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Nakba: 65 anos de catástrofe 

“Catástrofe”, “calamidade”, “infortúnio público” são os significados de Nakba, o termo 

que designa o êxodo palestino causado pela ocupação violenta das suas terras pelos 

novos colonos judaicos, nos meses que antecederam e se sucederam à constituição 

unilateral do Estado de Israel, em 1948. O evento é recordado anualmente em 15 de 

Maio, o Dia da Nakba. 

Em 2013, 65 anos após a Nakba, mais de 7,5 milhões de refugiados palestinos ainda 

se encontram à espera de regressar às suas casas. Divididos em campos, entre os 

territórios ocupados da Cisjordânia e Gaza, em Israel, Líbano, Síria, Arábia Saudita, 

Jordânia, entre outros, os refugiados palestinos de 1948 e os seus descendentes 

aguardam a concretização do direito que lhes assiste de regressar às suas casas.  

A Resolução 194 das Nações Unidas, aprovada em 11 de Dezembro de 1948, e 

repetidamente confirmada depois disso, prevê, no seu nº 11, que “os refugiados que 

desejem regressar às suas casas e viver em paz com os seus vizinhos tenham a 

permissão para o fazer, o mais cedo possível, e que seja paga, por parte dos governos 

ou autoridades responsáveis, de acordo com os princípios do direito internacional e da 

equidade, uma compensação pela propriedade dos que não desejem regressar e pelas 

perdas ou danos nas propriedades”. 

Não obstante, Israel prossegue com a ocupação de território e com a expulsão dos 

palestinos na Cisjordânia (Margem Ocidental) e em Jerusalém, não esquecendo o 

bloqueio à Faixa de Gaza, desde 2007, que dificulta, e muitas vezes impossibilita, o 

acesso de milhares de palestinos a condições básicas como saúde, alimentos e água 

potável. A expulsão de 1948 prossegue hoje nas mais variadas formas: na pressão 

diária violenta pela parte do exército israelita, na proibição da utilização de estradas e 

ruas centrais pelos palestinos, na ordem de prisão administrativa que permite a prisão 

de qualquer palestino por tempo e lugar indeterminado, na construção ilegal de 

colonatos, no bloqueio à água potável, na impossibilidade de regresso conforme 

apresentado na Resolução 194. 

  

Fonte: Lost Islamic History (http://lostislamichistory.com/wp-content/uploads/2013/04/Palestinian_refugees.jpg)  
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65 anos de Nakba 
evocados em sessão 
pública 

O MPPM assinalou o 65º 
aniversário da “Nakba” com um 
Sessão Pública Evocativa 
realizada no dia 15 de Maio, 
pelas 18.30 horas, no Museu da 
República e Resistência – 
Espaço Grandella, em Lisboa. 

 

Com moderação de Carlos 
Almeida (MPPM), intervieram o 
Embaixador da Palestina, 
Mufeed Shami, Augusto Praça 
(CGTP-IN), Silas Cerqueira 
(MPPM) e Júlio de Magalhães. 

 

 

MPPM presente nas 
celebrações do 1º de 
Maio 

 

O MPPM esteve presente, com 
um pavilhão, nas celebrações 
do Dia do Trabalhador, 
organizadas pela CGTP-IN e 
pela USL, na Alameda D. 
Afonso Henriques, em Lisboa. 
O MPPM associou, deste modo, 
a luta dos trabalhadores e do 
povo palestino pela sua 
liberdade, independência e 
soberania, à luta dos 
trabalhadores e do povo 
português pela defesa dos seus 
direitos fundamentais, numa 
manifestação de solidariedade 
internacionalista. 

http://www.mppm-palestina.org/
http://www.facebook.com/MPPM.Movimento.Palestina
http://www.youtube.com/user/mppmvideo
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A
http://lostislamichistory.com/wp-content/uploads/2013/04/Palestinian_refugees.jpg


  

A perda de território palestino 

 

 

A perda de terra palestina para o movimento sionista, inicialmente, e desde a criação do 

Estado de Israel para os israelitas, tem alterado drasticamente a geografia daquela que 

até 1947 era a Palestina. Hoje, 65 anos depois da Catástrofe e como se pode observar 

no mapa referente ao ano de 2010, os Territórios da Palestina Ocupados não são mais 

do que espaços divididos entre si, dificultando a reunião familiar, o movimento pendular 

de milhares de Palestinos, a utilização do Território que é seu por direito. 

Em 1947, a Resolução 181 das Nações Unidas, aprovada em 29 de Novembro, atribui 

53% do território para a constituição de um estado judaico e 47% para um estado árabe, 

com Jerusalém sob controlo internacional. Esta partição, com a qual os países árabes 

nunca estiveram de acordo, nunca foi materializada no que respeita à criação do estado 

árabe da Palestina. 

Por força do armistício que pôs termo à guerra israelo-árabe de 1948-49, Israel passa a 

ocupar 78% do território da Palestina. Em 1967, na sequência da Al-Naksah, a Guerra 

dos Seis Dias, Israel ocupa a península do Sinai (que devolve ao Egipto em 1982), os 

Montes Golã sírios (que ainda mantém) e inicia a ocupação de facto da Margem 

Ocidental e da Faixa de Gaza. Os Acordos de Oslo, assinados em 1993, dividem o 

controlo da Cisjordânia em 3 zonas: A - sob controlo total da Autoridade Palestina; B – 

sob controlo civil da Autoridade Palestina e militar de Israel; e C - sob controlo total de 

Israel. 

Hoje, Israel ocupa 87% dos Território Palestinos Ocupados e a sua política de 

ocupação, materializada no Muro da Separação e na continuada construção de 

colonatos, inviabiliza, na prática, a contiguidade territorial de um futuro Estado Palestino. 

A Nakba em números* 

Em 1948 Hoje 

1,2 milhões 750.000 11,5 milhões 7,7 milhões 4,9 milhões 

estimativa do 
total da 

população 
palestina 

palestinos 
refugiados 

de palestinos em 
todo o mundo 

de refugiados 
palestinos em 
todo o mundo 

de refugiados 
palestinos nos 

TPO*, Jordânia, 
Líbano e Síria 

418 15.000 66% 44%  

aldeias 
destruídas 

palestinos 
mortos 

da população 
palestina são 

refugiados 

dos palestinos 
nos TPO** são 
refugiados na 

sua própria terra! 

 

 

* Fonte: Infografia “Recognize the Nakba”, PLO-NAD, 2013 

** TPO – Territórios Palestinos Ocupados 

 

MPPM condena ataque 
de Israel contra a Síria  

Na sequência dos injustificáveis 
ataques militares de Israel contra 
a Síria, no dia 6 de Maio, o 
MPPM condenou frontalmente a 
escalada militar israelita, 
considerando inaceitável a 
impunidade de que Israel 
continua a gozar por parte dos 
EUA e de muitas potências 
europeias. O MPPM entende ser 
urgente pôr fim a toda e qualquer 
ingerência externa no conflito 
sírio, ingerências que apenas 
agravam o já de si terrível drama 
do povo sírio, e alerta para a 
gravidade do que se está a 
passar no Médio Oriente. 

Leia o artigo completo 
 

Dia da Terra Palestina 

Em Março de 1976, as 
autoridades israelitas anunciaram 
a expropriação de grandes 
extensões de terras palestinas. 
No dia 30 desse mês, uma greve 
geral e grandes manifestações de 
protesto sacudiram as 
localidades palestinas em 
território do Estado de Israel. Na 
repressão sangrenta que se 
seguiu, seis palestinos foram 
mortos pelas autoridades de 
Israel e centenas foram presos 
ou feridos. Desde então, o dia 30 
de Março ficou conhecido como o 
Dia da Terra, uma data que 
simboliza a luta do povo palestino 
pelo direito aos seus lares, às 
suas terras, à sua Pátria. 

Leia o artigo completo 

 

Dia Mundial do Teatro 
dedicado à Palestina 

A Barraca dedicou o Dia Mundial 
do Teatro deste ano à Palestina, 
homenageando a Companhia 
Freedom Theater, de Jenin, 
Palestina. Um vídeo montado por 
Paulo Vargues, mostrou a 
actividade da Companhia. Foi 
exibido o documentário “On 
Fear”, com o actor / director Nabil 
Al- Raee, feito expressamente 
para este dia, para o MPPM e 
para A Barraca. Na 2ª parte 
houve a representação de “Sete 
Crianças Judias”, de Caryl 
Churchill, por alunos do 12º ano 
do Liceu Passos Manuel.  

Leia o artigo completo 

 

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

Rua Silva Carvalho, 184 - 1º Dt 
1250-258 Lisboa 
Telefone 213 889 076 
E-mail: mppm.palestina@gmail.com 
www.mppm-palestina.org 
www.facebook.com/ 
MPPM.Movimento.Palestina 
NIPC 508267030 
NIB 0035 0202 00036300630 16 

  

 

http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
http://mppm-palestina.org/index.php/guerras-e-agressoes/342-ataque-de-israel-contra-siria-e-acto-de-guerra-intoleravel
http://mppm-palestina.org/index.php/guerras-e-agressoes/342-ataque-de-israel-contra-siria-e-acto-de-guerra-intoleravel
http://mppm-palestina.org/index.php/ocupacao-israelita/339-a-proposito-do-dia-da-terra-palestina
http://mppm-palestina.org/index.php/noticias/338-a-barraca-dedica-dia-mundial-do-teatro-a-palestina
http://mppm-palestina.org/index.php/noticias/338-a-barraca-dedica-dia-mundial-do-teatro-a-palestina

