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   As origens do sionismo e a ideia de um 
Estado judaico (5) [IMAGENS: Primeiro Congresso Sionista em Basileia, 
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   As origens do sionismo e a ideia de um 
Estado judaico (6) [IMAGENS: Primeiro Congresso Sionista em Basileia, 

na Suíça, 29-31 de Agosto de 1897. FONTE: Wikipedia]
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   As origens do sionismo e a ideia de um 
Estado judaico (7) [IMAGENS: Delegados presentes no Primeiro 

Congresso Sionista em Basileia, na Suíça, 29-31 de Agosto de 1897. FONTE: Wikipedia]
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   As origens do sionismo e a ideia de um 
Estado judaico (8) [FONTE: Wikipedia]
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   As origens do sionismo e a ideia de um 
Estado judaico (9) [FONTE: Wikipedia]
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   As origens do sionismo e a ideia de um 
Estado judaico (10) [IMAGEM: Guarda de honra no túmulo / memorial de 

Theodor Herzl em Jerusalém. FONTE: Wikipedia]
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   A declaração Balfour (1) [FONTE: Encyclopædia Britannica]
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   A declaração Balfour (2) [FONTE: Encyclopædia Britannica]
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   A declaração Balfour (3) [FONTE: Wikipedia e BBC, 3/04/2017]
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   A declaração Balfour (6) [FONTE: BBC, 27/07/2016]
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   A declaração Balfour (6) [FONTE: BBC, 27/07/2016]
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 O Acordo Sykes-Picot para a partição do Império 
Otomano (1) [FONTE: The MidEastWeb Group] 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O coronel e diplomata britânico, Henry Mac-
Mahon (1862-1949), Alto Comissário britânico no 
Egipto, em 1915, que prometeu apoio britânico 
às pretensões árabes de independência 



O Acordo Sykes-Picot para a partição do 
Império Otomano (2) [FONTE: Encyclopædia Britannica]

o O acordo Sykes-Picot de 9 de maio de 1916, foi um trato 
secreto feito durante a I Guerra Mundial entre Grã-Bretanha e a 
França, com o consent imento da Rúss ia para o 
desmembramento do Império Otomano. (Acabou por ser 
tornado público após a vitória dos bolcheviques na revolução 
russa de outubro de 1917).  
o O acordo deve o seu nome aos seus dois principais 
negociadores: os diplomatas Sir Mark Sykes da Grã-Bretanha e 
François Georges-Picot da França. 
o Previa, após o final da guerra, a divisão dos território 
otomanos da Síria, Iraque, Líbano e Palestina em várias áreas 
administradas por  franceses e britânicos. 
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 O Acordo Sykes-Picot para a partição do 
Império Otomano (3) [FONTE: Encyclopædia Britannica]

Mark Sykes (1879-1919), o político e diplomata que 
negociou, em nome da Grã-Bretanha, o acordo 
secreto de partição do Médio Oriente otomano
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François Georges-Picot (1870-1951), 
político e diplomata que negociou, em 
nome da França, o acordo secreto de 
partição do Médio Oriente otomano  



23

 O Acordo Sykes-Picot para a partição do 
Império Otomano (4) [FONTE: BBC, 16/05/2016]
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 O Acordo Sykes-Picot para a partição do 
Império Otomano (5) [FONTE: BBC, 16/05/2016]



 O Acordo Sykes-Picot para a partição do 
Império Otomano (6) [FONTE: Encyclopædia Britannica]

As principais disposições do Acordo eram as seguintes:  
① A Rússia devia adquirir as províncias arménias do leste da 
Anatólia: Erzurum, Trebizonda (Trabzon), Van, e Bitlis, com 
algum território curdo no sudeste. 
② A França ficaria com a sua zona de influência e/ou controlo 
directo no Líbano e litoral sírio, em Adana e na Cilícia, na costa 
mediterrânica e zonas do interior adjacentes à parte da Rússia, 
incluindo Urfa, Mardin, Diyarbakir e Mosul. 
③ Quanto à Grã-Bretanha, a sua zona influência e/ou controlo 
directo seria o sul da Mesopotâmia, incluindo Bagdade, a 
Transjordânia e como os portos mediterrânicos de Haifa e Acre. 
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 O Acordo Sykes-Picot para a partição do 
Império Otomano (7) [FONTE: Encyclopædia Britannica]
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 O Acordo Sykes-Picot para a partição do 
Império Otomano (8) [FONTE:  Yale Law School / The Avalon Project]
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 O Acordo Sykes-Picot para a partição do 
Império Otomano (9) [FONTE:  Yale Law School / The Avalon Project]
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 O Acordo Sykes-Picot para a partição do 
Império Otomano (10) [FONTE:  Yale Law School / The Avalon Project]
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 A conquista britânica da Palestina em 
1917 (1) [IMAGEM: A artilharia britânica durante o cerco e batalha de Jerusalém, em 

Novembro-Dezembro de 1917]
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 A conquista britânica da Palestina em 
1917 (2) [IMAGENS: A rendição de Jerusalém pelo governador otomano, Hussein 

Salim al-Husseini, a 9 de Dezembro de 1917]
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 A conquista britânica da Palestina em 
1917 (3) [IMAGENS: Retirada das tropas otomanas / turcas de Jerusalém, a 9 de 

Dezembro de 1917]
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 A conquista britânica da Palestina em 
1917 (4) [IMAGENS: General Edmund Allenby / entrada em Jerusalém a pé, a 11 de 

Dezembro de 1917]
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 O quadro político-legal para o mandato 
britânico de administração da Palestina (1) 

[FONTE:  Wikipedia]
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 O quadro político-legal para o mandato 
britânico de administração da Palestina (2) 

[FONTE:  Wikipedia]
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 O quadro político-legal para o mandato 
britânico de administração da Palestina (4)  

[FONTE:  Wikipedia]
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 O quadro político-legal para o mandato 
britânico de administração da Palestina (5) 

[FONTE:  Wikipedia]
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 A Palestina sob a administração britânica (1) 
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 A Palestina sob a administração britânica (2) 
[FONTE:  Wikipedia]
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 A Palestina sob a administração britânica (3) 
[FONTE:  Wikipedia]
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A Palestina sob a administração britânica (4) 

[FONTE:  Wikipedia]



43

  
A Palestina sob a administração britânica (5) 
[IMAGENS: edição especial do jornal “Filastin / La Palestine”, de 25/03/1925, na altura da visita  

de Lord Balfour à Palestina. FONTE: Wikipedia]
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A Palestina sob a administração britânica (6) 
[IMAGENS: edição especial do jornal “Filastin / La Palestine”, de 25/03/1925, na altura da visita  

de Lord Balfour à Palestina. FONTE: Wikipedia]
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 A Palestina sob a administração britânica (7) 
[IMAGENS: edição especial do jornal “Filastin / La Palestine”, de 25/03/1925, na altura da visita  

de Lord Balfour à Palestina. FONTE: Wikipedia]
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 A Palestina sob a administração britânica (8) 
[FONTE: Wikipedia]
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   A Palestina sob a administração britânica (9) 
[FONTE: Wikipedia]
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 A Palestina sob a administração britânica (10) 
[FONTE: Wikipedia]
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 A Palestina sob a administração britânica (11) 
[IMAGENS: à esquerda, Amin al-Husseini, o mufti de Jerusalém, com Hitler, em 1941; à direita, 

a saudar a legião dos exércitos nazis, Waffen-SS, de voluntários muçulmanos da Bósnia em 
Novembro de 1943]
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A Palestina sob a administração britânica (12) 
[FONTE: Foreign Affairs]
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A  Palestina sob a administração britânica (13) 
[FONTE: Wikipedia]
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A  Palestina sob a administração britânica (14) 
[FONTE: Wikipedia e Encyclopædia Britannica]
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 A Palestina sob a administração britânica (16) 
[FONTE: Encyclopædia Britannica]
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  O plano das Nações Unidas para a partilha 
da Palestina de 1947 (1) [FOTO: edifício da administração colonial 
britânica em Jerusalém, em 1939, durante o período do mandato da SdN). FONTE: Wikipedia]
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  O plano das Nações Unidas para a partilha da 
Palestina de 1947 (2) [MAPAS: à esquerda: plano de partição da ONU de 
Novembro de 1947; à direita à distribuição da população (árabes e judeus). FONTE: Wikipedia]
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  O plano das Nações Unidas para a partilha 
da Palestina de 1947 (3) [FONTE: Wikipedia]
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  O plano das Nações Unidas para a partilha 
da Palestina de 1947 (4) [FONTE: Wikipedia]
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  O plano das Nações Unidas para a partilha 
da Palestina de 1947 (5) [FONTE: Wikipedia]
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  O plano das Nações Unidas para a partilha 
da Palestina de 1947 (6) [IMAGEM: cerimónia da proclamação do 

Estado de Israel, 14/5/1948. FONTE: World Zionist Organization]
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  O plano das Nações Unidas para a partilha 
da Palestina de 1947 (7) [FONTE: NYT, 14/05/1948]
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