítimas palestinianas indefesas numa rotina 

mortífera, enquanto se registam novos casos de vítimas indefesas em Israel. A apregoada 

retirada unilateral de Israel da faixa de Gaza nos termos de Sharon acabará por transformar 

este território numa prisão para milhão e meio dos palestinianos, condenados à sub-nutrição e 

à fome. Num Médio Oriente cada vez mais marcado pela guerra e a ocupação estrangeira, está 

em perigo a sobrevivência do Povo palestiniano como povo. 

Concluindo, e tendo em conta tão dramática situação, os signatários propõem-se, em 

cooperação aberta com todos os interessados, promover no plano da opinião pública nacional 

novas iniciativas de solidariedade com o Povo palestiniano e pela Paz na região, que serão 

oportunamente anunciadas a partir de Setembro próximo. 

21 de Julho de 2004 

Foram signatários deste documento: 

Aquilino Ribeiro Machado, engenheiro, ex-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa; Cândido Matos Gago, professor, 

ex-Presidente da Câmara Municipal de Grândola; Carlos Alberto Marques Silva, Director Comercial; Carlos Araújo 
Sequeira, advogado; Carlos Candal, advogado, Presidente da Assembleia Municipal de Aveiro; Fernando Loureiro, 
médico; Frei Bento Domingues, Sacerdote Dominicano, Isabel Allegro de Magalhães, Professora Catedrática, 
Universidade Nova de Lisboa; João Cunha e Serra, engenheiro, Presidente do Conselho Português para a Paz e 
Cooperação; Jorge Cadima, Professor Universitário, Universidade Técnica Lisboa; Jorge Miranda, Constitucionalista e 
Professor Catedrático, Universidade de Lisboa; Manuel Carvalho da Silva, Secretário-Geral da CGTP; Manuel Gusmão, 
Professor Catedrático, Universidade de Lisboa; Nuno Teotónio Pereira, arquitecto; Silas Cerqueira, Investigador e 
Docente Universitário, (CEA Univ. do Porto); Vitor Alves; Coronel (ref); Vitor Martins Pinto, Engenheiro. 

 

 
 

O texto que se segue, datado de Junho de 2005, é considerado o documento fundador do MPPM. 

Subscrito por um leque significativo de individualidades, fundamenta a necessidade de constituição 

de um movimento português para defesa dos direitos do povo palestino definindo, desde logo, o que 

deverão ser as suas linhas de orientação. 

 

RAZÕES, PRINCÍPIOS E OBJECTIVOS DA CONSTITUIÇÃO DE UM 
MOVIMENTO PELOS DIREITOS DO POVO PALESTINO E PELA PAZ NO 

MÉDIO ORIENTE (MPPM) 
 

Os signatários (1), empenhados na defesa dos princípios contemplados na Carta das Nações 

Unidas e na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, bem como na criação de 

condições que propiciem o estabelecimento da paz e da segurança entre os povos, e no 

prosseguimento de iniciativas levadas anteriormente a efeito no plano da opinião pública 

nacional, como foi o caso do abaixo-assinado «Não ao muro de Sharon», consideram que:  

 a situação em que se encontra o Povo da Palestina continua num impasse, desde que em 

1947/48 foi elaborado, pela ONU, um plano para a partilha da Palestina em dois Estados, cujos 
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objectivos nunca chegaram a ser concretizados;  

 a conjuntura actualmente prevalecente no Médio Oriente e a natureza dos interesses 

estratégicos internacionais que ali se confrontam, têm contribuído negativamente para que 

seja encontrada uma solução para a questão da Palestina; 

 mau grado as diversas e frustradas iniciativas de paz que, ao longo dos anos, se 

sucederam, a última das quais patrocinada pelo «quarteto» constituído pelos EUA, UE, Rússia 

e ONU, se acentuaram os indícios probatórios dum reforço, por parte de Israel, da política de 

colonatos, nomeadamente na Cisjordânia/Margem Ocidental, bem como da sua insistência em 

prosseguir na construção de um «muro», implantado em terrenos alheios, condenado pela 

generalidade da comunidade internacional, e em particular, pelo Tribunal Internacional de 

Justiça da Haia;  

 embora actualmente decorram negociações entre Israel e a Autoridade Palestiniana, o seu 

arrastamento ameaça conduzir a situação do povo da Palestina a um ponto de ruptura (2); 

 nas presentes circunstâncias as diversas instâncias de solidariedade internacional, 

governamentais e não governamentais, deverão intervir em prol da paz na região e da 

sobrevivência dos palestinos como Povo, garantindo as condições para o livre exercício dos 

seus direitos nacionais; 

 embora em Portugal, desde o 25 de Abril, se tenham desenvolvido múltiplas iniciativas de 

solidariedade com o povo palestino, continua a não existir, contrariamente ao que acontece 

noutros países da Europa, uma associação consagrada à questão da Palestina. 

Os signatários propõem-se, consequentemente, constituir um movimento português a favor da 

criação do Estado da Palestina e para o estabelecimento da paz no Médio Oriente, adiante 

designado pela sigla MPPM, com personalidade jurídica e com os princípios, objectivos e 

desenvolvimento de actividades a seguir enunciados:  

1º O MPPM é uma associação portuguesa não partidária, de solidariedade internacional, aberta 

à adesão de todos quantos se identificam com os seus objectivos, que visa promover, no plano 

da opinião pública e em conformidade com as resoluções das Nações Unidas, a criação nos 

territórios da Palestina ocupados por Israel desde 1967, de um Estado da Palestina, 

independente e soberano, com uma solução justa para a questão de Jerusalém e para a 

questão dos refugiados palestinos, bem como o estabelecimento de uma paz global e 

duradoura no Médio Oriente. 

2º O MPPM subordina-se aos princípios da Constituição da República Portuguesa e toma por 

referência a Carta das Nações Unidas, as normas aplicáveis do Direito Internacional, a 

Declaração Internacional dos Direitos Humanos e respectivos Pactos de Direitos Cívicos, 

Políticos e Sociais, bem como do Direito Internacional Humanitário. 

3º O MPPM, no quadro dos seus objectivos e em conformidade com os princípios e os valores 

que integram o conjunto de referências citadas no número anterior, procurará mobilizar a 

opinião pública para uma efectiva solidariedade moral, politica, material e humanitária com os 

povos que, na região, são afectados na sua segurança, dignidade, e no seu inalienável direito a 

livremente se auto-determinarem, e condenará a imposição pela força de soluções unilaterais, 

todas as formas de terrorismo, tanto o terrorismo de Estado como qualquer outro, todas as 

ocupações militares ilegítimas de territórios alheios, e desde logo dos territórios da Palestina 

ocupados desde 1967, e apelará para que as Nações Unidas desempenhem, na procura de 

uma solução para o actual estado de coisas, um papel central e permanente.  

4º O MPPM na prossecução dos seus objectivos: 

 difundirá informações pertinentes sobre a questão palestina, fazendo sempre referência às 

respectivas fontes;  

 promoverá acções diversificadas de solidariedade e dará notícia das suas iniciativas; 

 estabelecerá contactos visando cooperar com outras ONGs com as quais tenha afinidade;  

 procurará intervir junto dos órgãos de soberania portugueses na defesa dos seus pontos de 

vista;  

 desenvolverá relações de colaboração e de diálogo com personalidades, instituições ou 



 

MPPM  INTERVENÇÕES POLÍTICAS 2004-2008 7 

organizações de vária natureza - nomeadamente da Palestina, das Nações Unidas e da União 

Europeia - e ainda com os numerosos movimentos que, em todo o mundo, incluíndo em Israel, 

se dedicam às causas da justiça e da paz entre os povos. 

Junho 2005 

 (1) Foram subscritores iniciais desta Declaração: 

Adalberto Alves; Ana Gomes; Ana Luísa Amaral; António Borges Coelho; Aquilino Ribeiro Machado; Boaventura Sousa 
Santos; Cândido Matos Gago; Carlos Almeida; Carlos Araújo Sequeira; Carlos Candal; Carlos Carvalho; Carlos Silva; 
Cor. Vítor Alves; D. Januário Torgal Ferreira; D. Manuel Martins; Eduardo Lourenço; Elsa Rodrigues dos Santos; 
Fernando Cardão Pito; Fernando Loureiro; Frederico Gama Carvalho; Frei Bento Domingues; Gualter Basílio; Helena 
Roseta; Isabel Allegro Magalhães; João Caraça; João Paulo Fonseca; João Vasconcelos Costa; Jorge Cadima; Jorge 
Dias Deus; José Gil; José Neves; José Saramago; José Tengarrinha; Kalidás Barreto; Luís Almeida; Luís Miguel Cintra; 
Luís Moita; Manuel Carvalho da Silva; Manuela Silva; Maria Alzira Seixo; Maria de Belém Roseira; Maria do Céu 
Guerra; Maria Velho da Costa; Mário de Carvalho; Mário Pádua; Mário Ruivo; Mário Tomé; Óscar Lopes; Ricardo Sá 
Fernandes; Rui Costa Pinhão; Rui Namorado Rosa; Ruy Vieira Nery; Silas Cerqueira; Teresa Mónica Silva; Urbano 
Tavares Rodrigues; Vasco Pinto Leite; Vítor Pinto 

(2) Desde que este texto foi fixado, veio, efectivamente, a verificar-se a ruptura das negociações. 

 

 
 

Perante a campanha orquestrada por Israel para levar a crer que estava a devolver Gaza aos 

palestinos, a Comissão Promotora do MPPM veio a público, em Setembro de 2006, denunciar o 

embuste 

 

A FAIXA DE GAZA CONTINUA A SER TERRA OCUPADA 
 

O Governo de Israel, no quadro do processo de desmantelamento dos colonatos que 

ilegalmente mantinha na Faixa de Gaza, desenvolveu uma intensa campanha internacional de 

relações públicas e desinformação. O discurso recente do Primeiro-Ministro Ariel Sharon na 

Assembleia Geral das Nações Unidas constituiu um passo mais num plano que visa, entre 

outros, os seguintes objectivos: 

 criar a ilusão que o actual Primeiro Ministro e o Governo de Israel estão comprometidos com 

a busca de uma solução justa e duradoura para a questão palestina; 

 lançar o caos e a anarquia naquele território, por forma a reforçar, na opinião pública 

internacional, a velha e estafada tese da ingovernabilidade dos palestinos; 

 disfarçar, sob essa cortina de fumo, os seus projectos de colonização na Margem Ocidental 

e, especialmente, em redor de Jerusalém Oriental; 

 protelar a discussão efectiva de um acordo final que, no respeito pela legalidade 

internacional, estabeleça a constituição de um Estado da Palestina, com capital em Jerusalém, 

e que regule uma solução para a questão dos refugiados. 

Neste processo, Israel conta com a cumplicidade da Administração norte-americana, 

caucionando as teses israelitas e fechando os olhos ao avanço da colonização na Margem 

Ocidental e, especialmente, em redor de Jerusalém. 

A Comissão Promotora do MPPM rejeita firmemente as interpretações que, de uma forma ou 

de outra, visam apresentar o desmantelamento dos colonatos ilegais na faixa de Gaza como 

uma operação de retirada efectiva de Israel daquele território que, juntamente com a Margem 

Ocidental, ocupa ilegalmente desde 1967. A este propósito, a Comissão Promotora do MPPM 

recorda o seguinte: 

a) de acordo com o plano de Sharon, Israel reivindica, unilateralmente a manutenção do  

controle sobre as fronteiras da faixa de Gaza, assim como sobre o espaço marítimo e aéreo, 

impedindo a livre circulação de pessoas e bens; nesta linha aliás, o Governo de Israel decidiu, 

no fim da passada semana, impôr o estabelecimento de uma zona de ninguém no norte da 

faixa de Gaza e junto à fronteira com Israel, 150 metros para dentro do lado palestino; 

b) O Governo de Israel reserva-se o direito de continuar a levar a cabo acções militares no 

território da faixa de Gaza, sempre que o entender; 
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c) o plano de evacuação dos colonatos com a manutenção do controle militar efectivo sobre o 

território da faixa de Gaza foi apresentado e levado a cabo de forma unilateral, sem o 

estabelecimento de qualquer acordo com a Autoridade Nacional Palestina; 

d) nesta circunstância, à luz da legalidade internacional, e para todos os efeitos pertinentes, 

Israel mantém o estatuto de potência ocupante do território da faixa de Gaza; são 

instrumentos de direito internacional pertinentes para esta definição, designadamente, as 

Convenções de Haia de 1907, a IV Convenção Genebra e o seu primeiro Protocolo Adicional de 

1979, as Resoluções das Nações Unidas e o Acordão do Tribunal Internacional de Haia relativo 

à construção do Muro nos Territórios Palestinos Ocupados. 

e) resulta do ponto anterior que, ao contrário do que Sharon pretende – veja-se o seu recente 

discurso na Assembleia Geral da ONU – o Governo de Israel é legal e politicamente 

responsável pelas consequências que venham porventura a resultar do desmantelamento dos 

colonatos e do reagrupamento das suas forças militares, levados a cabo unilateral e sem a 

coordenação exigível com a Autoridade Nacional Palestina.   

À luz destes princípios, os acontecimentos recentes na fronteira de Gaza com o Egipto, 

resultam, em linha directa, da atitude unilateral de Israel, e da continuação da sua política de 

ocupação, traduzida, designadamente, na proibição imposta à circulação de pessoas e 

mercadorias entre a faixa de Gaza e o Egipto. Importa, aliás, ter presente que, no território 

vedado de 365 quilómetros quadrados da faixa de Gaza vivem cerca de 1,4 milhões de 

pessoas, a maioria das quais – cerca de um milhão – refugiados expulsos das suas terras na 

guerra de 1948 e que perto de meio milhão de pessoas vive nos campos de refugiados das 

Nações Unidas. Mais de setenta por cento desta população vive abaixo do limiar da pobreza. 

Deve ainda recordar-se que a repressão pelo exército israelita da segunda Intifada provocou a 

total destruição das infra-estruturas económicas e da uma grande parte da terra arável. Entre 

Setembro de 2000 e Maio de 2005 foram arrasados perto de 30 mil edifícios, onde se incluem 

para além de habitações, escolas, oficinas e pequenas indústrias. No mesmo período, um total 

de 2 023 palestinos foram mortos pelo exército israelita, incluíndo 425 crianças (menos de 18 

anos), e 8 603 foram feridos (20 por cento das quais são crianças). Estima-se mais de 1200 

pessoas, incluíndo 250 crianças tenham ficado permanentemente incapacitadas. cerca de dez 

por cento da terra arável foi igualmente arrasada.  

A Comissão Promotora do MPPM reitera a necessidade imperiosa da mobilização da opinião 

pública para levar Israel a sentar-se à mesa das negociações com vista à conclusão de um 

acordo final que ponha termo à ocupação dos territórios palestinos e que, no respeito pela 

legalidade internacional, permita a criação do Estado da Palestina, independente e soberano, 

com uma solução justa para a questão de Jerusalém e para a situação dos refugiados 

palestinos. 

Lisboa, Setembro de 2005 

A Comissão Promotora do MPPM 

 

 
 

Em Julho de 2006, foi a escalada de violência de Israel contra os povos palestino e libanês que 

levou os promotores do MPPM a subscrever um documento em que manifestam o seu repúdio pela 

atitude de Israel e apelam aos órgãos de soberania e à opinião pública portuguesa para que se 

empenhem na defesa dos direitos do povo palestino e na construção da paz no Médio Oriente. 

 

PELO TERMO DA VIOLÊNCIA E DO DESASTRE HUMANITÁRIO 
 NO MÉDIO ORIENTE 

 

O crescendo da vasta ofensiva bélica de Israel e bombardeamentos de terror há mais de um 

mês na Faixa de Gaza (Palestina) e desde 12 de Julho no Líbano, os consequentes horrores da 

guerra e tragédia humanitária, alarmam todos quantos, mulheres e homens de boa vontade, 

independentemente de questões políticas, se preocupam com o destino do martirizado Povo 

palestiniano e com a Paz no Médio Oriente. 
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Em Gaza contavam-se já dezenas de vítimas civis de operações das Forças Armadas de Israel, 

nas semanas anteriores ao episódio da captura de um seu militar neste território. Desde então, 

assiste-se da parte de Israel, pretextando o “direito a defender-se”, a uma escalada de 

violência militar não só “desproporcionada” mas sistemática. Esta acção, em violação aberta e 

caracterizada do Direito Internacional, foi agora agravada com a agressão contra o Líbano 

invocando a captura no Sul de dois outros militares israelitas. Os resultados estão a ser a 

destruição total deliberada das infra-estruturas civis fundamentais e das condições de vida, 

crises alimentar e sanitária muito sérias, centenas de mortos e feridos inocentes incluindo 

mulheres e crianças, centenas de milhar de refugiados, o colapso de Gaza, a devastação do 

Líbano e a punição colectiva dos povos Palestiniano e Libanês. Também no que respeita a 

Israel se registam nos últimos dias vítimas civis de mísseis lançados a partir do Sul do Líbano. 

Os objectivos da mais ambiciosa e destruidora ofensiva militar israelita da última vintena de 

anos, só possível em estreito conluio com os EUA (que vetaram no Conselho de Segurança 

uma resolução moderada reclamando a retirada de Israel de Gaza), ultrapassam em muito a 

restituição de três militares presos. Visam, em Gaza e no Líbano, derrubar organizações 

políticas e dirigentes democraticamente eleitos, instalar uma correlação de forças neo-colonial 

na região, desestabilizar a Síria e o Irão. As chamas da guerra, que se estenderam da Faixa de 

Gaza ao Líbano, ameaçam alastrar-se aos Estados vizinhos e confluir com as guerras em curso 

no Iraque e no Afeganistão, culminando num conflito generalizado a todo o Médio Oriente – 

que abalaria ainda mais o equilíbrio e a Paz mundial. 

Perante a tragédia sem fim do Povo palestiniano, ameaçado na sua própria sobrevivência como 

Povo, e a destruição mais uma vez do Lìbano país soberano, os signatários, promotores do 

Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM) - embora com 

apreciações diferenciadas das responsabilidades dos vários intervenientes na presente crise na 

região - interpretando os princípios do MPPM contrários a todas as formas de terrorismo, seja 

ele de Estado ou qualquer outro: 

- manifestam-se pela cessação imediata das agressões, bombardeamentos de terror, 

incursões, destruições e bloqueio da Faixa de Gaza e do Líbano por parte de Israel, e pela 

retirada das suas tropas, de par com a cessação do lançamento de mísseis sobre o território de 

Israel e a libertação dos três militares israelitas capturados, bem como a libertação dos 

deputados e ministros palestinianos agora detidos e ainda de outros presos árabes, de entre os 

9.000 nos cárceres de Israel, em particular mulheres e crianças; 

- reiteram o objectivo central do MPPM, o apoio no plano da opinião pública e em conformidade 

com as resoluções e princípios das Nações Unidas à realização dos  direitos inalienáveis do 

Povo palestino, ao estabelecimento do seu Estado independente e soberano mediante a 

retirada de Israel dos territórios ocupados, nomeadamente no âmbito das fronteiras de 1967, 

como o Presidente e o Primeiro Ministro palestinianos tinham acabado de reafirmar em 

importante documento comum, quando Israel lançou a presente ofensiva; 

- apelam aos órgãos de soberania de Portugal, para que no âmbito da competência respectiva 

e no espírito do artigo 7.° da Constituição da República, se façam ouvir enquanto é tempo no 

plano bilateral e multilateral, nomeadamente ao nível da União Europeia, pela Paz no Médio 

Oriente e em defesa do Povo palestiniano e do Povo libanês, vítimas da agressão e ocupação 

estrangeiras; 

- exortam a opinião pública nacional, as mais diversas associações cívicas e todas as forças 

democráticas, para que se mobilizem e juntem a sua voz ao clamor crescente dos Povos do 

mundo, na construção - perante o fracasso da “comunidade internacional” e de um Conselho 

de Segurança manietado pelo veto dos EUA – de uma autêntica comunidade internacional que 

assegure os direitos e a independência do Povo palestiniano, a soberania do Líbano e uma Paz 

justa e duradoura no Médio Oriente. 

Lisboa, 21 de Julho de 2006 

Adalberto Alves, escritor; Adel Sidarus, investigador; Ana Luísa Amaral, poeta; Ana Paula Damas Fitas, docente 
Universitária e investigadora; Ana Pereirinha, editora; Anabela Araújo, economista; André Levy, biólogo; André 
Machado orge, advogado; António Iria Revez, médico ginecologista; António Manuel Hespanha, professor universitário; 
António Sousa Ribeiro, professor universitário; Armando Silva Carvalho, escritor; Augusto Lourido, professor; Bento 
Anastácio, livreiro; Boaventura Sousa Santos, professor universitário; Camila Frazão Nazaré, licenciada em Segurança 
Social; Cândido Matos Gago, ex-presidente da Câmara Municipal de Grândola; Carlos Almeida, investigador; Carlos 

Araújo Sequeira, advogado; Carlos Candal, advogado; Carlos Carvalho, dirigente sindical; Carlos Silva, consultor 



 

MPPM  INTERVENÇÕES POLÍTICAS 2004-2008 10 

comercial; Carlos Sottomayor, médico pneumologista; Casimiro Menezes, médico; Catarina Gavinhos, professora; 

Clara Grácio, professora universitária; D. Januário Torgal, bispo católico; Eduardo Lourenço, escritor; Eduardo Prado 
Coelho, escritor; Elsa Rodrigues dos Santos, professora universitária; Emílio Rui Vilar, gestor; Fernando Loureiro, 
médico; Francisco Fanhais, músico; Frederico Gama Carvalho, investigador; Frei Bento Domingues, frade dominicano; 
Gabriela Viana Martins, engenheira zootécnica; Gastão Cruz, poeta; Gualter Basílio, gestor e ex-deputado; Helena 
Roseta, arquitecta; Hélio Alves, professor universitário; Ilda Figueiredo, economista e deputada europeia; Isabel 
Allegro de Magalhães, professora universitária; Isabel de Sena, professora universitária; Isabel Hub Faria, professor 
universitária; João Evangelista da Cruz Ferro, jornalista; João Manuel Santos Calhau, engenheiro civil; João 
Vasconcelos Costa, professor universitário; Joaquim Branquinho Pequeno, médico ortopedista; Jorge Cadima, 
professor universitário; Jorge Melício, arquitecto; José Cardoso Fontão, militar reformado; José Casanova, escritor e 
director de jornal; José Manuel Pureza, professor universitário; José Mattoso, professor universitário; José Miguel 
Martinez-Torrejón, professor universitário; José Neves, funcionário público aposentado; José Ruivo S. Maia, médico 
psiquiatra; José Saramago, escritor e Prémio Nobel da Literatura; Júlio Magalhães, ex-presidente do Instituto 
Português de Cultura Árabe e Islâmica; Kalidás Barreto, ex-dirigente sindical; Luís Almeida, técnico de turismo 
aposentado; Luís Francisco Rebelo, escritor; Luís Miguel Cintra, encenador e actor; Luisa Tovar, engenheira; Manuel 
Gusmão, poeta; Manuel Machado Sá Marques, médico; Manuela Magno, professora; Manuela Silva, presidente 
Comissão Nacional Justiça e Paz; Manuela Vilhena, professora universitária; Margarida Fernandes, presidente da Junta 
de Freguesia da Malagueira; Margarida Hasse Ferreira, bióloga; Maria do Loreto Couceiro, professora universitária; 
Maria Helena Cunha Rato, economista e investigadora; Maria Helena Mateus, professora universitária; Maria Helena 
Taborda Duarte, jurista; Maria Irene Ramalho, professora universitária; Maria João Seixas, programadora cultural; 
Maria Rafaela Medeiros Iria Revez, gestora; Maria Velho da Costa, escritora; Mário Moutinho de Pádua, médico 
patologista clinico; Mário Ruivo, professor universitário; Matilde Gago da Silva, licenciada em ciências sociais; Miguel 
Portas, economista e deputado europeu; Nádia Torres, professora; Nuno Teotónio Pereira, arquitecto; Pedro Pezarat 
Correia, general do Exército na reforma; Rogério Gomes Carpentier, membro fundador do Centro de Estudos Luso-
Árabes; Ruben de Carvalho, jornalista e vereador da C. M. Lisboa; Rui Mendes, poeta; Rui Namorado Rosa, professor 
universitário; Rui Vieira Nery, musicólogo; Salvina Gonçalves de Sousa, advogada; Silas Cerqueira, investigador; 
Teresa Mónica Silva, tradutora; Teresa Salema, professora universitária; Vasco Pinto Leite, engenheiro; Vítor Pinto, 
engenheiro. 

 

 
 

Para assinalar os 40 anos de ocupação, por Israel, dos territórios palestinos de Gaza e da 

Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, o MPPM propôs para subscrição pública, em Junho de 2007, 

uma Declaração-Apelo onde se analisa em profundidade a situação nos territórios ocupados e se 

reitera o chamamento à opinião pública portuguesa e ao Governo português, prestes a asuumir a 

presidência da União Europeia, para que assumam uma posição activa contra a ocupação e a 

favor da paz na região.  

 

DECLARAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO NOS TERRITÓRIOS PALESTINIANOS 

ILEGALMENTE OCUPADOS POR ISRAEL HÁ QUARENTA ANOS 
APELO AO FIM DA OCUPAÇÃO E À PAZ NO MÉDIO ORIENTE 

 

Completam-se agora 40 anos desde a “guerra dos seis dias” levada a cabo por Israel contra o 

Egipto, a Síria e a Jordânia, entre 5 e 11 de Junho de 1967. Dela resultou, então, a ocupação 

do Sinai, restituído ao Egipto em 1982, e, até hoje, dos Montes sírios do Golan e dos territórios 

palestinianos da Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Desde aí, o Estado de Israel – que já 

se tinha estabelecido em 1948 em 78% da Palestina, excedendo em um terço o Plano de 

Partilha da ONU - com a ocupação e colonização dos 22% restantes do território, tem-se 

recusado a reconhecer e tem impedido pela força o direito à existência do Estado palestiniano. 

1 

Os signatários, na diversidade das suas convicções e apreciações, mas com a preocupação 

comum de defender um futuro de liberdade e de Paz para a Palestina, e na continuidade da 

anterior declaração do MPPM (Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio 

Oriente) “Pelo termo da violência e do desastre humanitário no Médio Oriente”, de Julho de 

2006, vêm, agora, apelar à compreensão e sensibilidade solidárias dos portugueses para com 

o martirizado Povo Palestino, submetido à violência da ocupação estrangeira, opressão e 

exploração. 

Em violação sistemática, e até hoje impune, do Direito Internacional e da Carta e das 

Resoluções da ONU, nestes quarenta anos de ocupação os palestinianos têm sofrido: a 

espoliação das melhores terras agrícolas (na Cisjordânia, com 2,3 milhões de habitantes, 

250.000 colonos israelitas controlam 40% do território); as anexações na Jerusalém Oriental, 
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árabe, e na Cisjordânia; a repressão e operações militares maciças (demolição de mais de 

12.000 casas, destruição de um milhão de oliveiras, asfixiante controlo de quaisquer 

movimentos das populações, muitos milhares de mortos e de presos). 

A ocupação ilegal, arbitrária e sem fim dos territórios palestinianos por Israel - de que são co-

responsáveis grandes potências com recurso ao veto no Conselho de Segurança - desestabiliza 

permanentemente a situação no Médio Oriente; prejudica as relações de países ocidentais com 

os países árabes e islâmicos; impede a própria inserção médio-oriental de Israel, feito posto 

avançado da estratégia de grandes potências; propicia condições favoráveis aos “ciclos” dos 

terrorismos e contra-terrorismos; e inquina quaisquer perspectivas de paz na região. 

Na última quinzena de anos, as Conferências e “processos de Paz” (Madrid, Oslo, “roteiro de 

Paz” do “Quarteto”- EUA, U.E., Rússia, ONU) sobre a Palestina fracassaram inevitavelmente 

quando chegaram à questão decisiva da retirada israelita dos territórios ocupados e do 

estabelecimento de um Estado palestiniano independente e soberano nos mesmos territórios 

de 1967 - e que reconheça e respeite, na base da reciprocidade, o direito à existência de 

Israel. 

As promessas feitas ao Povo Palestino, a troco de sucessivas concessões, e o processo de 

autonomia, acabaram sempre por redundar no inverso: 

 reocupação e aceleração da colonização israelita na Cisjordânia, culminando, desde 2003, 

com a construção do “Muro” de um novo apartheid (quase terminada apesar da sentença 

condenatória do Tribunal Internacional da Haia); 

 cerco terrestre, marítimo e aéreo por Israel - após se ter retirado unilateralmente - da 

Faixa de Gaza, transformada na “maior prisão do mundo” e onde 1 milhão e 500 mil 

habitantes estão ameaçados de fome; 

 crescentes anexações, quer em Jerusalém Oriental - capital árabe e Cidade Santa - onde 

foram instalados 200.000 colonos judeus, quer na Cisjordânia, com o “Muro” do apartheid; 

 recusa em negociar - ignorando a Resolução 194 ( de 1948) da Assembleia Geral da ONU - 

o “direito ao regresso” dos refugiados palestinianos, dos quais mais de um milhão vivem em 

campos miseráveis na região; 

 rejeição pela “comunidade internacional” - que insistira com a Autoridade Palestiniana para 

a realização de eleições legislativas - dos resultados democráticos dessas mesmas eleições (de 

resto antecipados por idênticos resultados das eleições autárquicas) ,visto darem a vitória ao 

Movimento islâmico Hamas. 

Finalmente, em vez da Paz anunciada, assiste-se ao desenvolvimento de outros - e cada vez 

maiores e mais perigosos - conflitos: a recente guerra de Israel contra o Líbano, posta em 

causa, depois de terminada, pela sua opinião pública; as duas grandes guerras em curso na 

região, com origem em intervenções e ocupações estrangeiras; e o irresponsável recurso à 

ameaça de novas guerras, evocando, inclusive, a eventualidade da utilização da arma nuclear 

(?!), alegadamente para impor “mudanças de regime” e “remodelar democraticamente” o 

Médio Oriente. Neste contexto, outra guerra não declarada, quase ignorada, dita de “baixa 

intensidade”, é desenvolvida por Israel há sete anos - com incursões e reocupações, tanques e 

artilharia, ataques aéreos, operações militares e de polícia, demolições e execuções – 

continuando a vitimar diariamente e directamente os palestinianos, nos territórios ocupados. 

2 

Os signatários reclamam o fim da guerra de terror anti-palestiniana que Israel continua a 

conduzir desde a segunda Intifada, ou revolta popular, iniciada em Setembro de 2000 (que 

Sharon suscitou com uma deliberada provocação, na expectativa de vir a desmantelar 

militarmente a Autoridade Palestiniana). Os signatários manifestam-se, ainda, em 

conformidade com os princípios do MPPM - opostos a todas as formas de terrorismo, seja ele 

de Estado ou qualquer outro - contra as acções terroristas que atingiram vítimas civis em 

Israel, e pela cessação do lançamento de mísseis artesanais a partir de Gaza (apesar do 

desacordo da Autoridade Palestiniana e Primeiro Ministro) sobre território israelita vizinho, de 

par com idêntica cessação das operações repressivas, dos ataques aéreos e tiros de canhão 

por parte de Israel. 

Até Janeiro do presente ano perderam-se, nesta guerra não declarada, mais de 5.000 vidas 

nos territórios ocupados e um milhar de vidas em Israel. Foram feridos mais de 49.000 

palestinianos e estão encarcerados mais de 10.000. As Forças Armadas de Israel destruíram e 
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inutilizaram sistematicamente as infra-estruturas, equipamentos e instalações (até financiadas 

pela União Europeia) da vida civil e economia das cidades e campos da Cisjordânia e Gaza. O 

nível de vida dos palestinianos continua em queda, a taxa de pobreza nos territórios atinge os 

70%. 

Está-se perante uma situação que ultrapassa, em muito, o “combate ao terrorismo” (quando 

desde há cerca de dois anos deixaram praticamente de verificar-se acções armadas e 

atentados suicidas no interior de Israel). Trata-se de uma estratégia de terror que visa o 

próprio Povo da Palestina - cuja digna e inquebrantável resistência força o respeito e 

admiração - com a perigosa pretensão de o fazer quebrar. 

O sentido e o objectivo desta estratégia - a partir da viragem imposta por Sharon, com o 

beneplácito da Administração Bush, e continuada por Olmert - é o de provocar, pelo terror e a 

fome, a saída dos territórios palestinianos, e a dispersão, de uma fracção importante do seu 

povo. Isto, de modo a conseguir então impor aí um “Estado” palestiniano falhado à partida, 

sem soberania e assente em alguns enclaves isolados (rodeados de colonatos israelitas) da 

Cisjordânia e na Faixa de Gaza. 

A tragédia humana e sócio-política que assim se desenrola, dia a dia, na Palestina, e que as 

opiniões públicas ocidentais conhecem mal, pode terminar num desastre humanitário de 

incalculáveis proporções e altamente desestabilizador na região. Está ameaçada a 

sobrevivência dos palestinianos enquanto Povo. 

3 

Não devemos permanecer indiferentes. A tragédia palestiniana interpela cada um de nós, e 

todos os portugueses, na nossa humanidade, nos nossos princípios de solidariedade, justiça, 

democracia e Paz. Alertamos a opinião pública nacional para o facto de que – com a 

intensificação da política presentemente seguida pelos actuais dirigentes de Israel e certos dos 

seus poderosos parceiros internacionais – se acentua, de há um ano a esta parte, uma 

perigosa viragem na questão da Palestina, viragem que acelerando-se e imbricada noutros 

conflitos ameaça precipitar uma nova catástrofe, ou Nakba, como a do êxodo em massa dos 

palestinianos em 1948. 

Com efeito, desde a formação de um governo da Autoridade Palestiniana em Março de 2006 

pelo Movimento islâmico Hamas, vitorioso em eleições legislativas plenamente democráticas, 

Israel e os EUA (que tinham antecipando essa vitória) aproveitaram para impor um embargo 

total ao novo governo, infligindo assim uma punição colectiva ao Povo Palestino e tentando 

dividi-lo, no que foram seguidos pela União Europeia. Ao fim de um ano, e perante a ameaça 

de bancarrota com colapso da economia e desagregação social, os Partidos políticos 

palestinianos, nomeadamente o grande partido nacionalista Fatah, e o partido eleitoralmente 

maioritário Hamas, após anteriores tentativas frustradas, acabaram por acordar – graças à 

mediação da Arábia Saudita, em Meca, em Fevereiro passado – em formar pela primeira vez 

um Governo de Unidade Nacional. 

Este Governo, de difícil e frágil formação, tem um programa moderado cuja plataforma de 

relações externas é a das Cimeiras Árabes - de Beirute em 2002 à Cimeira de Riade de Março 

último - garantindo o pleno reconhecimento de Israel desde que se retire dos territórios árabes 

ocupados em 1967. No entanto, isso não impede que poderosos interesses exteriores à 

Palestina ocupada continuem a querer aí dirimir outros conflitos e a procurar exacerbar, 

acentuando as enormes dificuldades da situação, desinteligências inter-palestinianas que 

nestes dias têm chegado a choques mortíferos entre milícias - armadas a partir de fora. 

A este respeito os signatários, reiterando a sua disponibilidade para prosseguirem no apoio 

sem ingerências às justas aspirações do Povo da Palestina - e não, especificamente, a qualquer 

dos Partidos em presença - querem tornar claro que não só lamentam, mas reprovam 

inequivocamente, as divisões e o recurso às armas entre destacamentos palestinianos. É uma 

via que o Povo Palestino condena e rejeita e que só tem agravado os seus sofrimentos, e está 

a ser utilizada por terceiros para secundarizar o problema fundamental na raiz de todos os 

outros – isto é, a ocupação ilegal desde há quarenta anos e as continuadas agressões por 

Israel. Agressões agora mesmo multiplicadas com incursões, com a prisão de dezenas de 

responsáveis palestinianos incluindo deputados ou membros do Governo e ameaças de morte 

contra o Primeiro-Ministro, e com bombardeamentos de artilharia e mortíferos ataques aéreos 

em particular em Gaza. Isto, apesar de o Governo de Unidade Nacional da Palestina continuar 
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a insistir na proposta de uma trégua. 

Por isso, quando os actuais dirigentes de Israel e a Administração Bush dos EUA, e também 

até aqui a União Europeia - pretextando da ideologia do Hamas, que não se reflecte no 

programa do presente Governo de Unidade - mantêm o embargo total (já aplicado ao  anterior 

Governo só do Hamas) ao novo Governo de Unidade Nacional, devem assumir a 

responsabilidade de um futuro colapso da Autoridade Palestiniana, e do risco de caos na 

sociedade – uma vez que o Povo Palestino não se submete nem se submeterá. 

4 

Raramente, ou nunca como hoje, foi tão difícil e perigosa a situação para os direitos 

inalienáveis e a própria sobrevivência deste povo heróico e mártir, pelo que os signatários, 

convidando a subscrever o presente documento todos quantos partilham idênticas 

preocupações com a causa da Justiça e da Paz na Palestina e no Médio Oriente, apelam: 

● À opinião pública nacional, às mais diversas associações e entidades cívicas e religiosas, aos 

partidos, sindicatos e forças democráticas em geral, à Assembleia da República e aos órgãos 

do Poder autárquico, para que, no presente momento, associando-se às Nações Unidas e a 

muitas centenas de outras instituições, associações, movimentos e organizações não-

governamentais (ONGs) em todo o mundo, SAIBAM NESTA DATA DIZER NÃO À CONTINUAÇÃO 

DOS 40 ANOS DE OCUPAÇÃO ESTRANGEIRA ILEGAL E DESUMANA DOS TERRITÓRIOS 

PALESTINIANOS E PROMOVER AS MAIS DIVERSAS TOMADAS DE POSIÇÃO E INICIATIVAS DE 

SOLIDARIEDADE MORAL, POLÍTICA, MATERIAL COM A JUSTA LUTA DE LIBERTAÇÃO DO POVO 

DA PALESTINA – e consequentemente por uma Paz justa no Médio Oriente e a coexistência, 

em conformidade com as Resoluções da ONU, entre dois Estados independentes, Israel e 

Palestina; 

● Ao Governo português para que, ao assumir em breve a Presidência da União Europeia, 

consiga com audácia e inspirando-se no artigo 7.º da Constituição da República, LEVAR A U.E. 

A TER UMA POSIÇÃO PRÓPRIA E DIFERENCIADA EM QUESTÃO DE TÃO GRANDE IMPORTÂNCIA 

PARA A EUROPA E PARA A PAZ MUNDIAL, DE MODO A RECONHECER PLENAMENTE E TRATAR 

COM O LEGÍTIMO GOVERNO DE UNIDADE NACIONAL PALESTINIANO (como já estão a fazer os 

Governos dos países nórdicos e da Suíça), assim como a trabalhar por uma solução política 

global e segura assente no respeito pelas resoluções da ONU e pelos direitos inalienáveis do 

Povo Palestino. 

Lisboa, Junho de 2007 

 

 
 

O mesmo objectivo esteve subjacente à Moção aprovada pelos participantes na Sessão de 

Intervenção evocativa dos 40 anos da Guerra dos Seis Dias, realizada em 4 de Junho de 2007 e que 

teve por lema “Não à Ocupação Israelita da Palestina” 

 

MOÇÃO 
 

Considerando que nunca como hoje foi tão difícil e perigosa a situação para os direitos 

inalienáveis e a própria sobrevivência do povo heróico e mártir da Palestina, quer nos 

territórios ocupados da Cisjordânia, Jerusalém Oriental e da Faixa de Gaza, quer, neste 

momento, em campos de refugiados palestinianos do Líbano,  

os participantes na Sessão de Intervenção "Não à Ocupação Israelita da Palestina", promovida 

pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM), e 

realizada na Casa do Alentejo, em Lisboa, em 4 de Junho de 2007, por ocasião dos 40 anos da 

chamada "Guerra dos Seis Dias" - sessão presidida pelos Professores Isabel Allegro Magalhães 

e Mário Ruivo, e contando com a participação do Prémio Nobel da Literatura, José Saramago, 

do Dr. Abdullah Abdullah, Presidente da Comissão Politica do Conselho Legislativo Palestiniano 

e da Poetisa Dra. Faiha Abduhadi, 

Apelam: 
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1) À opinião pública nacional, às mais diversas associações e entidades cívicas e religiosas, aos 

partidos, sindicatos e forças democráticas em geral, à Assembleia da República e aos órgãos 

do Poder autárquico, para que, no presente momento, associando-se às Nações Unidas e a 

muitas centenas de outras instituições, associações, movimentos e organizações não-

governamentais (ONGs) em todo o mundo, SAIBAM NESTA DATA DIZER NÃO À CONTINUAÇÃO 

DOS 40 ANOS DE OCUPAÇÃO ESTRANGEIRA ILEGAL E DESUMANA DOS TERRITÓRIOS 

PALESTINIANOS E PROMOVER AS MAIS DIVERSAS TOMADAS DE POSIÇÃO E INICIATIVAS DE 

SOLIDARIEDADE MORAL, POLÍTICA, MATERIAL COM A JUSTA LUTA DE LIBERTAÇÃO DO POVO 

DA PALESTINA – e consequentemente por uma Paz justa no Médio Oriente e a coexistência, 

em conformidade com as Resoluções da ONU, entre dois Estados independentes, Israel e 

Palestina; 

2) Ao Governo português para que, ao assumir em breve a Presidência da União Europeia, 

consiga com audácia e inspirando-se no artigo 7.º da Constituição da República, LEVAR A U.E. 

A TER UMA POSIÇÃO PRÓPRIA E DIFERENCIADA EM QUESTÃO DE TÃO GRANDE IMPORTÂNCIA 

PARA A EUROPA E PARA A PAZ MUNDIAL, DE MODO A RECONHECER PLENAMENTE E TRATAR 

COM O LEGÍTIMO GOVERNO DE UNIDADE NACIONAL PALESTINIANO (como já estão a fazer os 

Governos dos países nórdicos e da Suíça), assim como a trabalhar por uma solução política 

global e segura, assente no respeito pelas resoluções da ONU e pelos direitos inalienáveis do 

Povo Palestino. 

Lisboa, 4 de Junho de 2007 

 

 
 

Por ocasião do 60º aniversário da Resolução da Assembleia Geral da ONU sobre a Partilha da 

Palestina, em 29 de Novembro de 2007, o MPPM fez-se eco do apelo da “Rede de Coordenação 

Internacional sobre a situação na Palestina”e incorporou as suas propostas no seu Plano da 

Acção para 2008. 

 

APELO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007 -60.º ANIVERSÁRIO DA 
RESOLUÇÃO DA ONU DE "PARTILHA DA PALESTINA" EM DOIS 

ESTADOS, NUNCA CUMPRIDA QUANTO À CRIAÇÃO DE UM ESTADO 
ÁRABE 

 

Por uma campanha, desde agora e em 2008, de informação e de acção solidária com o Povo 

Palestino, pelo fim dos sessenta anos de espoliação e opressão, pela realização dos seus 

direitos inalienáveis à autodeterminação, à independência nacional e soberania, ao regresso à 

sua pátria, e à paz. 

I - A Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU, de há sessenta anos, não só nunca deu 

origem à anunciada criação de um Estado palestino, antes foi seguida da guerra de 1948-49, 

em que Israel aumentou o seu território em mais um terço e pelo terror expulsou centenas de 

milhares de palestinos da sua terra .Foi a Nakba, a catástrofe, no dizer dos povos árabes. 

Posteriormente, vieram a ter lugar mais quatro guerras israelo-árabes e na de 1967 Israel 

ocupou ilegalmente o que restava da Palestina: a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém 

Oriental, assim como territórios de países limítrofes - os Montes Golã sírios, os campos de 

Sheba libaneses e a Península de Sinai egípcia - ocupações que, com a excepção do Sinai, 

continuam até aos nossos dias. Na última quinzena de anos, as Conferências e negociações de 

Paz fracassaram inevitavelmente quando chegaram ao "estatuto final": isto é, a retirada 

israelita dos territórios ocupados e a formação neles de um Estado da Palestina independente e 

soberano . Pelo contrário, Israel intensificou a repressão e as anexações de terras, ao que o 

Povo palestino respondeu com um levantamento pacífico, a 1.ª Intifada (1997-2000), seguida 

da 2.ª Intifada, violenta (2001-2004) - condenada esta pela "comunidade internacional". 

Optaram então os palestinos pela via pacífica e, em eleições reconhecidamente livres no início 

de 2006, deram a maioria absoluta ao Movimento Islâmico Hamas. Vitória democrática 

rejeitada pela "comunidade internacional", ou seja, os EUA e Israel seguidos pela U.E., que 
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impuseram um embargo ao novo governo e o isolamento total da Faixa de Gaza. Apesar disso, 

um ano depois ainda foi possível a formação um Governo de Unidade Nacional - com Hamas, 

Fatah e independentes - o qual, no entanto, não resistiu ao boicote reforçado e fortíssimas 

pressões de grandes potências aliadas de Israel. Daí os violentos confrontos e cisão intra-

palestinos de Junho de 2007, sem precedentes, que dão alento a esses poderosos interesses 

adversos. 

Assim se chegou ao trágico impasse actual. Na Faixa de Gaza, um milhão e meio de palestinos 

são vítimas do isolamento e de um desastre humanitário, com 87 % deles a viverem abaixo do 

limiar da pobreza. Na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, Israel continua a violar 

sistematicamente o Direito Internacional com a expansão dos colonatos (mais de 500.000 

colonos). O Muro ilegal de um novo apartheid, que anexa 10% da Cisjordânia, está condenado 

pelo Tribunal Internacional de Justiça da Haia, mas esta decisão é praticamente ignorada. No 

plano dos princípios democráticos, os Governos e parlamentos que deles se reclamam 

deveriam reconhecer - mas não o têm feito - todos quantos foram eleitos pelo Povo palestino, 

o que contribuiria para a reconciliação entre Fatah e Hamas. 

II - Perante situação tão perigosa para a própria sobrevivência do Povo palestino enquanto 

povo, a REDE DE COORDENAÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A SITUAÇÃO NA PALESTINA (de 

Organizações Não-Governamentais e outras associações reconhecidas pelo "Comité das Nações 

Unidas para o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestino") reuniu no âmbito da 

Conferência Internacional da Sociedade Civil para a Paz entre Israel e a Palestina, promovida 

pela ONU em Agosto de 2007, no Parlamento Europeu em Bruxelas. Aí reformulou algumas 

das medidas de apoio mais urgentes em ordem ao estabelecimento da Paz entre Israel e a 

Palestina, num APELO À ACÇÃO INTERNACIONAL, reclamando que: 

1) seja imediatamente posto fim ao isolamento de Gaza; 

2) seja posto termo à ocupação de 40 anos dos territórios da Margem Ocidental (Cisjordânia) e 

de Jerusalém Oriental, e desmantelado o Muro de um novo Apartheid; 

3) os Palestinos reconstituam a unidade política interna dentro dos Territórios Ocupados e, 

logo a seguir, a Comunidade Internacional reconheça essa reunificação política; 

4) em vez do boicote mantido pelos EUA e por Israel ao Povo palestino, se apliquem sanções a 

Israel - como forma não-violenta de reagir à ocupação, ao Apartheid e à opressão israelitas;  

5) os esforços diplomáticos, até agora sempre manipulados pelos EUA, sejam 

contrabalançados pelo fortalecimento do papel da ONU e da sociedade civil internacional;  

6) a actual divisão e crise internas da Palestina, em lugar de paralisarem a comunidade 

internacional e a sociedade civil - pelo contrário - levem estas a empenharem-se mais 

coerentemente na conquista da justiça, da igualdade e dos direitos humanos para o Povo 

palestino;  

7) a evocação da independência de Israel em 2008 seja reequilibrada com manifestações que, 

ao longo de 2008, chamem a atenção para o permanente adiamento de um Estado da 

Palestina - com as violações a que o povo e o território palestinos estão sujeitos há sessenta 

anos;  

8) as referências à data do 29 de Novembro de 1947 nos vários foros internacionais - ONU, 

União Europeia, Movimentos dos Não-Alinhados, e outros - sirvam para sublinhar a 

necessidade do apoio internacional à aplicação sem subterfúgios daquela Resolução das 

Nações Unidas de 1947, quanto à constituição na Palestina de DOIS ESTADOS , com todas as 

consequências inerentes;  

9) os cidadãos e as organizações da sociedade civil de todo o mundo se solidarizem com as 

comunidades palestinas - seja no território palestino ocupado, seja em Israel, seja no exílio - 

numa campanha conjunta a desenvolver a partir de 29 de Novembro de 2007 e durante 2008, 

com destaque para o 15 de Maio de 2008 evocando a Nakba, a catástrofe que foi o êxodo 

massivo dos palestinos em 1947, data a celebrar mundialmente com vista a tornar presente, 

na consciência de todos os povos,  a prolongada recusa dos inalienáveis Direitos Humanos do 

Povo da Palestina.  

Em uníssono com este Plano de Acção da Rede de Coordenação Internacional sobre a situação 

na Palestina, o MPPM apela à solidariedade dos cidadãos portugueses e particularmente à 
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acção do Governo e demais órgãos de soberania competentes, quer no âmbito da União 

Europeia, envolvida no "Quarteto"sobre a Palestina, quer noutros foros, de forma a que 

venham ser tomadas medidas eficazes para - por fim - as Resoluções das Nações Unidas 

quanto à Palestina, com o restabelecimento de um genuíno Roteiro para a Paz, virem a ser 

cumpridas. 

Lisboa, 29.11. 2007 

 

 
 

Em 23 de Fevereiro de 2008, o MPPM realizou a Assembleia-Geral para eleição dos seus 

primeiros órgãos sociais. A antecedê-la, realizou-se um Encontro sobre a Situação na Palestina, 

presidido pelo Coronel Vítor Alves. José Saramago, que viria a ser eleito Presidente da 

Assembleia–Geral, não podendo estar presente, enviou esta mensagem aos participantes no 

Encontro. 

 

MENSAGEM DIRIGIDA PELO ESCRITOR JOSÉ SARAMAGO AO 
ENCONTRO SOBRE A SITUAÇÃO NA PALESTINA E NO MÉDIO ORIENTE 

 

O processo de extorsão violenta dos direitos básicos do povo palestino e do seu território por 

parte de Israel prossegue perante a cumplicidade ou a indiferença da mal afamada 

comunidade internacional. O escritor israelita David Grossmann, cujas críticas ao governo do 

seu país têm vindo a subir de tom, escreveu num artigo recente que Israel não conhece a 

compaixão. Já o sabíamos. Com a Tora como pano de fundo, ganha pleno significado aquela 

terrível e inesquecível imagem de um militar judeu partindo à martelada os ossos da mão a 

um jovem palestino capturado na primeira intifada por atirar pedras aos tanques israelitas. 

Menos mal que não a cortou. Nada nem ninguém, nem sequer organizações internacionais que 

teriam essa obrigação, como é o caso da ONU, conseguiram, até hoje, travar as acções mais 

do que repressivas, criminosas, dos sucessivos governos de Israel e das suas forças armadas 

contra o povo palestino. Não parece que a situação tenda a melhorar. Pelo contrário. 

Enfrentados à heróica resistência palestina, os governos israelitas alteraram certas estratégias 

iniciais suas, passando a considerar que todos os meios devem ser utilizados, mesmo os mais 

cruéis, mesmo os mais arbitrários, desde os bombardeamentos indiscriminados aos 

assassinatos selectivos, para dobrar e humilhar a já lendária coragem do povo palestino, que 

todos os dias vai juntando parcelas à interminável soma dos seus mortos e todos os dias os 

ressuscita na pronta resposta dos que continuam vivos. 

Estamos hoje aqui para receber informação actualizada sobre a situação na Palestina. Não 

esperamos que seja mais propícia ao optimismo do que a informação de que dispúnhamos 

ontem. Apoiando o povo palestino, sabemos que estamos do lado justo, o que, como sabemos, 

nem sempre é boa recomendação nos tempos que vão correndo. Digo que apoiamos o povo 

palestino, e nada é mais certo. Porém uma perplexidade me perturba, e provavelmente a 

outros dos presentes: que significa apoiar o povo palestino? apoiar a Al Fatha? apoiar a 

Hamás? Que interesses estaremos prejudicando se apoiarmos a um e não a outro. Não basta 

estar informados dos factos brutos. Não perceberemos nada ou quase nada do que está 

sucedendo, se não tivermos acesso ou uma interpretação fiável de certos acontecimentos 

desconcertantes que têm posto a claro, pela dimensão pública que assumem, as contradições 

e os conflitos que opõem as duas organizações políticas e militares palestinas. Conheço a 

resposta a estas minhas perplexidades: apoiemos o povo palestino, e isso deverá bastar-nos. 

Em princípio, sim, mas que fazemos se o próprio povo palestino está dividido? 

A todos desejo um bom trabalho, um debate esclarecedor, e que Palestina, ao fim do dia de 

hoje, esteja mais perto de nós ou nós dela. Pelo coração, sim, mas também pela inteligência, 

pelo saber. 

Lanzarote, 23 de Fevereiro de 2008 

José Saramago 
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No Encontro de 23 de Fevereiro de 2008, foi aprovada uma Moção que, passando em revista as 

sucessivas tomadas de posição do MPPM e reflectindo sobre a realidade do momento, reiterava o 

apoio ao estabelecimento de um estado palestino e ao regresso dos refugiados, apelava a pessoas e 

organizações para que se solidarizassem com o povo palestino e a sua causa e promovessem 

campanhas de informação e acção alinhadas com o plano de acção da rede de Coordenação 

Internacional, e apelava, ainda, aos órgãos de soberania portugueses para que assumissem uma 

posição activa em prol da paz no Médio Oriente. 

 

MOÇÃO APROVADA NO ENCONTRO SOBRE A SITUAÇÃO NA PALESTINA 
E NO MÉDIO ORIENTE  

 

Os participantes no Encontro sobre a Situação Actual na Palestina e no Médio Oriente 

promovido pelo MPPM - Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio 

Oriente, 

considerando que  

 se confirmam os sucessivos alertas do MPPM, nomeadamente quanto: 

- ao acelerar de “uma corrida demencial para o abismo” na região (2004); 

- à situação na Palestina ter atingido um “ponto de ruptura” e estar ameaçada “a 

sobrevivência dos palestinos como povo” (2005);  

- às chamas das guerras de agressão israelitas ameaçarem confluir com as outras grandes 

guerras em curso e “alastrarem a todo o Médio Oriente”(2006);  

- a os “processos de Paz” fracassarem quando chegam “à questão decisiva da retirada 

israelita e do estabelecimento de um Estado palestiniano independente, viável e soberano”, 

dando origem ao “trágico impasse actual” com o bloqueio e a divisão impostos aos 

palestinos (2007) 

- ao facto de a “aquiescência da comunidade internacional perante a reiterada política 

agressiva de Israel” agravar a situação e radicalizar as tensões “pondo em causa a Paz 

mundial”(2008); 

 se assiste a uma deterioração acentuada das condições humanitárias, sociais, económicas e 

políticas dos palestinos, quer na Cisjordânia quer em Gaza, agora “a maior prisão do mundo” 

 é imperativo criar condições mais favoráveis - entre as quais a institucionalização do MPPM - 

para a dinamização de iniciativas de apoio a este Povo numa situação nunca como hoje tão 

difícil e perigosa;  

reiteram o apoio, no plano da opinião pública e em conformidade com as resoluções e 

princípios das Nações Unidas, à realização dos direitos inalienáveis do Povo Palestino, ao 

estabelecimento do seu Estado independente e soberano nos Territórios Ocupados por Israel 

desde 1967, e ao regresso dos refugiados; 

apelam a todos quantos a tragédia da Palestina interpela - cidadãos e democratas, e 

associações cívicas, sindicais, culturais, religiosas, na diversidade das suas opções e 

orientações -  a participarem em acções de solidariedade, seja humanitária ou seja política, no 

plano dos direitos do Homem e dos Povos e dos princípios do Direito internacional, com este 

martirizado Povo e a sua justa Causa; 

apelam, em particular neste ano de 2008 - o do sexagésimo aniversário (em 15 de Maio) da 

Nakba (catástrofe), a expulsão por Israel de centenas de milhares de palestinos espoliados dos 

seus lares e das suas terras - ao desenvolvimento em Portugal de uma campanha especial de 

informação e acção solidárias, tendo em conta o Plano de Acção da Rede de Coordenação 

Internacional das associações reconhecidas pelo Comité das Nações Unidas sobre a Palestina, 

o qual reclama, entre outras medidas e objectivos e para que nova Nakba não aconteça: 

 o fim imediato do bloqueio a Gaza, 
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 a reconstituição da unidade política interna dos Palestinos que deverá ser reconhecida pela 

Comunidade Internacional, diferentemente da experiência anterior, 

 o desmantelamento do Muro de um novo Apartheid, 

 a retirada de Israel dos Territórios Ocupados incluindo Jerusalém Oriental,  

 o restabelecimento do papel da ONU (marginalizada pelo processo negocial iniciado em 

Annapolis, nos EUA), 

 a adopção de sanções internacionais a Israel, com vista ao cumprimento das Resoluções da 

ONU e dos princípios do Direito;  

voltam a apelar aos órgãos de soberania nacionais para que Portugal assuma uma posição 

activa própria, e no plano multilateral no âmbito da ONU e da União Europeia, tendo em vista 

uma genuína estratégia em prol da Paz no Próximo Oriente. 

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2008 

 

 
 

Em Maio de 2008, assinalando o 60º aniversário da Nakba, a Catástrofe, o MPPM promoveu a 

subscrição de um documento, desde logo assinado por mais de meia centena de individualidades, 

em que denuncia a diáspora a que foram forçados os palestinos e se exige a tomada de medidas 

que ponham fim a esta situação desumana, incluindo sanções contra os seus responsáveis. 

 

NAKBA – 60 ANOS DE LIMPEZA ÉTNICA NA PALESTINA 
 

Completam-se, nestes dias, 60 anos sobre o início de uma das maiores tragédias humanitárias 

do século XX: a expulsão de centenas de milhares de cidadãos árabes da Palestina das suas 

cidades, vilas e aldeias, das suas casas e terras, da sua pátria milenar. Este êxodo em massa 

foi imposto pela guerra, e através de métodos de inimaginável crueldade, pelo Estado de Israel 

a partir da sua fundação unilateral em 14 de Maio de 1948 e ficou conhecido pelos povos 

árabes como Nakba, a Catástrofe. 

Os palestinos foram assim obrigados a uma imensa diáspora ao longo das últimas seis 

décadas. Hoje são milhões os expatriados directos da Nakba e respectivos descendentes, a 

maioria deles forçada a sobreviver em precários campos de refugiados, desenraizada em terras 

alheias, à mercê das vicissitudes regionais e internacionais. Aqueles que ficaram passaram a 

ser, eles próprios, refugiados na sua terra: nos territórios da Cisjordânia, de Gaza e de 

Jerusalém Oriental, todos ocupados por Israel na guerra de 1967. 

A ONU tem vindo a aprovar várias Resoluções que não só condenam a expulsão dos palestinos 

como exigem a constituição de dois Estados independentes e soberanos no território da 

Palestina – como estabelecia a Resolução nº 181, de 29 de Novembro de 1947 - e o direito dos 

refugiados ao regresso à sua terra. Outros instrumentos do Direito Internacional, 

designadamente as Convenções de Genebra, tornam nulas as medidas praticadas nos 

territórios palestinos ocupados por Israel, que contribuem ainda hoje para uma das maiores 

tragédias dos tempos modernos. 

Acontece que o Estado de Israel tem podido agir impunemente, exercendo formas de violência 

que pertencem já ao “terrorismo de Estado”. Essa acção tem sido viável devido à protecção 

cúmplice dos EUA, por um lado, e à silenciosa e irresponsável condescendência da União 

Europeia, por outro. Nem sequer os milhares de vozes de protesto de cidadãos por todo o 

mundo motivaram as acções políticas necessárias. 

Subscrevemos este texto nesta data porque consideramos que a existência da Nakba, que 

atinge o Povo Palestino, é incompatível com um Mundo onde se pretende que prevaleçam os 

princípios e direitos básicos da Humanidade. A prática de limpezas étnicas como esta e a 

cumplicidade e condescendência perante tais situações terroristas invalidam quaisquer 

declarações sobre a Paz, a Liberdade e a Justiça no Mundo. E desacreditam liminarmente 

aquilo a que convencionou chamar-se “a guerra contra o terrorismo”. 



 

MPPM  INTERVENÇÕES POLÍTICAS 2004-2008 19 

Subscrevemos este texto nesta data porque consideramos que é altura de o Governo de 

Portugal e a União Europeia serem plenamente coerentes com o imperativo ético de 

condenarem o Estado de Israel pela sua continuada agressão e de assumirem a 

responsabilidade política de, com urgência, pôr em prática as medidas eficazes no sentido do 

re-estabelecimento de uma Paz justa e duradoura no Médio Oriente – o que, antes de mais, 

supõe: (i) o fim da ocupação israelita, incluindo o fim de todos os colonatos, e o 

desmantelamento do muro de um novo apartheid (ii) a criação de um Estado Palestino 

independente, viável e soberano, com as fronteiras de 1967, (iii) a garantia aos refugiados e 

seus descendentes do regresso à sua terra. 

Face à continuação da estratégia de violência e total desrespeito do Direito Internacional e das 

Resoluções Relevantes das Nações Unidas, é tempo de considerar a adopção de sanções, 

boicote de produtos e suspensão de acordos de cooperação entre a União Europeia e Israel, 

bem como de outras medidas apropriadas. 

Subscrevemos este texto nesta data e com ele declaramos a nossa revolta perante esta 

Catástrofe, manifestamos a nossa profunda solidariedade com todas as vítimas e apelamos ao 

Povo Português para que reforce a sua fraterna e activa solidariedade com o perseguido Povo 

Palestino. 

Lisboa, 26 de Maio de 2008 

Primeiros subscritores: 

Adel Sidarius, Investigador em Estudos Árabes; Alfredo Caldeira, Jurista; António Avelãs Nunes, Professor 
Universitário; António Sousa Ribeiro, Professor Universitário; Boaventura Sousa Santos, Sociólogo; Bruno Dias, 
Deputado à Assembleia da República; Carlos Almeida, Investigador; Carlos Carvalho, Dirigente Sindical; Duran 
Clemente, Militar de Abril; Francisco Santos, Presidente da Câmara Municipal de Beja; Frederico Carvalho, Físico 
Nuclear; Gustavo Carneiro, Jornalista; Helena Roseta, Arquitecta, Vereadora da C.M. de Lisboa; Henrique Ruivo, 
Pintor; Ilda Figueiredo, Deputada ao Parlamento Europeu; Isabel Allegro de Magalhães. Professora Universitária; D. 
Januário Torgal Ferreira, Bispo, nas Forças Armadas; Jorge Melício, Escultor; José Barata Moura, Professor 
Universitário; José Casanova, Escritor; José Goulão, Jornalista; José Manuel Pureza, Professor Universitário; José Mário 
Branco, Compositor; José Mattoso, Historiador, Prof. Catedrático Jubilado UNL; José Saramago, Escritor, Prémio Nobel 
da Literatura; Júlio de Magalhães, Investigadorr em assuntos Árabes Islâmicos; Luís Miguel Cintra, Encenador e Actor; 
Luís Moita, Vice-Reitor da Univ. Autónoma de Lisboa; Luís Varatojo, Músico; Manuel Alegre, Deputado à Assembleia da 
República; Manuel Carvalho da Silva, Secretário-Geral da CGTP; Manuel Gusmão, Poeta, Prof. Catedrático; D. Manuel 
Martins, Bispo; Margarida Tengarrinha, Artista Plástica; Maria Alzira Seixo, Prof. Catedrática U.L.; Maria do Céu 
Guerra, Actriz; Maria Eduarda Gonçalves, Professora Catedrática do ISCTE; Maria Elvira Barroso Gonçalves, Jurista; 
Maria Emília de Sousa, Presidente da C.M. Almada; Maria Irene Ramalho, Professora Catedrática Universidade de 
Coimbra; Maria Velho da Costa, Escritora; Mário Ruivo, Biólogo; Mário Tomé, Militar de Abril, Ex-Deputado à AR; 
Miguel Portas, Deputado ao Parlamento Europeu; Modesto Navarro, Escritor; Ruben de Carvalho, Jornalista, Vereador 
da C.M. Lisboa; Rui Namorado Rosa, Professor Universitário; Salwa Castelo Branco, Professora Catedrática da UNL; 
Silas Cerqueira, Investigador; Teresa Cadete, Escritora, Professora Universitária; Vital Moreira, Professor Universitário; 
Vítor Alves, Coronel (reformado) 

 
 

O Dia Internacional de Solidariedade com o Povo da Palestina foi assinalado pelo MPPM com um 

conjunto de iniciativas em que se incluiu uma Sessão Pública de Solidariedade, realizada em 18 de 

Novembro de 2008, presidida por José Neves e em que intervieram José Saramago, José Manuel 

Pureza, Frei Bento Domingues, Carlos Carvalho e a Embaixadora Randa Nabulsi. Os 

participantes aprovaram uma moção que foi enviada a órgãos de soberania, autarquias, 

organizações sindicais, partidos políticos e outras organizações. 

 

MOÇÃO 
 

Os participantes na Sessão Pública promovida pelo MPPM (Movimento pelos Direitos do Povo 

Palestino e pela Paz no Médio Oriente), em Lisboa, em 18 de Novembro de 2008, para 

assinalar o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo da Palestina, proclamado pelas 

Nações Unidas: 

Considerando que: 

- a Resolução 181, da ONU, de 29 de Novembro de 1947, cujo 61º aniversário se evoca, e que 

estabelecia a partilha da Palestina em dois Estados, um árabe e um judaico, nunca foi 

cumprida em relação ao Estado árabe; 
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- o Estado de Israel, beneficiando do apoio das grandes potências ocidentais, nomeadamente 

dos Estados Unidos da América, através de guerras mortíferas e de acções terroristas, da 

anexação de terras e do estabelecimento de colonatos, tem impedido, ao longo de décadas, a 

criação de um Estado Palestino independente; 

- está cada vez mais ameaçada a sobrevivência dos Palestinos enquanto Povo, após o fracasso 

dos sucessivos “processos de paz”; 

Apelam ao Presidente da República, à Assembleia da República, ao Governo, aos partidos 

políticos, às autarquias, às organizações sindicais, às associações cívicas, culturais e religiosas 

e a todos quantos se preocupam com a causa dos Direitos do Homem e dos Povos e com a Paz 

no Médio Oriente, que proclamem a sua determinação de intensificar a solidariedade moral, 

política, material e humanitária com o Povo da Palestina, a fim de que o mesmo, ao fim de 60 

anos de luta, possa exercer os seus direitos inalienáveis e ascender a uma independência 

soberana. 


