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Solidariedade activa
com a Palestina e o seu povo
D I R E I TO S O Dia Internacional de Solidariedade com o
Povo Palestino foi assinalado com duas acções em Lisboa

e no Seixal. Sete décadas depois, Israel continua a ocupar
ilegalmente a Palestina pela força das armas.

Na Casa do Alentejo,
a sessão inseriu-se

nas «Jornadas de Solidariedade

com a Palestina» que o MPPM
promove anualmente

O Movimento pelos Direitos
do Povo Palestino e pela Paz no

Médio Oriente (MPPM) realizou

no passado dia 29 uma sessão, na

Casa do Alentejo, em Lisboa «Por

uma Palestina livre, independen-
te e soberana» e «Ocupação. Co-

lonização. Segregação. Agressão.

Não», afirmava-se em dois car-

tazes que preenchiam a sala.

Por uma Palestina
livre, independente
e soberana

Na mesa - com bandeiras da

Palestina, de Portugal e do MPPM
- estiveram o general Pezarat
Correia (militar de Abril, investi-

gador e docente universitário),
Jamila Madeira (economista, de-

putada à Assembleia da Repúbli-
ca [AR] e membro do Grupo Par-
lamentar de Amizade Portugal
Palestina), António Bernardo Co-

laço (juiz conselheiro jubilado do

Supremo Tribunal Administrati-

vo e membro da Associação Por-

tuguesa de Juristas Democratas -

APJD), Nabil Abuznaid (embai-
xador da Palestina em Portugal)
e Carlos Almeida (historiador, in-

vestigador na Faculdade de Letras

de Lisboa e vice-presidente do

MPPM). O debate foi moderado

por Carlos Araújo Sequeira, pre-
sidente da mesa da Assembleia

Geral do MPPM.
Situação dramática

Na primeira intervenção, Pe-

zarat Correia recordou que a 29 de

Novembro de 1947 a ONU adop-
tou a resolução 181 sobre a parti-
lha da Palestina em dois estados,

um árabe e um judaico, com um

regime especial para Jerusalém e

Belém (zonas internacionais).
«Em Maio de 1948 nasceu o Es-

tado de Israel, mas nunca o da

Palestina. Começa assim a mais

cruel e duradoura perseguição do

pós-segunda guerra mundial»,
considerou o general.

António Bernardo Colaço aler-

tou para a actual «situação dra-
mática» na bloqueada Faixa de

Gaza». «Contra morteiros de fa-
brico local tem-se ripostado com
bombardeamentos aéreos a ins-

talações civis, semeando o pâni-
co numa população de cerca de

dois milhões de habitantes», apon-
tou o juiz, frisando que o «cerne
do conflito assenta na política de

colonatos», um «flagrante acto
de ocupação territorial» do «Es-

tado da Palestina». «É preciso pôr
termo a este farisaísmo sob pena
de nos tornarmos cúmplices des-

tas violações», acrescentou.
Trinta anos depois, em 1977, à

Assembleia Geral da ONU adop-
ta a resolução 32/408, em que
proclama o 29 de Novembro
como o Dia Internacional de So-

lidariedade com o Povo Palestino,
convidando «todos os governos
e organizações a cooperar na im-

plementação da presente resolu-



ção». «Esta é uma mensagem con-

tra o esquecimento, pela memória

e o futuro», disse Carlos Almeida,

expondo que aquilo que Israel
tem feito, desde 1948, «é desen-

raizar, desagregar e desarticular a

existência nacional» do povo pa-
lestiniano.

Jamila Madeira ilustrou a «vida

muito difícil» que se vive na Pa-

lestina, observada em múltiplas vi-

sitas ao local. «O muro (construí-
do pelo Estado de Israel) ao

bloquear a mobilidade impede o

cultivo de muitos territórios e

leva a que esse abandono os des-

titua da propriedade», denunciou,
frisando: «Todos os dias nascem

colonatos, o maior alimento do

ódio».
Luta corajosa

«Até quando o mundo vai ficar

em silêncio?», interrogou Nabil

Abuznaid, apelando à solidarie-

dade para com o povo palestinia-
no. Exortou ainda o Governo a

reconhecer o Estado da Palestina,

depois de a AR o ter aprovado.

«Porque estamos a adiar este re-
conhecimento?, voltou a questio-
nar o embaixador, destacando que
a posição de Portugal legitima as

atrocidades cometidas pelo go-
verno de Benjamin Netanyahu.

Antevendo um ano «muito di-

fícil para a causa palestiniana»,
Nabil Abuznaid prometeu que,
com o apoio de todos, o povo pa-
lestiniano «vai continuar a lutar»
até que seja criado o Estado da Pa-

lestina, com Jerusalém Leste
como capital.

A sessão, que contou com a co-

laboração da APJD, registou a

presença de juristas de vários paí-
ses, membros da Associação In-
ternacional de Juristas Demo-
cratas (AIJD), que estiveram em
Lisboa para participar na reunião
do Bureau desta associação.

No final, interveio Roland Weyl,

advogado e doutor em direito

francês e primeiro vice-presidente
da AIJD, que fundou em 1946.

A CGTP-IN e o MDM, entre
outras organizações, também as-

sinalaram o Dia Internacional de

Solidariedade com o Povo da Pa-
lestina.

PCPquer
memorial
às vítimas

palestinianas
Os vereadores do PCP na
Câmara Municipal de Lisboa

apresentaram, dia 29 de

Novembro, uma proposta, que
aguarda agenciamento para
discussão e votação, com vista

à criação de um memorial
às vítimas palestinianas
tombadas na luta pela
edificação do Estado Palestino.

Para além do «elemento de arte

pública/memorial», a proposta
dos comunistas estende-se
à «colocação da bandeira
da Palestina no mastro
da estrutura existente no Rossio

dos Olivais, no Parque das

Nações» e à «inscrição
da Palestina na toponímia
da cidade».
«Lisboa é uma cidade multiétnica

e multicultural que deve

promover e apoiar iniciativas

promotoras da defesa dos

direitos dos povos,
designadamente do povo
palestiniano, e do direito
internacional e das resoluções
da ONU».


