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Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar! 

Luís Vicente 

[Intervenção na Sessão Pública Evocativa do Dia Internacional de Solidariedade com o Povo da 

Palestina organizada pelo MPPM e pelo CPPC e realizada na sede da Confederação Portuguesa das 

Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto, em 28 de Novembro de 2009] 

 

 “Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar…”, dizia Sofia de Mello Breyner. 

 “Não podemos ignorar” que os palestinos são pessoas. Homens, mulheres, crianças e velhos, 

capazes de rir e de chorar, capazes de alegrias e de tristezas, dotados de emoções e sentimentos, 

exactamente como nós e como todos os israelitas que, diga-se de passagem, também são pessoas. 

Os meus pais ouviram e leram a pouco convincente e melancólica decisão, uma das mais importantes 

e emocionantes já votadas pela Organização das Nações Unidas em toda a sua história, no dia 29 de 

Novembro de 1947, há 62 anos, aprovada com 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções, a decisão 

da partilha da Palestina em dois Estados, um árabe e outro judeu.  

Não ignoramos que esta decisão de 1947 constituiu a base legal para a proclamação da 

independência do “Estado” de Israel. Saudada pelos 600 mil judeus que viviam na Palestina encerrou 

uma perigosa dissensão ideológica que ameaçava dividir a Diáspora recém despertada do horror do 

Holocausto. 

“Ouvimos e lemos” que a extrema-direita (da qual Netanyahu é herdeiro) apostava na conquista 

integral da Terra Santa (incluindo a antiga Transjordânia). Os religiosos, salvo uma minoria não-

fundamentalista, eram absolutamente contrários à existência de um “Estado” judeu que não fosse 

proclamado pelo Messias, conforme as Escrituras. 

“Vimos, ouvimos e lemos” que a 27 de Dezembro de 2008 o governo terrorista de Israel (não 

encontro outro adjectivo para o dito governo) desencadeou uma guerra total contra o povo palestino 

da Faixa de Gaza, a qual se traduz num ignóbil massacre e numa catástrofe humanitária sem 

precedentes. A qual configura um crime contra um povo, contra todos nós, contra a Humanidade. 

“Ouvimos e lemos” que a Faixa de Gaza entrou em guerra, mas aquilo a que assistimos não é uma 

guerra. É um cerco seguido de massacre, um genocídio. 

O governo de Israel, com a conivência do governo dos EUA e com os governos da União Europeia a 

fazerem “vista grossa”, fez da Faixa de Gaza a maior prisão a céu aberto do Mundo. Aquelas pessoas, 

aquela gente, aqueles seres humanos que ali sobrevivem em condições que poucos de nós 

conseguem, sequer, imaginar, não têm para onde fugir. Nessa agressão não há refugiados, porque 

não há refúgio possível. 

Tenho um amigo que diz que lhe fez lembrar aquilo a que se chama “caça de capoeira”. Na capoeira 

bem fechadinha e cheia de galinhas entra o caçador e desata aos tiros para todos os lados. E entram 

tanques de guerra, aviões, obuses… Alguém chamaria a isto “desproporção”! 

“Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar” os “danos colaterais” (que expressão tão 

hipócrita!) que rondariam as mil vítimas mortais, um terço das quais crianças. 
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“Vimos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar” a notícia do bombardeamento pela força aérea 

israelita de uma escola da ONU em Gaza. 47 mortos e um número indeterminado de feridos 

provocados pelos estilhaços das granadas utilizadas no bombardeamento. 

Não, “não podemos ignorar”. Mas o que eu queria mesmo compreender era se também a ONU 

estava a esconder armamento na sua escola, como o Hamas alegadamente o tem feito em escolas, 

hospitais e mesquitas. E gostaria também que me explicassem se as dezenas de civis refugiados 

nessa escola estariam a ser utilizados como “escudos humanos” pela ONU.  

“Ouvimos e lemos” que os combatentes do Hamas se misturam com a população civil. Mas creio que 

no campo de concentração mais populoso do mundo tal é inevitável. 

Nasci depois dessa outra gigantesca atrocidade que foi a Segunda Grande Guerra, mas ouvi muitas 

vezes os mais velhos contarem que os combatentes judeus se misturavam com a população civil do 

Ghetto de Varsóvia. Diziam-me que era por uma boa causa, o que não discuto, até porque 

concordo... e também não ignorei. 

O que me resta compreender é porque é que os descendentes dos sobreviventes do Ghetto de 

Varsóvia e das vítimas de Auschwitz-Birkenau ou de Treblinka não gritaram bem alto que “nunca 

mais!”. 

Resta-me saber se a independência e a soberania de um país no seu próprio território não será 

também uma boa causa. Aliás, parece-me fácil compreender que no campo de concentração mais 

densamente povoado do mundo os combatentes palestinos não teriam mais nenhum lugar para 

onde ir, senão para o meio do povo. 

A verdade, nua e crua, é que toda a população civil palestina é alvo de genocídio comandado pelo 

governo de Israel. Mas se nós ignorarmos, quem é que vai gritar “nunca mais!”? 

Ghetto de Varsóvia nunca mais! Auschwitz-Birkenau nunca mais! Treblinka nunca mais! Gaza nunca 

mais! Jerusalém leste nunca mais! Cisjordânia nunca mais! 

E ainda por cima a solução existe, está em cima da mesa, não é preciso inventar nada de novo. 

Que se cumpram escrupulosamente as resoluções e recomendações das Nações Unidas sobre o 

Médio Oriente, que se levante o bloqueio a Gaza, que se ponha fim à ocupação, que se libertem os 

milhares de presos palestinos, que se desmantelem os colonatos, que se removam os muros de 

separação, que se estabeleça o Estado da Palestina com Jerusalém Leste como capital e que se 

deixem regressar os refugiados palestinos. 

Pôr em prática a solução significará o fim do genocídio, até o fim dos “rockets” artesanais sobre 

cidades israelitas, uma paz justa e duradoura no Médio Oriente. Por isso não podemos ignorar. Para 

que “nunca mais!”. 

Ouvimos impávidos a proposta pífia do governo de Israel, para iniciar as negociações de paz, de 

paralisar por 10 meses a construção de novos assentamentos na Cisjordânia, mas descartou fazer o 

mesmo em Jerusalém Leste. 

Os assentamentos na Cisjordânia são meros empreendimentos habitacionais, subsidiados, 

destinados a abrigar a fina flor do fanatismo religioso sem qualquer contribuição para o 

desenvolvimento regional. O seu congelamento temporário não passa de um saco de areia 

despejado nos olhos dos menos atentos. 



3 

 

Seria importante constatar a tragédia que vive o povo palestino. Dificilmente se imagina o que é o 

muro de separação, que o governo de Israel está a construir na Cisjordânia. O muro de mais de 800 

quilómetros que cerca e Cisjordânia é muito mais alto que o muro de Berlim. Confina uma prisão a 

céu aberto. 

Hoje, após 25 anos da queda do muro de Berlim, os palestinos lançam a campanha "Unidos Contra o 

Apartheid" com a esperança de que a barreira construída por Israel na Cisjordânia também caia por 

terra. 

O mundo não pode aceitar no século 21 que Israel construa um muro do apartheid três vezes maior 

que o de Berlim e duas vezes mais alto. 

“Não podemos ignorar” que o território da Cisjordânia está marcado por uma cicatriz de ferro, arame 

farpado e betão que divide e fragmenta as terras palestinas, separando os seus habitantes e 

impedindo sua passagem. 

“Não podemos ignorar” que a barreira confisca parte das terras da Cisjordânia e deixa os palestinos 

fechados e fragmentados em três cantões principais subdivididos em diferentes regiões 

incomunicáveis. 

“Não podemos ignorar” que 85% do muro são erguidos dentro do território da Cisjordânia e apenas 

15% na Linha Verde, a fronteira imaginária aceite internacionalmente após a primeira guerra israelo-

árabe de 1948-1949. 

“Não podemos ignorar” que o muro já deixou 97 comunidades palestinas completamente isoladas: 

rodeadas pelos três flancos pelo muro. 

“Não podemos ignorar” que a barreira isola Jerusalém Oriental da Cisjordânia, o que deixa 360 mil 

palestinos desligados do resto do seu povo, rodeados por um muro de 181 quilómetros. 

“Não podemos ignorar” que isto impedirá qualquer acordo para a criação de um Estado Palestino. 

“Não podemos ignorar” que esta situação também deixa a Cisjordânia sem recursos hídricos e sem as 

suas principais terras agrícolas, como o vale do Jordão, águas que são objecto da avidez de Israel em 

conivência com grandes multinacionais e agora também do governo de Portugal. 

“Não podemos ignorar” o isolamento das comunidades e a dificuldade de acesso às escolas, 

universidades e até aos hospitais. 

Dizem-nos e escrevem-nos os paladinos do apartheid que essa terra palestina não tinha nenhum 

povo, mas nessas terras está e estava o povo palestino decidido a lutar pelas suas terras, valente, 

corajoso e preparado para tudo. 

“Ouvimos e lemos, não podemos ignorar” que a estudante Berlanty Azzam, de 22 anos, expulsa no 

mês passado por Israel para a Faixa de Gaza após ter sido detida num posto militar na Cisjordânia, 

não poderá retornar à Universidade de Belém, por decisão do Supremo de Israel. 

A jovem palestina não poude comparecer diante de nenhuma instância judicial nem contar com 

assistência de advogado presencial quando foi detida por soldados israelitas na saída de Ramala. 

Detida, algemada e expulsa para Gaza com os olhos vendados. 

“Não podemos ignorar” que um “estado” ocupou todo o território palestino, mesmo contra as 

resoluções da ONU, que tortura, mata, pilha, com o apoio das nações mais poderosas do mundo. 



4 

 

“Não podemos ignorar” que há um “estado” que usa a força fora do seu território, que usa o 

terrorismo como desculpa para esmagar e oprimir todo um povo, que usa uma organização como 

pretexto para violentar mais de um milhão de pobres, que se apodera dos recursos hídricos de outro 

povo. Esse “estado” merece, no mínimo, as pedras que as crianças palestinas atiram contra os seus 

tanques. 

Se alguém viesse um dia bombardear e destruir Portugal, violar as nossas mulheres, matar os nossos 

pais, prender e torturar os nossos filhos, destruir as nossas escolas e hospitais alegando que existia 

uma célula terrorista no nosso país, gostaria de saber que ponderação devíamos todos ter. 

Se em Portugal tivesse sido plantado um novo “estado” de gente perdida, acossada - e certamente os 

receberíamos - e ano após ano essa gente construísse a mais poderosa fortaleza no meio da nossa 

terra, se depois disso, iniciasse uma expansão pelo nosso território, impondo as suas próprias regras 

em chão alheio, usando os métodos nazis que lhes haviam no passado sido impostos, se em pouco 

mais de meio século, essa gente ocupasse mais de 90% do nosso solo e invadisse as nossas ruas com 

o seu exército, que ponderação deveriamos ter? 

E como olhariam para os portugueses que, depois de perderem mãe e pai, depois de verem o marido 

ou a mulher desfeitos em casa pela humilhação, depois de verem impedirem o filho de ir à escola 

porque foi espancado no check-point, se juntassem desesperados à via do terrorismo? 

Mas o povo palestino não cedeu a essa via. Essa foi a via estimulada pelos mesmos de sempre, 

financiada e apoiada pelos mesmos de sempre, como fizeram com os mujaheedin e a al-qaeda, como 

fizeram com centenas de células terroristas por todo o mundo, de Nicarágua ao Cambodja. 

Mas o povo palestino não é terrorista, embora pague com o seu próprio sangue essa fama que lhe 

querem dar. 

Mas reparem o povo palestino não cedeu. Mesmo acicatado, hoje luta, enquanto o matam. 

Infelizmente, estes mortos e outros milhares assassinados no Iraque e no Afeganistão às mãos de 

forças que se dizem de “libertadoras” (veja-se Guantanamo, Abu-Graib) valem menos do que os que 

morreram nas torres gémeas…. Infelizmente estamos num mundo onde as mortes diárias de crianças 

à fome valem menos do que as mortes dos israelitas. 

Mas não admira, com o pensamento único imposto pelos EUA (que são o bulldog de Israel). 

No ano passado em Caracas, no mês de Abril quando da Assembleia Geral do Conselho Mundial da 

Paz, estive em confraternização com judeus e palestinos amantes da paz. Formavam um grupo 

unido. Cantavam em uníssono as suas canções, estavam juntos, unidos e solidários. Vi e ouvi. Não 

consegui ignorar. 

Felizmente há judeus que apreenderam com a sua história, que são verdadeiros amantes da paz, que 

não desejam viver num Estado Judeu se for pela lei da bala. Judeus, quer em Israel quer noutras 

partes do mundo, que se manifestam contra este governo israelita, sionista, militarista, e as suas 

opções de chacina, sob o pretexto da protecção nacional, e invocando precedência bíblica sobre um 

território que já foi partilhado harmoniosamente por os povos agora em guerra. 

Que se juntam a nós neste grito de “NUNCA MAIS!!!”. 


