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Relação das notícias sobre a Palestina, o Médio Oriente e a actividade do MPPM publicadas nas nossas páginas no 
Facebook e na Internet no período indicado, completada com sugestões de leitura ou outras notas de interesse 

 

Comunicado 

24-07-2019 

MPPM protesta contra perseguição à solidariedade com a causa 
palestina 
O MPPM protesta contra a perseguição a activistas da solidariedade com a causa do 
povo palestino e repudia o recrudescimento, em vários países, das tentativas de 

criminalizar e deslegitimar a solidariedade com o povo palestino, nomeadamente procurando estabelecer uma 
espúria equivalência da crítica ao sionismo e à política de Israel com o anti-semitismo. O MPPM condena 
quaisquer tentativas de coarctar a liberdade de expressão e reitera a inteira legitimidade da crítica ao sionismo e 
às políticas de Israel e rejeita que esta seja assimilada ao anti-semitismo — como aliás nos últimos meses têm 
afirmado muitas centenas de académicos e intelectuais israelitas e judeus. Leia o Comunicado na íntegra aqui:  
https://www.mppm-palestina.org/content/mppm-protesta-contra-perseguicao-solidariedade-com-causa-
palestina  

 
Para ler 

Os textos assinados referenciados nesta secção, ainda que em consonância com os princípios e objectivos do 
MPPM, não exprimem necessariamente as posições oficiais do Movimento sobre as matérias abordadas, 
responsabilizando apenas os respectivos autores. 

«Enterrando a Nakba: como Israel esconde sistematicamente evidências 
da expulsão de árabes em 1948», por Hagar Shezaf 
«Desde o início da última década, as equipas do Ministério da Defesa têm vasculhado 
os arquivos de Israel e retirado documentos históricos. No entanto, não são apenas os 
documentos relacionados com o projecto nuclear israelita ou com as relações externas 
do país que estão a ser transferidos para os cofres. Centenas de outros documentos 

foram também escondidos como parte de um esforço sistemático de ocultação de provas da Nakba. 
«O fenómeno foi detectado pela primeira vez pelo Instituto Akevot para Investigação do Conflito Israel-Palestina. 
De acordo com um relatório elaborado por este instituto, esta operação é liderada pelo Malmab, sigla em 
hebraico de Departamento Secreto de Segurança do Ministério da Defesa, cujas actividades e orçamento são 
confidenciais. O relatório afirma que o Malmab removeu os documentos históricos ilegalmente e sem autoridade 
para tal, e pelo menos em alguns casos selou documentos que tinham sido libertados previamente pelo censor 
militar para publicação. Alguns dos documentos que foram colocados em cofres já tinham sido publicados no 
passado.» 
Este artigo, em que Hagar Shezaf denuncia as manobras de apagamento da História por parte de Israel, foi 
publicado no jornal israelita Haaretz em 5 de Julho de 2019. A Missão Diplomática da Palestina em Lisboa fez a sua 
tradução e incluiu, também, uma nota sobre a reportagem e a sua tradução. O MPPM procede à sua divulgação por 
o considerar um contributo importante para contrariar as campanhas de «normalização» do Estado de Israel. 
Leia aqui a versão integral do artigo com tradução e notas da Missão Diplomática da Palestina em Lisboa e notas 
do MPPM: 
https://www.mppm-palestina.org/content/enterrando-nakba-como-israel-esconde-sistematicamente-
evidencias-da-expulsao-de-arabes-em 

 
Actualidade 

30-07-2019 

Israel convoca palestino de 4 anos para interrogatório 
Israel convocou para interrogatório um menino palestino de quatro anos do bairro de 
Issawiya, em Jerusalém Oriental ocupada. Muhammad Rabi’ Elayyan, de quatro anos, 
recebeu um mandado para ser interrogado na esquadra da polícia israelita da Rua 
Salah Eddin. A polícia israelita alega que o menino atirou pedras contra veículos seus, 

mas não apresentou nenhuma prova do facto. […] 
https://www.mppm-palestina.org/content/israel-convoca-palestino-de-4-anos-para-interrogatorio 

https://www.mppm-palestina.org/content/israel-convoca-palestino-de-4-anos-para-interrogatorio


27-07-2019 

Israel mata um palestino em protesto semanal em Gaza, 56 feridos 
Um palestino foi morto a tiro pelo exército de Israel durante um protesto semanal na 
Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde do território sitiado. Ahmed al-Qarra, de 
23 anos, foi baleado no estômago durante uma manifestação junto à vedação com que 
Israel isola o pequeno território palestino. Al-Qarra, que sucumbiu aos ferimentos no 

hospital pouco antes da meia-noite de sexta-feira, foi a primeira vítima mortal desde Junho nas manifestações 
semanais da Grande Marcha do Retorno, que se realizam sem interrupção desde há 16 meses. […] 
https://www.mppm-palestina.org/content/israel-mata-um-palestino-em-protesto-semanal-em-gaza-56-feridos 

26-07-2019 

Presidente palestino Mahmoud Abbas declara fim de todos os acordos 
com Israel 
O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, declarou nesta quinta-feira a 
cessação de todos os acordos assinados com Israel, incluindo a coordenação de 
segurança. Abbas anunciou também a formação de uma comissão para aplicar esta 

decisão. «Depois de todas as violações contra o nosso povo, anunciamos a cessação de todos os acordos 
assinados com Israel», escreveu Abbas no Twitter, acrescentando três horas depois: «Para confirmação: 
declaramos a cessação de todos os acordos assinados com Israel, incluindo a coordenação de segurança.» […] 
https://www.mppm-palestina.org/content/presidente-palestino-mahmoud-abbas-declara-fim-de-todos-os-
acordos-com-israel 

23-07-2019 

Israel destrói casas palestinas em Sur Baher, na Cisjordânia ocupada 
Centenas de soldados israelitas invadiram esta segunda-feira a localidade palestina de 
Sur Baher, na Cisjordânia ocupada, perto de Jerusalém Oriental, para proceder à 
demolição de 10 prédios com cerca de 70 apartamentos. Na madrugada de segunda-
feira, as forças de ocupação israelitas entraram em Sur Baher e começaram a expulsar 
os moradores, preparando o terreno para buldózeres e escavadoras demolirem os 

prédios. […] 
https://www.mppm-palestina.org/content/israel-destroi-casas-palestinas-em-sur-baher-na-cisjordania-ocupada 

20-07-2019 

Israel reprime manifestantes palestinos contra demolição de casas em 
Jerusalém Oriental 
Forças repressivas israelitas dispersaram dezenas de palestinos que protestavam 
contra a planeada demolição por Israel de dezenas de casas no bairro de Sur Baher, na 
parte Jerusalém Oriental sob controlo da Autoridade Palestina. Dezenas de palestinos 

reuniram-se no sábado em Sur Baher em solidariedade com os donos das casas ameaçadas de demolição. As 
forças repressivas israelitas dispararam gás lacrimogéneo e granadas atordoantes para dispersar a manifestação, 
afirmaram testemunhas no local citadas pela agência Associated Press. […] 
https://www.mppm-palestina.org/content/israel-reprime-manifestantes-palestinos-contra-demolicao-de-casas-
em-jerusalem-oriental 

19-07-2019 

Mais de 140 palestinos feridos por forças israelitas na Faixa de Gaza e 
Cisjordânia 
Mais de 100 palestinos foram esta sexta-feira feridos na Faixa de Gaza pelas forças 
israelitas, que dispararam balas reais e de borracha contra os milhares de 

manifestantes que participavam na 67.a sexta-feira consecutiva da Grande Marcha do Retorno, informou o 
Ministério da Saúde do território. Cinquenta dos feridos foram atingidos por balas reais e 52 outros por balas de 
aço revestidas de borracha. Entre os feridos contam-se quatro paramédicos e dois jornalistas. Dezenas de 
manifestantes também sofreram os efeitos da inalação do gás lacrimogéneo disparado pelas forças israelitas. […] 
https://www.mppm-palestina.org/content/mais-de-140-palestinos-feridos-por-forcas-israelitas-na-faixa-de-
gaza-e-cisjordania 

17-07-2019 

Palestino morre em cadeia de Israel em consequência de tortura, diz 
organização de defesa dos presos 
Um preso palestino mantido em isolamento numa cadeia israelita morreu esta terça-
feira, pouco mais de um mês após a sua detenção. Nassar Majid Taqatqa, de 31 anos, 

foi preso em 19 de Junho, depois de forças especiais israelitas invadirem a casa da sua família na aldeia de Beit 
Fajjar, a sul Belém, na Cisjordânia ocupada. Segundo informações divulgadas pelo Clube dos Presos Palestinos, a 
sua morte ocorreu em resultado de tortura. Após ser preso, Taqatqa foi transferido para o centro de 



interrogatórios de Maskubiya e depois para o centro de interrogatórios de Jalameh. Segundo os seus 
companheiros de prisão, a sua saúde deteriorou-se rapidamente devido aos constantes interrogatórios. […] 
https://www.mppm-palestina.org/content/palestino-morre-em-cadeia-de-israel-em-consequencia-de-tortura-
diz-organizacao-de-defesa-dos 

15-07-2019 

Israel prendeu mais de 2700 palestinos desde o início do ano 
As forças de ocupação israelitas prenderam 2759 palestinos durante os primeiros seis 
meses deste ano, incluindo 446 menores e 76 mulheres, informaram esta segunda-feira 

grupos de defesa dos presos palestinos. Segundo noticia a agência palestina WAFA, um documento conjunto da 
Comissão de Assuntos dos Presos, da Sociedade dos Presos e da Addameer (Associação de Apoio e Direitos 
Humanos dos Presos) informa que o número de presos palestinos encarcerados em prisões israelitas em 30 de 
Junho era de 5500, incluindo 43 mulheres e 220 menores, havendo cerca de 500 palestinos mantidos em detenção 
administrativa. […] 
https://www.mppm-palestina.org/content/israel-prendeu-mais-de-2700-palestinos-desde-o-inicio-do-ano 

12-07-2019 

Rapaz palestino baleado na cabeça por forças israelitas na Cisjordânia, 
34 feridos em Gaza 
Um rapazinho palestino de 10 anos foi nesta sexta-feira atingido na cabeça por uma 
bala real disparada por forças israelitas durante o protesto semanal contra o Muro de 
separação em Kafr Qaddum, na Cisjordânia ocupada. O pequeno Abdul-Rahman Yasser 

Shtewi foi levado pelo Crescente Vermelho Palestino para o Hospital Rafidia em Nablus. Segundo o Ministério da 
Saúde, o seu estado é crítico. […] 
https://www.mppm-palestina.org/content/rapaz-palestino-baleado-na-cabeca-por-forcas-israelitas-na-
cisjordania-34-feridos-em-gaza 

10-07-2019 

O muro do apartheid de Israel permanece de pé 15 anos após ser 
declarado ilegal pelo Tribunal Internacional de Justiça 
Quinze anos depois o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) considerar ilegal o Muro do 
apartheid que Israel começara a construir na Cisjordânia e em Jerusalém ocupados, o 

Muro continua de pé e a sua construção prossegue. Há 15 anos, em 9 de Julho de 2004, uma opinião consultiva do 
Tribunal Internacional de Justiça (ICJ) concluiu que o muro era ilegal. O órgão judiciário da ONU exigiu o fim da 
construção do muro e declarou que violava o direito internacional, decidindo também que deveriam ser pagas aos 
palestinos indemnizações pelos danos causados. […] 
https://www.mppm-palestina.org/content/o-muro-do-apartheid-de-israel-permanece-de-pe-15-anos-apos-ser-
declarado-ilegal-pelo 

08-07-2019 

Há cinco anos, início da criminosa agressão israelita a Gaza «Operação 
Margem Protectora» 
Neste dia 8 de Julho, há cinco anos, Israel lançou uma das suas mais mortíferas 
ofensivas militares contra a Faixa de Gaza, que designou por «Operação Margem 
Protectora». A agressão causou 2251 mortos, 500 dos quais crianças, e mais de 11 000 

feridos, segundo fontes palestinas e da ONU. Nas primeiras 48 horas da operação, Israel lançou 400 toneladas de 
bombas sobre Gaza. Nas semanas seguintes, lançou cerca de 6000 ataques aéreos sobre o minúsculo território 
palestino, de apenas 365 km2. […] 
https://www.mppm-palestina.org/content/ha-cinco-anos-inicio-da-criminosa-agressao-israelita-gaza-operacao-
margem-protectora 

07-07-2019 

Reportagem «Palestina, histórias de um país ocupado» vence Prémio 
Gazeta Revelação 
A série áudio-documental Palestina, histórias de um país ocupado, de Ricardo Esteves 
Ribeiro, foi a vencedora do prémio Gazeta Revelação 2018, uma das categorias dos mais 

importantes prémios do jornalismo português. «O trabalho, gravado entre Ramallah, Hebron, Belém e Jerusalém, 
dá voz a quem resiste à ocupação israelita, com a indispensável contextualização histórica», diz o comunicado do 
Clube dos Jornalistas, entidade responsável pelos prémios. A reportagem distinguida foi publicada em seis 
episódios, entre 15 de Maio de 2018 e 2 de Agosto de 2018, na plataforma digital Fumaça. […] 
https://www.mppm-palestina.org/content/reportagem-palestina-historias-de-um-pais-ocupado-vence-premio-
gazeta-revelacao 

https://www.mppm-palestina.org/content/rapaz-palestino-baleado-na-cabeca-por-forcas-israelitas-na-cisjordania-34-feridos-em-gaza
https://www.mppm-palestina.org/content/rapaz-palestino-baleado-na-cabeca-por-forcas-israelitas-na-cisjordania-34-feridos-em-gaza


06-07-2019 

Unidade secreta de Israel oculta documentos que provam crimes contra 
palestinos durante a Nakba 
O Ministério da Defesa de Israel começou há uma década a retirar dos arquivos e a 
esconder documentos relacionados com crimes contra os palestinos durante a Nakba 
de 1948, revela o jornal israelita Haaretz. Num longo artigo, o Haaretz informa que 
equipas anónimas do Ministério da Defesa têm escondido sistematicamente centenas 

de documentos, numa tentativa de esconder provas documentais da Nakba. […] 
https://www.mppm-palestina.org/content/unidade-secreta-de-israel-oculta-documentos-que-provam-crimes-
contra-palestinos-durante 

04-07-2019 

Maria do Céu Guerra, presidente do MPPM, premiada como Melhor Actriz 
da Europa 
A actriz Maria do Céu Guerra, presidente do MPPM, foi galardoada com o prémio 
«Actress of Europe — 2019» pelo Festival Internacional de Teatro. Maria do Céu Guerra 
receberá o prémio no sábado, na abertura do festival, que decorrerá no Lago de 
Prespa, nos Balcãs, na fronteira entre a Macedónia, a Albânia e a Grécia. O prémio de 

honra «Actress of Europe» é atribuído desde 2003 para reconhecer o percurso artístico de uma personalidade do 
teatro e o contributo criativo para a memória colectiva da civilização europeia, lê-se na página oficial do festival. 
[…] 
https://www.mppm-palestina.org/content/maria-do-ceu-guerra-presidente-do-mppm-premiada-como-melhor-
actriz-da-europa 

03-07-2019 

Final da Taça da Palestina adiada porque Israel não autorizou viagem de 
equipa de Gaza 
A final da Taça da Palestina, que deveria disputar-se na Cisjordânia ocupada nesta 
quarta-feira, teve de ser adiada porque Israel negou a autorização de viagem aos 
jogadores de Gaza. A segunda mão da final entre o Balata FC e Khadamat Rafah, 

vencedores das ligas da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, não se pôde realizar na data marcada por «flagrante 
intervenção das autoridades de ocupação israelitas para negar aos palestinos o seu direito básico de jogar 
futebol», denunciou em comunicado a Associação de Futebol da Palestina. […] 
https://www.mppm-palestina.org/content/final-da-taca-da-palestina-adiada-porque-israel-nao-autorizou-
viagem-de-equipa-de-gaza 

01-07-2019 

Palestinos condenam participação dos EUA em inauguração de falso 
túnel arqueológico em Jerusalém Oriental ocupada 
O Comité Executivo da OLP denuncia, em comunicado hoje publicado, a inauguração de 
um túnel escavado sob o bairro palestino de Silwan, em Jerusalém Oriental ocupada, 

com a participação de altos responsáveis dos EUA. A escavação é promovida pela «Fundação Cidade de David», 
organização sionista que visa a colonização judaica em Jerusalém Oriental ocupada. Na pomposa inauguração 
participaram o embaixador dos EUA, David Friedman, e o enviado especial de Trump para o Médio Oriente, Jason 
Greenblatt. Ambos são apoiantes abertos e entusiastas da direita israelita e do projecto dos colonatos. […] 
https://www.mppm-palestina.org/content/palestinos-condenam-participacao-dos-eua-em-inauguracao-de-
falso-tunel-arqueologico-em 

Política de Privacidade 
O MPPM adoptou do Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD), em vigor desde 25 de Maio de 2018, as 
directivas aplicáveis a uma organização da sua natureza e definiu uma Política de Privacidade que pode ser 
consultada no nosso website. 
Se pretender deixar de receber esta e outras informações do MPPM, responda a esta mensagem escrevendo 
«Remover» no assunto. 

 
Visite o nosso novo website 

Renovámos o nosso website, mas mantivemos o endereço: www.mppm-palestina.org 
Com uma apresentação mais atractiva e uma organização mais clara, esperamos que entre na rotina de quem 
procura saber, sobre a Palestina e o Médio Oriente, o que os meios de comunicação não mostram. 
Além das notícias do momento e das análises e tomadas de posição do MPPM, o website contém um acervo de 
informação acumulado ao longo de mais de uma década. 

 

https://www.mppm-palestina.org/tags/politica-de-privacidade
http://www.mppm-palestina.org/


Siga-nos no Facebook 
Ligue-se a nós no Facebook e contribua para o alargamento da rede social de solidariedade com a causa do povo 
palestino!  

Siga-nos em http://www.facebook.com/mppm.movimento.palestina e comente e partilhe os nossos posts. 

Avalie a nossa página e convide os seus amigos a ligar-se a nós. 

Adira ao MPPM 
Pode ser Membro do MPPM qualquer pessoa, singular ou colectiva, portuguesa ou residente em Portugal, que se 
identifique com os princípios e objectivos do Movimento. Os Membros do MPPM têm direito a ser informados de 
todas as actividades do Movimento e a nelas participar. Têm, também, o direito de participar nas Assembleias 
Gerais e de eleger e ser eleitos para os Órgãos Sociais do Movimento. 
Para aderir, preencha e envie a ficha de adesão disponibilizada no website. 
A adesão torna-se efectiva após aprovação pela Direcção Nacional e pagamento da primeira quota. 

 
Receba regularmente a informação do MPPM 

Para ser incluído na nossa lista de contactos e receber regularmente a nossa informação, preencha e envie o 
pedido de informação disponibilizado no nosso website. Os dados que nos faculta ficam abrangidos pela nossa 
Política de Privacidade. 

 
Divulgue a informação do MPPM 

Ajude a divulgar a actividade do MPPM, as suas iniciativas e as suas posições entre os seus amigos, no seu local de 
trabalho, entre os seus leitores ou parceiros de redes sociais. Estará, assim, a contribuir para a divulgação da 
causa da Palestina. 

http://www.facebook.com/mppm.movimento.palestina
https://www.mppm-palestina.org/content/aderir-ao-mppm
https://www.mppm-palestina.org/content/receber-informacao

