
Ahmad tinha 15 anos quando, em plena 
segunda Intifada, um amigo com quem 
passeava nas ruas do campo de refugia-
dos de Jenin caiu de súbito no chão. Tinha 
levado um tiro na cabeça. Em semanas, 
o cabelo de Ahmad ficou completamen-
te branco do choque. Pouco depois, Micae-
la Miranda chegou a Jenin para dar um 
workshop de clown, na primeira visita 
ao campo onde, mais tarde, viria a viver, 
a trabalhar e a ter uma filha. 

“Quando o conhecemos ele era um tipo 
muito violento... Vinha para o meu 
workshop com uma naifa, daquelas but-
terflies que se abrem, sabes? E mais tar-
de – eu não estava no teatro nessa altu-
ra, mas contaram-me – veio lá com uns 
amigos e com uma bomba caseira a dizer 
‘Vamos explodir isto’.”  

Hoje, Ahmad tem 25 anos e é profes-
sor de improvisação na escola profissio-
nal do Freedom Theatre, fundado há oito 
anos no Norte da Cisjordânia, onde a 
actriz natural de Santa Maria da Feira 
aterrou de vez há sete. Antes de o teatro 
ser criado, Ahmad e a maioria dos jovens 
de Jenin, como os de outras partes do 
território ocupado, queriam morrer. Hoje 
já não. “Os rapazes agora dizem ‘Quero 
ser encenador, quero agarrar-me à vida 
e ajudar outros a agarrarem-se à vida’.” 

Faisal, que aos 16 anos levou um tiro 
na perna e teve de faltar aos exames finais 
da escola, hoje coordena o Freedom Bus, 
uma iniciativa do teatro para chegar às 
comunidades fora de Jenin e ao resto do 
mundo, com histórias pessoais de resis-
tência e teatro interactivo.  

Saabr, que em Abril terminou o curso 
sob a direcção de Micaela, era um ladrão 
que será sempre conhecido por ter pos-
to a cidade às escuras durante um dia 
inteiro. “Toda a gente pensava que era 
um ataque israelita, mas foi ele com uns 
amigos, porque fazia anos e ninguém lhe 
organizava uma festa, então foi atirar 
pedras à central e acabou a cortar a elec-
tricidade de Jenin. Teve direito a prisão 
e tudo, aos 13 anos foi para a prisão um 
dia para se acalmar”, conta Micaela a rir.  

Muda de posição no sofá, cotovelos ago-
ra pousados nos joelhos e um brilho desa-
fiante nos olhos castanhos. “Cada caso 
é um caso particular, não sei se sentiste 
isso quando estiveste lá... Jenin tem uns 
problemas, Hebron outros e ninguém 
sabe uns dos outros. Nós quase sentimos 
que era nossa obrigação andar a viajar 
e a contar histórias daqui e dali. Porque 
as histórias pessoais é que são a verda-
de, não as narrativas governamentais. E 
quando tu entras num grupo que faz tea-
tro aprendes sobre responsabilidade, 
aprendes a ouvir, aprendes a pensar que 
afinal a sociedade pode ser um círculo 

e não uma pirâmide, uma bastante auto-
ritária no caso da Palestina... E todas 
essas descobertas, por eles estarem num 
sítio tão conflituoso, são ainda mais valio-
sas, portanto eles tornam-se seres huma-
nos muito sensíveis.” 

 
 Esperávamos que 

a conversa no espaço MOB, na Rua dos 
Anjos, em Lisboa, tivesse acontecido há 
mais de um ano com a Palestina como 
pano de fundo, quando o i viajou até à 
Cisjordânia e contactou a actriz para um 
encontro que acabou por não acontecer. 
Um ano antes disso, Micaela aparecera 
várias vezes no noticiário do horário 
nobre da RTP via skype, com um ar visi-
velmente cansado, repetindo diariamen-
te que ainda não sabia nada do marido.  

A 6 de Junho de 2012, Nabil al-Raee foi 
levado de casa às três da manhã por sol-
dados israelitas acusado de ter matado 
Juliano Mer-Khamis, director artístico 
do Freedom e filho de Arna, a israelita 
que fundou o original teatro de pedra de 
Jenin, assim baptizado em honra das 
pedras que, nas mãos dos palestinianos, 


