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[Temas da Atualidade / Aktuelle Themen] 
 
 

 
 
 

1. Lê a reportagem com atenção.  
 

 

Gaza: Terra fértil para mártires 

 

 

Depois de 22 dias de bombardeamentos, Gaza luta para se reerguer dos escombros, 

atónita perante a devastação causada pela mais violenta guerra dos últimos 40 anos. 

 

 

     Os homens lavam os pés com a água racionada. São dezenas e têm apenas um 

pequeno garrafão. Estendem dois tapetes coloridos debaixo de uma tenda improvisada e 

iniciam as rezas do meio-dia. Um rapaz chora sempre que toca com a testa no chão, 

louvando o profeta. À sua frente, até onde a vista alcança, há apenas escombros. As 29 

casas do clã Samouni, de Zeitun, uma pequena vila a sul da cidade de Gaza, foram todas 

destruídas, a 5 de Janeiro, durante a guerra com Israel. Trinta e três pessoas desta 

família morreram num só dia. 

     O cheiro a morte ainda paira no ar. Faraj Samouni, 22 anos, mostra a casa da família 

em ruínas. "Mataram os nossos animais, destruíram as plantações, roubaram tudo o que 

era bonito na nossa vida... Porquê? Porquê?" 

     Aqui, ao contrário do que sucedeu noutras zonas da Faixa de Gaza, não foram as 

bombas lançadas pela aviação israelita que semearam a morte. Foram as forças 

terrestres que, durante 24 horas, espalharam o pânico no seio desta comunidade de 

agricultores. "Chegaram em tanques e começaram por deitar fogo à casa do meu tio. 

Ainda tentámos ajudar, mas eles disparavam sobre quem se aproximava. Eu tive sorte, 

pediram-me a identificação e só me mandaram tirar a roupa e ficar junto de uma oliveira, 

sem me mexer." Eram 6 da manhã e Faraj tremia - de frio e de pânico. Foi uma 

testemunha forçada da onda de destruição que arrasava tudo à sua volta. 

(…) 

     Os palestinianos consideram que todos os mortos em confrontos com os israelitas 

são mártires - e não apenas os suicidas em nome da resistência. Em todas as ruas de 

Gaza estão afixados cartazes com as suas fotografias, indicando a data e as 

circunstâncias da sua morte. O Hamas promove, empenhadamente, o ideal do martírio 

junto da juventude. Um CD de música à venda na cidade de Gaza tem, na capa, vários 

combatentes em acção. O título é elucidativo: "Centenas de noivas à tua espera." Os 

cartazes dos mártires encontram-se nos locais mais inesperados. Como no mercado 

central da cidade, decorando a banca de legumes de Mari Abu Arab, 39 anos. "Nenhum 
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é da minha família mas são todos meus irmãos", explica, depois de ter contado como os 

tanques destruíram as suas culturas. "O que não foi espezinhado acabou queimado pelas 

bombas de fósforo." 

    Já na escola da ONU onde se apinham 6 mil pessoas que ficaram sem casa no último 

mês, ouvira falar, com raiva, da noção que o mundo tem da paz de que os palestinianos 

precisam. Um homem queixava-se, dizendo que dormia com 78 pessoas numa sala com 

pouco mais de 20 metros quadrados, que não tomavam banho há três semanas e que a 

comida que a ONU distribuía era pouca, uma lata de atum para cada três ou quatro, 

deixando todos com fome. Um outro interrompeu a conversa, aos gritos, a ira a 

incendiar-lhe o olhar: "Não quero saber da comida, nós não somos animais que podem 

ser fechados num curral e a quem se atira umas sacas de farinha para apaziguar as 

consciências do mundo. Estou farto disto, eu quero é trabalhar para dar comida à minha 

família, não quero esmolas. Falam tanto de paz, nós precisamos é de liberdade!" 

 
                                                                    Patrícia Fonseca, 29 de janeiro de 2009 (Texto 

adaptado) 

 

 

1.1 Preenche os espaços em branco com palavras e ideias do texto:  

 

 

A reportagem de Patrícia Fonseca centra-se no drama vivido pelos _________________ 

na cidade de ______________ com _______________ sucessivos numa 

_____________ que já dura há dezenas de anos. Além do terrível cenário de destruição 

levado a cabo pela _____________ e ________________ de Israel, falta ____________ 

na cidade, morreram muitas pessoas e animais e até as ______________ foram 

destruídas, deixando os agricultores sem nada. O ódio que isso despertou nos habitantes 

locais, sobretudo nos jovens, levou a que muitos ofereçam a sua vida em ataques 

__________ e sejam vistos, por esse motivo, como autênticos ____________ , num 

ideal promovido pelo Hamas que faz acreditar que a recompensa surge depois da morte  

para todos os que sacrificam a sua vida.   

Em resultado deste drama, muitas são as famílias sem __________ e ______________, 

vivendo em condições desumanas, ansiando pela paz, mas, acima de tudo, pela 

___________________ . 
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2. “As guerras, a pobreza e as injustiças sociais são o maior atestado do primitivismo, 

do egoísmo e da incompetência humana.” (Augusto Branco) 

 

 

2.1 Num texto de opinião (80 a 100 palavras), relaciona esta citação de Augusto 

Branco com a reportagem de Patrícia Fonseca.  
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3. Atenta na seguinte receita muito especial: 

 

 

“Receita para se ser feliz” 

 

Ingredientes: 

 

 

• 1 pai e 1 mãe que nos amam 

 

• 300g de abraços 

• 70g de emoção 

 

• 10g de ternura 

• 200g de amor 

 

• 50g de alegria 

• 150g de carinho 

 

• 900g de amizade 

• 100g de beijinhos  

     

 

Preparação: 

 

 

Numa taça juntam-se um pai e uma mãe que nos amem, 200g de amor, 150g de carinho, 

100g de beijinhos, 300g de abraços, 10g de ternura, 50g de alegria, 70g de emoção e 

900g de amizade. Vai ao forno durante toda a vida. 

 

 

3.1 Cria tu também uma receita original, a receita para a paz ou o fim das guerras. 

Para isso, pensa nos ingredientes que vais precisar, nas medidas certas e não te 

esqueças de explicar a sua preparação! 

 
 

Bom trabalho! 

 
[Carlos Correia / CEPE-Alemanha] 


