
O SAHARA OCIDENTAL EM PORTUGAL

A questão saharauí conheceu neste �nal de Outubro um conjunto de iniciativas em

Portugal que nos vieram lembrar que o país tem um desa�o colonial às suas portas,

na sua margem sul.

Fig. 1: Causa saharauí presente!

Entre 18 e 28 de Outubro decorreu em Lisboa a

16ª edição do Festival Internacional de Cinema,

o doclis'18, onde uma das sessões da secção �Ci-

nema de Urgência� foi dedicada à Equipe Média.

Na sessão foi exibido o �lme de 2017 3 Sto-

len Cameras � que foi censurado no Festival In-

ternacional do Filme de Beirute naquele ano e é

inspirado no documentário 5 Stolen Cameras so-

bre a luta de libertação palestiniana - e mais três

documentários que focavam a repressão policial.

No �m houve um debate animado pela presença de um elemento deste grupo, Sabbar Bani.

A Equipe Média foi constituída em Junho de 2009 em El Aaiún, capital do Sahara Ocidental, por um

grupo de jornalistas saharauís conscientes �do papel determinante dos media na cobertura informativa

dos acontecimentos que se desenrolam nos territórios ocupados e da parcialidade dos media marroquinos

dependentes das autoridades de ocupação, e tendo em consideração a importância e a necessidade de um

ponto de encontro e de concertação dos jornalistas para a difusão de uma informação independente.�

�A Equipe Média não quer ser `mais uma' organização na paisagem mediática mas propõe-se

defender a qualidade e o rigor informativo.� Formada por elementos (homens e mulheres) dos quais

4 estão neste momento em Espanha devido às perseguições das forças de segurança marroquinas,

contribuíram para �a cobertura mediática do maior protesto popular saharauí nos territórios ocupados,

o acampamento de Gdeim Izik�, em Outubro de 2010. Cita o caso de 16 elementos do grupo, todos na

casa dos 20 anos, como exemplos marcantes das violações dos direitos humanos. Entre eles está Hassana

Alya que, por estar em Espanha quando a polícia o foi prender, foi julgado à revelia e condenado a

prisão perpétua. E a�rmam querer �melhorar a todos os níveis: gama dos tópicos abordados, amplitude

da informação, qualidade da pesquisa, redacção das notícias ou dos relatórios.�

Mas a presença da causa saharauí em Portugal não se limitou no �nal deste mês de Outubro ao

doclisboa.

Como nos contou o deputado José Manuel Pureza, �No dia em que o Presidente da Câmara dos

Representantes de Marrocos visitou a Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do Bloco de

Esquerda expressou a sua solidariedade com o povo do Sahara Ocidental e a sua luta pela autodeter-

minação. Este gesto simbólico pretendeu dar visibilidade a esta luta e associar a sua voz à exigência

do �m da ocupação e do cumprimento do Direito Internacional naquele território.�
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Fig. 2: Solidariedade na AR

Também o Centro de Estudos Africanos da

Universidade do Porto (CEAUP) teve uma ini-

ciativa inovadora ao subscrever um protocolo de

colaboração académica com a Universidade de Ti-

fariti, nos territórios libertados do Sahara Oci-

dental, com o objectivo de desenvolver projectos

entre as duas instituições.

O reitor da Universidade de Tifariti, Prof. Ja-

tari Anda-la Ahmed Salem, havia participado na

1ª Conferência CEAUP �Sistemas Educativos na

África Ocidental� onde expôs a situação vivida

pelo povo saharauí. A Universidade é um projecto único no mundo, já que se encontra nos campos de

refugiados em pleno deserto.

A conferência e o estabelecimento do protocolo deram a oportunidade de docentes e estudantes

da Universidade do Porto conhecerem a realidade vivida pela população saharauí e o empenho do

respectivo governo no apoio e desenvolvimento de um ensino de qualidade. Os campos de refugiados

existem desde 1975 quando ocorreu a invasão militar de Marrocos do território do Sahara Ocidental e

são a única zona de África com uma taxa de alfabetização que supera os 90% e com uma escolaridade

obrigatória desde os 3 anos de idade.

O Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, actualmente presidido pela Professora La

Salete Coelho, é uma organização de investigação e cooperação multidisciplinar formada em Novembro

de 1997. Reúne investigadores, docentes e estudantes de instituições nacionais e estrangeiras.

Segundo Miguel Silva, da direcção do CEAUP, este protocolo não é simplesmente um acto simbólico,

mas o início de uma cooperação efectiva visando a instalação de um centro de estudos sociais na

Universidade de Tifariti que contribua para a formação de competências nestas áreas entre os estudantes

daquela universidade saharauí. Uma delegação do CEAUP, encabeçada pelo Prof. José Maciel, visitou

os campos de refugiados no início deste ano.

O Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto junta-se assim a várias universidades

de Espanha, EUA, Cuba, Venezuela, Polónia, Alemanha, Áustria, Argentina e Argélia com quem a

Universidade saharauí já tem programas de colaboração.
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