
foram (e são) arma de retaliação a Israel 
durante a primeira Intifada. 

Arna criou o espaço em 1987 para enco-
rajar o entendimento entre os dois povos, 
juntamente com a mãe de Zakaria Zubei-
di, líder das brigadas Al-Aqsa durante a 
segunda Intifada, que virou encenador 
do Freedom e que está hoje numa pri-
são palestiniana por escolha própria, 
para tentar evitar o destino de Juliano.  

Micaela chegou a ser interrogada em 
Julho de 2011, depois de o actor e ence-
nador ter sido morto por um atirador 
mascarado. “Tu entras na sala e dizem-
-te assim: ‘Então porque é que mataste 
o Juliano?’” Ri-se. “É assim mesmo que 
começa, é uma coisa completamente 
absurda. Tortura psicológica.” 

Depois da nossa conversa, a actriz reve-
laria à audiência de dezenas, na confe-
rência que o Movimento pelos Direitos 
do Povo Palestino e pela Paz no Médio 
Oriente (MPPM) organizou em parceria 
com o teatro A Barraca, que desde que 
Juliano morreu é essa a pergunta que 
mais lhe é feita. “Foi alguém que não gos-
ta do trabalho que nós fazemos, que acha-

va que ele não devia existir, não é?”, diz 
ao i com um sorriso triste. “Entre nós 
dizemos que provavelmente foi ideia de 
Israel, mão palestiniana...” 

A morte de Juliano, cuja investigação 
Israel encerrou por “falta de provas”, 
trouxe a Jenin a sensação de que o que 
é construído em oito anos pode ser des-
truído num segundo. “Nós estamos a 
apostar na resistência pacífica e na edu-
cação alternativa, mas isso é um traba-
lho que demora muito, muito tempo e a 
ocupação é muito rápida.”  

A juntar a isso, o refúgio de Zakaria na 
prisão por ter recebido ameaças de mor-
te israelitas, na altura em que choveram 
rockets de Gaza em Telavive, deixou o 
campo de refugiados entregue a uma 
espécie de máfia que põe a descoberto 
o que o Freedom tenta há muito desven-
dar com as gerações mais jovens: que a 
cultura da vitimização, que não entra no 
Teatro da Liberdade, tem de acabar. 

“Quando eu cheguei ao campo de Jenin 
era outro sistema, mais familiar. Agora 
está a tornar-se numa máfia... O Zaka-
ria era, de certa forma, um líder da comu-

nidade, era ele que conciliava as partes, 
o teatro é uma criação dele, e desde que 
ele saiu...” Micaela pausa. “No fundo é 
assim: é fácil culpar só a ocupação por 
acontecimentos como estes. Mas eu vejo-
-os como o decorrer natural da situação, 
de três gerações de ocupação, jovens sem 
perspectivas, líderes estúpidos a quem 
são dadas armas e dinheiro que não têm 
qualquer interesse que a educação exis-
ta, e provavelmente são esses que não 
têm interesse numa associação cultural 
no campo de Jenin... Está tudo assim 
embrenhado e muito complicado.” 

 
 Quando Micae-

la partiu do aeroporto de Ben Gurion 
para Lisboa há duas semanas, a Cisjor-
dânia estava a mergulhar numa nova 
ofensiva que piora a cada dia desde então. 
O desaparecimento de três rapazes israe-
litas do colonato Gush Eztion, nos arre-
dores de Hebron, a 12 de Junho, levou o 
exército de Israel a iniciar buscas e deten-
ções em massa em toda a Cisjordânia, 
fechando o distrito do Sul onde Nabil, o 
marido da portuguesa, nasceu.  

Quase três semanas depois, o saldo de 
detidos ultrapassa os 500, com mais de 
dez palestinianos mortos e dezenas de 
milhares de casas revistadas. E os desa-
parecidos em paradeiro incerto. “No dia 
17, quando eu já cá estava [em Portugal], 
houve uma coisa que veio nas notícias 
árabes, que era eles [soldados] a entra-
rem numa casa em Jenin, a partir tudo, 
a partir o chão da casa, e aparece a ima-
gem de um senhor lá do campo com uma 
melancia nas mãos, partida ao meio, a 
perguntar: ‘Onde é que está o colono den-
tro desta melancia? Digam-me!’ Como é 
possível andarem à procura de um colo-
no numa melancia, não é? O que eles 
estão a fazer basicamente é entrar e sair, 
a entrar e a sair... Aconteceu-nos o mes-
mo na altura do assassinato do Juliano.” 

A estratégia do exército é fazer buscas, 
de preferência nocturnas, humilhar os 
palestinianos, ir embora e esperar que, 
no intervalo até à próxima busca, alguém 
pegue num telefone ou se movimente. 
“E os comandantes no terreno com toda 
a fé que foi um palestiniano fundamen-
talista, se foi a Mossad [uma das agên-
cias secretas de Israel] que os raptou, 
eles não têm essa informação. E depois 
é tudo completamente aleatório e de 
acordo com os soldados que lá estão, que 
têm entre 18 e 21 anos, que estão com-
pletamente injectados de propaganda 
israelita e que acham que estes são os 
seus inimigos. Estão num estado de ansie-
dade muito grande, com medo de serem 
eles os raptados, com medo que alguém 
os ataque pelas costas...” 

Dias depois desta conversa, o Shin Bet, 
a agência secreta para os assuntos inter-
nos de Israel, identificou Marwan Quas-
ma, de 29 anos, e Amar Abu Eisha, 32, 
como os autores do rapto dos três israe-
litas, dois deles menores. Os palestinia-
nos de Hebron com ligações ao Hamas 
são descritos na imprensa israelita como 
“terroristas fugitivos” e poucos dados 
foram avançados até agora para justifi-
car a atribuição do rapto aos homens, à 
excepção do facto de o exército estar à 
procura deles desde que os colonos desa-
pareceram. 

“Se reparares”, diz Micaela, “logo depois 
do desaparecimento saem notícias em 
árabe a dizer que a Jihad Islami assume 
responsabilidade por este acto. Quando 
o que tu vês no anúncio deles é simples-
mente eles a dizerem que isto aconte-


