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Banaka eta taldean egiteko proposamena 

Hauxe da Bake eta Adiskidetzerako sailetik aurtengo Oroimenaren Egunerako 

proposatzen jakuna: gure artean terrorismoak hil dituan atzerritarrak, beste herrialde 

batzuetakoak gogoratu. 

Maria Jose Teixeira Gonçalvesen kasua (35 urte bete dira hilketa gertatu zanetik) 

abiapuntutzat hartuta, terrorismoaren bidegabekeriaren eraginez bizia galdu eben 

atzerritarrak, eta, euren bitartez, gure herrian jasan dogun xede politikoko indarkeriaren 

biktima guztiak, gogora ekarri (barriro bihotzera ekarri) gura doguz.  

 

1. Maria Jose Teixeira Gonçalvesen zertzeladak irakurri eta heriotza horren barriak 

eragin eustazan zirrarak, sentimentuak, jarrerak, erantzunak  gogora ekarten 

saiatuko naz.  Bere senide eta lagunen orduko sentimentuakaz (atsekabea, haserrea, 

etsipena, tristura, ezintasuna…) bat egiten saiatuko naz. 

 

MARIA JOSE TEIXEIRA GONÇALVES 

Atentatuaren eguna: 1986/10/25. 

Heriotzaren eguna: 1986/11/11. 

Adina: 27 urte. 

Jaiolekua: Portugal. 

Bizilekua: Donostia / San Sebastian. 

Lanbidea, kargua, beste batzuk: Etxekoandrea. 

Egilea: ETA. 

Heriotzaren lekua: Arantzazu egoitzan. Urriaren 25ean, Rafael Garrido Gil Gipuzkoako 

Gobernadore militarraren aurka jarritako lehergailuak eztanda egin ebanean Donostia-

San Sebastianeko Bulebar inguruan egoanean jasandako zaurien eraginez.  

Jardunbidea: Atentatua bonba-laparekin, gobernadore militarraren auto ofizialaren 

sabaian imanez itsatsitako kazola. 

Datu gehiago: Gobernadore militarra, bere emaztea eta seme bat be hil ziran, eta 

Norberto Jesus Febrer Lozano soldadu gidariak erredura larriak jasan ebazan. Era 

berean, hainbat lagunek jasan ebazan zauri larriak: Pilar Calahorra Eskaladak (arrasto 



konponezinak jasan ebazan handik aurrera bizitza osoan), Maria Mendiola Zubiarrainek 

(40 egunez egon zan ospitalean), Jose Julio Bilbao Ariñok eta Ander Bilbao Goñi urte biko 

semeak (30 egunez laguntza medikoa jaso behar izan eben), Maria Dolores Cortazar 

Lorentek, Maria Asuncion Ramirez Saenz de Murrietak eta Juan Dornaleteche Vergarak. 

Zauri arinagoak izan ebezan: Argi Iriarte Manajaresek, Hugo eta Alejandro Lesaca Imazek 

eta Juana Alonso Galarretak. 

 

Iturria: Bizia izateko eskubidearen urraketen euskal auziaren Udal argazkiak. Donostia-

San Sebastian 1960-2010, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. 

 

 

2. Denpora hartuko dot orain dala gitxi bizi izan dogun terrorismoak hil izan dituan 

beste atzerritar batzuk (honako honegaz batera agertzen dan zerrendaz baliatu 

naiteke) gogoratzeko (izenak, lekuak, inguruabarrak,…) 

 

 

Atzerritarren zerrenda, gogora ekarteko 

ETAk hildakoak: 

• 1984.eko azaroaren 16an: Irunen, Joseph Couchot herritar frantsesa. 

• 1985.eko irailaren 9an: Madrilen, Eugene Ken Brown herritar iparramerikarra.  

• 1986.eko azaroaren 11n: Donostia-San Sebastianen, Maria Jose Teixeira 

Gonçalves herritar portugaldarra. 

• 1990.eko maiatzaren 30ean: Donostia-San Sebastianen, Virgilio Do Nascimento 

Alfonso herritar portugaldarra.  

• 2006.eko abenduaren 30ean: Madrilen, Diego Armando Estacio Sivisapa eta 

Carlos Alonso Palate Sailema herritar ekuadortarrak.  

• 2020.eko martxoaren 16an: Villiers-en-Brieren (Frantzia), Jean-Serge Nerin 

herritar frantsesa. 

 

 

Hego Euskal Herriko Batailoiak hildakoak: 

• 1980.eko azaroaren 23an: Biarritzen (Frantzia), Jean Pierre Haramendi herritar 

frantsesa. 

 

Terrorismoaren aurkako Askapen Taldeek (GAL) hildakoak: 

• 1984.eko martxoaren 1ean: Hendaian (Frantzia), Jean Pierre Leiba herritar 

frantsesa. 

• 1984.eko azaroaren 18an: Hendaian (Frantzia), Christian Olascoaga herritar 

frantsesa. 



• 1985.eko martxoaren 29an: Baionan (Frantzia), Benoit Pecastaing herritar 

frantsesa. 

• 1985.eko ekainaren 14an: Ziburun (Frantzia), Claude Doer eta Emile Weiss 

herritar frantsesak. 

• 1986.eko urtarrilaren 6an: Biarritzen (Frantzia), Robert Edouard Caplanne 

herritar frantsesa. 

• 1986.eko otsailaren 17an: Saint-Martin-d’Arrossa (Frantzia), Catherine Brian eta 

Christophe Machicotte herritar frantsesak. 

 

3. Gure herrian izan diran terrorismoaren eta xede politikoko indarkeriaren 

biktimengan batu daitekezan inguruabarrak beren-beregi aitatu eta horreen inguruan 

gogoeta egin 

 

Esate baterako: 

• «Aukera barrien eta bizimodu hobearen bila etorri ziran gure artera eta heriotza 

aurkitu eben.» 

• «Euren senide eta lagunak urrun eta eurengandik bananduta egozan hil 

ziranean.» 

• «Gure historia, helburuak, gatazkak,… ezezagunak ziran eurentzat, baina 

horreetan txertatuta geratu ziran behin betiko.» 

• «Egin euskuen ekarpena lan eginez, ahaleginduz… euren biziak emoteraino.» 

• «Ez doguz gogoratzen, ez ziran-eta “gutarrak”.» 

• «Mugak banantzen gaituala-eta edo herritartasun desbardineko pasaportea 

dogula-eta, atzerritar deitu daikeguz?» 

• Ze giza eskubide ukatzen jake gaur egun gure artean bizi diran atzerritarrei?» 

• … 

 

  

4. Jainkoaren Hitzak proposatzen deustana arretaz irakurri eta hausnartu (Mt 25, 31-

40) 

 

«Gizonaren Semea –eta aingeru guztiak beragaz- aintzaz beterik etortzean, bere errege-

aulki ospetsuan jesarriko da, eta herri guztiak haren aurrean batuko dabez. Harek batzuk 

besteakandik banandu egingo ditu, artzainak ardiak ahuntzengandik banatzen dituan 

lez: ardiak bere eskumaldean ipiniko ditu, eta ahuntzak ezkerraldean. Orduan, erregeak 

esango deutse eskoikoei: “Zatoze, nire Aitaren bedeinkatuok; hartu egizue munduaren 

sortzetik zuentzat prestaturik dagon erreinua. Ze gose nintzan, eta jaten emon zeunsten; 

egarri, eta edaten emon; arrotz, eta etxean hartu ninduzuen; biluzik nengoan, eta jantzi 

egin ninduzuen; gaixorik, eta bisitatu; espetxean, eta ikustera etorri zinien. Orduan, 

zintzoek erantzungo deutsoe: “Jauna, noiz ikusi zinduguzan goserik, eta emon geuntsun 

jaten, edota egarri, eta edaten emon? Noiz ikusi zinduguzan arrotz, eta etxean hartu, 

edota biluzik, eta jantzi? Noiz ikusi zinduguzan gaixorik edota espetxean, eta ikustera 

joan?”. Eta erregeak erantzungo deutse: “bene-benetan dinotsuet: nire senide txikien 

honeetariko bati egun zeuntsoena neuri egin zeunsten”.» 

 



5. Otoitz egingo deutsat Jainko Aitari indarkeriaren biktima guztien, eta batez be 

biktima atzerritarren, alde. 


