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Na era de Trump: perigos e oportunidades para a Palestina
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Ilan Pappé é o nome mais destacado da 
geração dos chamados “novos historiado-
res” que, em Israel, revolucionou profun-
damente o conhecimento sobre a história 
da Palestina, do sionismo e do Estado 
de Israel. 

Dada a relevância do percurso acadé-
mico de Ilan Pappé e o seu compromisso 
cívico com os dramas e conflitos que 
dilaceram o Médio Oriente, a oportuni-
dade de um encontro aberto à opinião 
pública reveste-se de inegável importância. 
A recente declaração do presidente dos 
Estados Unidos sobre o reconhecimento de 
Jerusalém como capital do Estado de Israel 
acrescenta-lhe atualidade.

Ilan Pappé
Professor de História, diretor do Centro 
Europeu de Estudos sobre a Palestina, 
sediado no Instituto de Estudos Árabes e 
Islâmicos da Universidade de Exeter, Ilan 
Pappé iniciou a sua formação académica 
na Universidade Hebraica de Jerusalém, 
doutorou-se na Universidade de Oxford 
e lecionou nos departamentos de História 
do Médio Oriente e de Ciências Políticas 
na Universidade de Haifa entre 1984 e 
2006. Pappé fundou e dirigiu o Instituto 
Académico para a Paz em Givat Haviva, 
Israel, entre 1992 e 2000, e foi responsável 
pelo Instituto Emil Tuma para os Estudos 
Palestinianos, em Haifa, entre 2000 e 

2006. Entre 2007 e 2009 foi presidente do 
departamento de História da Universidade 
de Exeter / Cornwall Campus.

Com uma investigação centrada na his-
tória do Médio Oriente moderno, em parti-
cular a história de Israel e da Palestina, tem 
escrito também sobre multiculturalismo, 
análise do discurso crítico e sobre poder 
e conhecimento. A sua publicação mais 
recente é Ten Myths about Israel (Dez mitos 
sobre Israel, Verso Book, 2017). Em 2015 
publicou, com Noam Chomsky, On Palestine 
(Sobre a Palestina). É ainda autor dos livros 
The Forgotten Palestinians: a History of the 
Palestinian minority in Israel (Os palesti-
nianos esquecidos: uma história da minoria 
palestiniana em Israel, Yale University 
Press, 2011); The Husyanis: the Rise and Fall 
of a Palestinian Aristocracy (Os Husyanis: 
a ascensão e queda de uma aristocracia 
palestiniana, University of California Press, 
2010) e The Ethnic Cleansing of Palestine 
(A limpeza étnica da Palestina, Oneworld 
Publications, 2006), entre outros.

Ilan Pappé tem sido convidado como 
conferencista na Europa, Médio Oriente e 
Ásia, e em universidades norte-americanas 
como Berkeley, Brown e UCLA.

José Goulão
A sua carreira de jornalista iniciou-se em 
1974, tendo trabalhado desde então em 
inúmeros órgãos de imprensa, incluindo 
rádio e televisão, muitas vezes com respon-
sabilidades de edição e chefia de redação 
e sempre na área de política internacional. 
Fundou e dirigiu a revista Volta ao Mundo 
entre 1994 e 1998 e foi diretor da revista 
Vida Mundial entre 1997 e 1998. Fundou 
e dirigiu o website Jornalistas sem 
Fronteiras, entre 2015 e 2016. Atualmente 
mantém uma coluna semanal no website  
www.abrilabril.pt sobre temas internacio-
nais. Na sua já longa carreira, percorreu 
todos os continentes, entre a Europa, 
África e as Américas, mas o Médio Oriente 
foi sempre a sua principal área de interesse. 
Fez inúmeras viagens à região, cobrindo 
alguns dos mais importantes acontecimen-
tos do último quartel do séc. xx, desde a 
guerra de Beirute, em 1982 e da primeira 
intifada, em 1987, ao regresso à Palestina 
de Yasser Arafat, que entrevistou em 1991. 
Entre o jornalismo de investigação e o 
romance, é autor de seis obras, a última das 
quais, Coisas do Outro Mundo, edição da 
Página a Página, publicada já este ano.
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CONFERÊNCIA Entrada gratuita Levantamento de senha de acesso 30 min. antes da sessão, no limite 
dos lugares disponíveis. Máximo por pessoa: 2 senhas.


