
O dia ontem raiou em Ramallah 
e noutras cidades da Cisjordâ-
nia com uma chuva de chupa- 
-chupas e caixas de fósforos com 
slogans anti-Hamas. À terceira 
semana do desaparecimento de 
três adolescentes israelitas de 
um colonato de Hebron, Israel 
juntou à sua ofensiva militar na 
Cisjordânia e aos bombardea-
mentos a Gaza uma campanha 
contra o grupo islamita que, des-
de 2006, domina a Faixa de Gaza 
e que Benjamin Netanyahu cul-
pa pelo desaparecimento. 

“Aqui estão uns doces, porque 
o Hamas está a tornar a vida 
amarga” foi uma das mensagens 
coladas nos produtos que o exér-
cito israelita distribuiu, por via 
aérea e terrestre, ao longo do 
dia, em pleno Ramadão. 

Na semana passada, o Shin Bet, 
a secreta para os assuntos inter-
nos de Israel, acusou formalmen-
te dois palestinianos de Hebron 
pelo rapto dos três jovens, ainda 
que não se conheça o paradeiro 
de nenhum deles (nem dos mili-
tantes do Hamas suspeitos, nem 
dos jovens desaparecidos), e ape-
sar de nenhum grupo ou indivi-
dualidade ter assumido, para já, 
a autoria do alegado sequestro. 

Citando as mortes de palesti-
nianos na Cisjordânia desde o 
início da Operação “Brothers’ 
Keeper”, até ontem mais de dez, 
a União Europeia veio pedir a 
Israel “contenção” nas suas 
acções. “A UE reitera a sua con-
denação ao recente rapto de três 
estudantes israelitas na Cisjor-
dânia e pede novamente a sua 
libertação imediata e regresso 
às famílias”, disse o gabinete de 
comunicação de Bruxelas em 

comunicado divulgado no sába-
do. “A UE lamenta a violência 
que emergiu na Cisjordânia como 
resultado do rapto, em particu-
lar os homicídios de vários pales-
tinianos, e pede a Israel que use 
meios proporcionais e apenas 
para resgatar os raptados.” 

Um dia depois, ontem, come-
çaram a surgir notícias dos efei-
tos do movimento de boicote a 
Israel que a semana passada, 
perante a ofensiva desmedida, 
ganhou novos adeptos de peso. 

Depois de, em 2013, o Reino 
Unido e a Alemanha terem pedi-
do aos seus cidadãos que não 
façam negócios com empresas 
dos colonatos – “ilegais” aos olhos 
da comunidade internacional –, 
os governos de França, Itália e 
Espanha emitiram avisos seme-
lhantes às suas populações, pedin-
do o fim dos negócios com israe-
litas instalados na Cisjordânia, 
nos Montes Golã e em Jerusa-
lém Oriental. E segundo o jor-
nal israelita “Ha’aretz”, o aviso 
veio com uma ameaça de “ris-
cos legais e financeiros” para 
quem não o respeitar. 

Na sexta-feira, segundo dados 
divulgados por media israelitas 
e árabes, o Instituto de Expor-
tações Israelitas e o Gabinete 
Central de Estatísticas indicou, 
em comunicado, que durante 
os primeiros quatro meses de 
2014 as vendas para o estran-
geiro cairam 35% em relação ao 
período homólogo do ano pas-
sado. Os números já estão a levar 
o governo israelita a aumentar 
a ajuda financeira aos colona-
tos e aos seus investidores. 

Os bens exportados para a Euro-
pa são, sem surpresa, os mais 
afectados. Oficiais israelitas clas-
sificam a situação de “desastro-
sa” e culpam a UE pela perda 
de 10 mil postos de trabalho des-
de Janeiro e o custo de 20 mil 
milhões de dólares do boicote 
na economia israelita.  

na do Freedom o ano passado em Jenin, 
a peça é um debruçar irónico e requin-
tado sobre a realidade dos palestinianos 
desde meados do século passado. “Na 
Europa as pessoas se calhar ainda têm 
esta ilusão de que somos livres”, decla-
ra Micaela com uma ponta de desafio ao 
público que se concentrou no MOB. “Na 
Palestina não. E o palco torna-se um trei-
no para a vida, é um laboratório onde se 
controla o ambiente, as variáveis... É a 
verdadeira fórmula de liberdade.” 

Micaela sempre desejou que o teatro 
servisse para alguma coisa e parece ter 
encontrado o que procurava em Jenin. 
Antes de se mudar para a Palestina, esta-
va a trabalhar no Oeste da Irlanda, a 
investigar sobre perda de identidade para 
uma peça, quando leu numa revista de 
teenagers uma entrevista a uma jovem 
que estava a estudar no Freedom. 

O bichinho começou a ganhar forma 
aí e no momento em que Micaela pen-
sou contactar o teatro, uma colega israe-
lita com quem tinha estudado em Paris 
ligou-lhe. Precisava de mais uma mulher 
para um espectáculo de clown que seria 
uma paródia a Israel. A portuguesa apro-

veitou o convite para visitar o Médio 
Oriente pela primeira vez: encontrou-se 
com as amigas em Telavive e depois 
rumou a Jenin para conhecer Juliano e 
dar o workshop no campo de refugia-
dos. A tour europeia que começou a seguir 
com as colegas acabaria subitamente.  
“Quando fui lá essa primeira vez não con-
seguia dormir, vi injustiças incríveis, 
como é que podia saber tão pouco sobre 
o que se passava? Portanto, quando per-
cebi que a peça delas de alguma forma  
desculpava Israel, deu discussão. Eles 
têm o privilégio da ignorância. E muita 
gente não percebe que ser cinzento tam-
bém é um acto político. Acabei ali mes-
mo a tour, até parei um espectáculo a 
meio, coisa que nunca pensei que viria 
a fazer na minha vida.” 

Há uns meses, uma delas ligou a Micae-
la. Queria pedir desculpa, declarar que 
dantes era ignorante, que agora quer ir 
a Jenin. Porque o teatro é liberdade, deve-
rá acolhê-la. O pesadelo da Palestina ain-
da não terá acabado, mas o Freedom, 
inshallah, vai estar vivo e, em 2015, tra-
rá pela primeira vez a Lisboa os seus 
ensinamentos de resistência cultural.  


