O MAR

Heróis do Mar,
precisam-se
Todos são necessários a bordo, quer a remar
para o mesmo lado, ou a aproveitar o vento
de feição, para que o rumo vá de encontro às
verdadeiras potencialidades que se aguardam.

uando aceitei o convite para escrever este
artigo, estava longe
do tema acima citado, pois o desafio era
homenagear, como
também o estamos
a fazer, os actuais
velejadores presentes na mais prolongada
prova desportiva mundial, a regata “Volvo
Ocean Race”, a decorrer na sua13a edição à
volta do mundo, nos mais inóspitos oceanos
que cobrem o planeta terra. São estas hostis
condições que António Fontes, Bernardo
Freitas e Frederico de Mello ousam enfrentar. O passaporte para ficar na história da
Prova e como heróis do Mar de Portugal.

POR

António
Peters
Revista de Marinha
(Desportos Náuticos).

Contudo, será injusto esquecer outro
velejador que, no silêncio dos media da altura,
também dignificou a bandeira nacional, em
outras edições desta prova, quando ainda
ostentava o seu nome original, “Whitbread
Round the World Race”, refiro-me a João

Cabeçadas, cujo palmarés é agora deveras
reconhecido no mundo da vela, actualmente
responsável pelos inúmeros êxitos do Team
Alinghi, da Suíça, a primeira equipa a conseguir o retorno ao continente de origem,
Europa, do mais antigo troféu mundial,
“Taça América”, desde aí até ao presente,
é também ele um excelente embaixador do
Mar de Portugal.
Nesta edição da Volvo, para além da presença destes heróis-do-mar em duas equipas
das sete embarcações que constituem a frota,
há a salientar a primeira vez que um barco
ostenta na popa a bandeira portuguesa a
bordo do “Turn the Tide on Plastic”, privilégio
devido ao apoio da Fundação Mirpuri, que
também deu nome à regata que se realizou
no Tejo a 3 de Novembro.
Então o porquê destes acontecimentos terem
actualmente uma maior divulgação no país?
Se todo este acompanhamento da prova
se tem vindo a tornar mais divulgado e mais
apelativo ao público nacional, com o inerente
maior impacto do nome Portugal náutico,
não é mais que o efeito do reconhecimento
na necessidade de dar continuidade ao rumo
traçado pelo país para valorização do seu
Mar, inesgotável fonte de economia para o
futuro. Consequência da herança da Era dos
Descobrimentos que ainda hoje é reconhecida no mundo e que no presente se aviva.
Há que não desaproveitar a oportunidade.
São estes fortes argumentos que ajudam a consolidar as nossas raízes ao Mar,
razão de ainda no final do ano 2017 termos
assistido ao reconhecimento dos 700 anos
da mais antiga armada mundial: Marinha
Portuguesa. Inesquecível para quem assistiu
no Tejo. É este somatório de valores, que
não podemos desperdiçar e que urge fazer
renascer de forma inovadora num rumo a
uma exploração eficaz de encontrar novas
formas e aptidões para as imensuráveis
mais-valias que os oceanos são capazes
de proporcionar.
Portugal está em breve a sobre dimensionar
a sua área de jurisdição marítima, atributo
que lhe permite adquirir um potencial, que
qualquer país interior gostaria de poder
usufruir para uma maior valorização da
sua economia. Esta capacidade valorativa é
agora mais que nunca passível para Portugal
e inteligível no seu propósito, bastando-lhe
para isso colocar mão ao leme nesse rumo.
A universidade, o seu corpo docente, os seus
muito bem preparados ex’s e actuais alunos
serão a mola impulsionadora para o estimular
e aprofundar os ensinamentos obtidos durante
as últimas décadas de ensino superior em
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H E R ÓI S D O M A R , P R E C I S A M- S E

Portugal, prova indesmentível de qualidade
dedutível, pela abertura de portas dos países
estrangeiros na aceitação dessa habilitada
juventude sem-abrigo profissional em casa.
Antes que seja tarde, está no Mar uma grande
oportunidade de os fazer regressar.
Apesar da evolução tecnológica que o mundo moderno tem acesso e que se desenvolve a
uma velocidade impensável, estou em crer que
ainda há um potencial e fonte de riqueza por
descobrir no aproveitamento das massas de água
existentes no Mar/oceano. São inesgotáveis e
desafiantes as inúmeras aplicações que o Mar
nos proporciona: no aproveitamento directo
da sua vida marinha; na energia hidráulica
por explorar; na facilidade de acesso para
auto-estradas de circulação de mercadorias,
bens e turismo, não esquecendo as inúmeras
actividades de carácter desportivo e lazer,
modelo que o país recentemente descobriu
para promoção de imagem, recordemos a
badalada onda da Nazaré.
Claro, como diz o povo: “quem vai ao Mar
avia-se em terra”. Nada mais verdadeiro, é
em terra que se prepara o que se pretende
do Mar, logo as infraestruturas logísticas
para a sua complementaridade terão de
existir o mais próximo do bem a explorar,
como será o caso das inúmeras indústrias
necessárias para a sustentação das actividades
náuticas, lembro as relacionadas ao sector
das pescas e indústrias complementares, a
construção naval e a panóplia de requisitos
de reforço para uma náutica de qualidade
de excelência, acrescida ainda com as necessárias actividades paralelas de suporte,
todas elas geradoras de postos de trabalho
e impulsionadoras de um melhor PIB.
Porque Portugal não se esgota só no
seu Mar, não podemos por isso descorar
a extensa costa marítima (continente 850
Km, Açores 667 km e Madeira 250 Km),
toda ela em excelente anfiteatro para o
Atlântico, abençoada por um clima invejável, proporcionando óptimas aptidões para
o turismo terreste e náutico. Na náutica a
prática desportiva é viável em toda a costa
na modalidade de vela, outras há que têm
a sua praia, o mergulho e observação da
fauna marítima está em crescimento e é já
uma das fontes de receitas de muitos locais
nos Açores e Sul de Portugal.
Toda esta descrição de atributos de forma
de exploração directa e inderecta do Mar
em Portugal poderão e deverão ser equacionados numa optimização de criação de
riqueza interna, com o inevitável aumento
de indústrias, pesadas ou não, bem como
as turísticas, todas elas angariadoras de
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receitas e de os bem-vindos aumentos de
postos de trabalho.
São todas estas considerações que irão
colocar Portugal na linha da frente, desde
que haja vontade política de se fazerem ao
Mar, não há que ter receio de molhar os pés,
vamos honrar e criar novos heróis do mar. O
conhecimento, arte e engenho existem nas
faculdades, a boa vontade é intrínseca do
povo português, O Mar de Portugal existe,
é uma realidade. O que falta?
Desafie-os, excitem os neurónios e façam-se ao Mar.
É com esta esperança que me agarro ao

ANO XX • NÚMERO 64 • INVERNO 2018

leme para divulgar tudo o que se invista no
Mar português, para que na preconizada rede
de oportunidades a malha seja adequada e
abranja todas actividades náuticas, incitando
um maior e melhor crescimento de nautas
e com isso o país cresça na medida da sua
tradição icónica de país de marinheiros.
Todos são necessários a bordo, quer a
remar para o mesmo lado, ou a aproveitar
o vento de feição, para que o rumo vá de
encontro às verdadeiras potencialidades
que se aguardam.
Que assim aconteça.
Portugal agradece.

