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Texto: Cmte. Helder Almeida

SEGURANÇA DOS NAVIOS
DE PASSAGEIROS
Nota: os comentários em itálico são
da minha autoria
“Lições aprendidas” com o desastre
do Costa Concórdia em Janeiro
passado estão a ser postas em prática
o mais rapidamente possível. A IMO
recomendou medidas provisórias para
melhorar a segurança nos navios de
passageiros e o Comité de Segurança
Marítima (MSC) acordou um plano de
acção a longo termo
nesse sentido, estando
no entanto pendente do
resultado final da investigação do acidente de
que resultou a perda do
navio e vidas humanas.

obrigou…
· Rever as instruções das comunicações de emergência a bordo.
Mais regras?
· Chamar os passageiros aos
locais de abandono antes de o
navio sair de qualquer porto de
embarque se a próxima tirada for
de 24 horas ou mais. Presume-se
que é só para os embarcados em
cada porto.
· Limitar o acesso à Ponte do
navio apenas a quem estiver
directamente relacionado com
funções operacionais quando é

A IMO solicitou aos
países membros que os
operadores de navios de
passageiros das respetivas bandeiras tenham
em consideração uma
série de recomendações provisórias sobre
medidas operacionais
com a “urgência e eficiência” possíveis, as
quais incluem:
· Providenciar coletes de salvação adicionais de
modo que os passageiros não
tenham necessidade de regressar
ao camarote para vestir o seu
colete. Atualmente já há coletes
extra fora dos camarotes mas não
para todos os passageiros. E os
TRIPULANTES? Ficam no esquecimento? A medida, salvo melhor
opinião, seria haver coletes nos
camarotes para a totalidade de
passageiros e tripulantes e fora dos
camarotes, estrategicamente
arrumados, para todas as pessoas
a bordo. Esta medida não seria
provavelmente bem acolhida pela
“indústria, até porque a IMO a nada

necessária mais atenção, por
exemplo, durante as manobras de
entrada e saída, quando há
tráfego intenso ou visibilidade
reduzida, e

dante cumprir e fazer cumprir o
mesmo sem eventualmente ceder a pressões comerciais ou de
marketing…o que pode tornar-se
mais complicado nestes “tempos
modernos” como diria Chaplin.
Estas medidas são baseadas nas
conclusões provisórias da investigação
feita ao acidente do “Costa Concordia”
pelo governo italiano bem como nas
suas propostas preliminares.
Entretanto a IMO parece esquecer-se
(?) do que aconteceu ao Cosa Allegra
no mês seguinte nos mares das
Seychelles (Índico):arderam geradores
na Casa da Máquina principal (o navio tem propulsão diesel-elétrica) e
ficou naturalmente à
deriva; mas… também
ficou em black-out (morto) por largos dias. O que
aconteceu ao gerador
de emergência, cuja
localização é exterior à
Casa da Maquina? Avariado? Falta de combustível? Chegou a assistir-se
ao triste espetáculo de
helicópteros a mandarem do ar lanternas para
os passageiros. A IMO
preocupou-se com este
incidente ou estarei mal
informado? É evidente
que não pretendo desvalorizar o que aconteceu ao Costa Concordia. É minha
convicção que para tais erros
humanos não há regulação que
valha. 
Nota: a informação referente à IMO foi recebida atra-

· Assegurar que o Plano de
Viagem (navegação) é feito tendo
em conta as”guidelines” da IMO. As
“guidelines” não são de cumprimento obrigatório estrito pois
são referidas na SOLAS em rodapé.
Isto tem que ser tomado em conta. A meu ver a elaboração do
plano é naturalmente importante,
mas tão importante é o Coman-

vés do “The Sea”
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SEGURANÇA E COMB
ATE
OMBA
POL
UIÇÃO DOS M ARES
OLUIÇÃO

À

Texto: Cmte. Ferreira da Silva

Uma Palavra
As zonas polares, em especial o
Oceano Árctico, têm ultimamente
constituído um relevante tema para a
sua exploração, quer para o transporte
marítimo quer para extracção de
recursos dos seus fundos.
Estas duas pretensões, muito em
especial a última, estão a sofrer grande
preocupação e contestação nos
meios ambientalistas.
Na questão da sua exploração como
via marítima, muito em especial a Rota
do Nordeste, os Organismos das
Nações Unidas que agem sobre o
tráfego marítimo, com relevo para a
Organização Marítima Internacional
(IMO), têm procurado regulamentar
esse tráfego (navios e tripulações) de
modo a que a sua operacionalidade
cause o menor dano naquelas águas
por via de maior segurança na
navegação que as frequentar.
O maior ou menor degelo daquele
oceano, ainda não bem definido pelos
cientistas, e por via das suas consequências um aumento do tráfego
marítimo, podem constituir um agravamento para o ambiente daquela
área.

nismo internacional como das autoridades responsáveis pela zona.
Face a este panorama os armadores
dificilmente poderão dar ordem aos
seus navios para zarpar dos portos da
costa oriental asiática, via rota do
nordeste, se tais navios não satisfi-
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A REMOÇÃO DO
“COSTA CONCORDIA”
PODERÁ LEVAR AINDA
MAIS UM ANO
A Sociedade “Costa Cruzeiros”,
armadora daquele navio acidentado,
anunciou, no passado mês de Julho,
que a remoção total daquele paquete
só deverá ficar concluída possivelmente no próximo verão.

zerem todos os requisitos básicos para
proteger o ambiente.
Navios construídos e certificados
(Ice Class) para aquelas águas, tripulações preparadas, treinadas e habilitadas para os problemas específicos
que as viagens possam originar,
aliados às necessárias condições de
estiva e transporte das
mercadorias em condições de suportar baixas
temperaturas sem chegarem ao recebedor perecíveis.
Acresce um difícil planeamento das estimativas
do tempo/viagem que
garantem datas aos carregadores, o qual se agrava
fora do período de verão,
assim como os elevados
seguros que dele advêm.

O acréscimo da navegação, a
necessidade de maior actividade dos
quebra-gelos, os despejos dos circuitos de águas quentes dos navios,
os inevitáveis derrames de combustíveis, etc., são os pontos de estudo e
preocupação, não só daquele orga-

NOTÍCIAS

Não será pois fácil alcançar
compensações económicas por via
da redução do número de milhas
navegadas se os factores de risco e
gastos, criados pela rota polar,
tiverem custos superiores.

A remoção do navio foi projectada
para se realizar em quatro fases; na
primeira será feita a estabilização dos
destroços, na segunda a construção
duma plataforma submersa para apoio
das gruas necessárias a essa operação, na terceira a construção de um
grande caixão, cheio de água, fixo aos
destroços imersos do navio e finalmente a remoção por via das gruas
que começarão por o endireitar de

modo a permitir de seguida o seu
reboque.
Todas estas operações serão acompanhadas duma contínua vigilância na
protecção do meio marinho face ao
que poderá acontecer com a mexida
e remoção do casco daquele navio,
cuja limpeza e remoção de todos os
produtos poluentes, em especial
combustíveis, não está totalmente
garantida.

5
FRANÇA CONTINUA VIGILANTE NA
FISCALIZAÇÃO AÉREA

de largo lançada nas águas protegidas
daquela costa.

Uma vez mais um avião “Talon 50”
da força de fiscalização aérea,
pertencente à Marinha Nacional
daquele país, fotografou um navio
tanque químico de bandeira maltesa,
o “Trefin Adam”, com uma esteira de
óleo poluidor ao longo de 12 kms e
com 200 metros de largura, quando
navegava entre as ilhas da Córsega e
da Sardenha.

COMANDANTE E IMEDIATO
DO “RENA” CONDENADOS

As provas fotográficas foram
enviadas ao procurador de Marselha
que decidiu deter o navio para se
aplicar uma caução de 350 mil euros.
Levado para o porto de Fos, no sul
de França, ficou detido pelas autoridades até pagar a caução. Pago esta
seguiu viagem para Nápoles e esperase que a falta seja julgada no
próximo mês de Janeiro de 2013.

No passado mês de Junho, o Comandante e o Imediato do navio porta
contentores “RENA”, que encalhou na
costa norte da Nova Zelândia, em
Outubro de 2011, foram condenados
a sete meses de prisão firme.
A pena foi atribuído não só por navegação perigosa,
que originou o encalhe e a consequente poluição
das águas daquele
país, como também pelas dificuldades e obstrução
à justiça postas aos
investigadores do
acidente, incluso a
destruição de documentos do navio
com relevo para os
Diários de Bordo.

NOVOS GRANDES PORTA
CONTENTORES COM PROJECTOS
AMBIENTAIS
O armador APL, em conjunto com o
estaleiro Hyundai Heavy Industries,
apresentou no mês de Setembro
passado um novo projecto para a
construção de maxi-porta contentores
de 13.500 TEUS.
O projecto tem por objectivo construir aqueles novos navios com um
consumo de combustível fortemente
reduzido (20%) e consequente redução de emissão de CO2.
Tal objectivo deverá ser alcançado
pela colaboração entre o desenho do
novo casco e as operações do navio.
Assim os novos navios ficarão com a
velocidade reduzida entre 13,5 a 19
nós com um calado entre 11 e 14,5
metros.

O navio que seguiu por zonas interditas à navegação e protegidas, acabou mais
tarde por se fracturar e derramar largos milhares de toneladas de combustível, que foram difíceis de remover
e limpar, devido às dificuldades que a
zona apresenta para tais operações.
Os comandantes não podem infligir
as regras de segurança justificando-se
com o objectivo de ganhar tempo ou

De notar uma vez mais que as
multas aplicadas pela fiscalização aérea totalizaram um
valor superior aos custos operacionais dos aviões.

De notável a concepção do projecto focar as linhas do novo casco
de modo a que os fluxos de água lhe
criem a menor resistência possível.
Pelo que os estudos implicam grandes
alterações nas linhas de vante, incluso
o bolbo de proa.
Tudo isto será combinado com uma
optimização do regime da máquina
propulsora e da potência do hélice.

Admite-se que a própria fiscalização contribui para uma
redução de cerca de 50% das
infracções, comparativamente
com as áreas não fiscalizadas
por aquele meio.
Por sua vez num tribunal de
Marselha, um outro procurador pediu
uma pena de 1 milhão de euros (750
mil para o armador e 250 mil para o
Cte do navio graneleiro italiano “SDN
RAIN” ) por poluição causada por este
navio, ao largo de Marselha. Tinha sido
fotografado por um avião da fiscalização, em 22 de Abril de 2010, com
uma mancha de óleo na sua esteira
de 22 kms de comprimento e 50 metros
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13 ANOS DEPOIS TERMINA O
PROCESSO “ERIKA”

tentar não perder a maré do próximo
porto de escala.
Os custos desse incumprimento
podem tornar-se elevados e as
autoridades dos países ribeirinhos
estão cada vez mais exigentes no
cumprimento da legislação de segurança e protecção do meio marinho.
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Tal como já nestas páginas temos referenciado,
o processo “ERIKA” tem-se
arrastado ao longo destes
últimos treze anos, depois
do acidente daquele
navio em Dez de 1999, nas
águas francesas.
Os responsáveis pelo
acidente sofreram uma
primeira condenação 300 milhões a pagar aos
atingidos pela poluição
causada pelo navio - pelo
Tribunal Correccional de
Paris em 2008, uma confirmação da pena pelo
Tribunal de Apelação de
Paris em 2010 e agora a
decisão final, sem mais apelação, pelo
Tribunal Superior Francês, que confirma
em definitivo aquela condenação.
Os advogados de defesa tinham
apresentado no Tribunal de Apelação
uma “cassation sens renvoi” das
decisões tomadas, alegando que as leis
nacionais não se aplicavam ao
incidente do “ERIKA”, mas o veredicto
final confirmou que a ZEE da França
estava sob o regime do direito
internacional, na matéria – a poluição
marítima – nomeadamente pelas
Convenções de Montego Bay de 1982
e da Marpol de 1973.

URGENTE PARA PORTUGAL
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A nossa Armada tem
grandes dificuldades em
cumprir cabalmente as
missões a tal inerentes.
Primeiro por falta de meios
(número de navios patrulhas insuficientes) depois
pela grande área a patrulhar (cerca de 1 milhão
de milhas quadradas) e
finalmente pelas grandes
distâncias a que se encontram suas fronteiras exteriores oceânicas das bases
navais. Factores estes que
não se coadunam com a
prontidão e rapidez face a
acidentes e que nos últimos anos têm sido colmatados pela força aérea.

A IMPORTÂNCIA DA
FISCALIZAÇÃO AÉREA DAS
NOSSAS VASTAS ÁREAS
MARÍTIMAS

Aliás temos nos exemplos da Espanha
e França, países onde a fiscalização
área mais foi desenvolvida e que

A vastidão atlântica, que acabou por
ficar sob jurisdição nacional, e que
possivelmente ainda irá ser alargada,
criou ao Estado Português a obrigatoriedade da sua fiscalização.
Quer no respeitante ao cumprimento
da navegação que por ele cruza, quer
na protecção das riquezas marinhas bióticas e mineralógicas – que nas suas
águas e fundos existem.
Em primeiro lugar essa fiscalização é
feita pelas unidades da nossa Armada
a quem cabe em principal instância
proteger e obrigar os utentes de nossas
águas ao cumprimento das leis vigentes.

resultou numa maior eficiência e
prontidão das missões no mar, quer em
casos de acidente quer em casos de
infracções (poluição operacional e
voluntário) às leis em vigor. Com relevo
para aquele último país onde no
passado ano o valor das multas
obtidas pela frota de vigilância
aérea compensou os custos
operacionais dos aviões nela utilizados, como nas NOTICIAS acima
melhor referenciamos. 
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TARD
AM AS REFORMAS
ARDAM
QUE O GO
VERNO PR
OMETEU
GOVERNO
PROMETEU
PARA O REGRESSO
DE POR
TUGAL AO MAR
PORTUGAL
Texto: Cmte Joaquim Coelho

O mar e os transportes marítimos, que
tinham quase passado despercebidos
na vastíssima missão atribuída ao
Ministério da Economia e do Emprego
(MEE), embora integrados no Instituto
da Mobilidade e dos Transportes, I.P.,
resultante da reestruturação do
Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P., em cujas atribuições consta a “supervisão e regulação da actividade económica dos
portos comerciais e dos transportes
marítimos” , passaram, repentinamente, a ser notícia quando, finalmente,
houve que dar cumprimento às imposições da “troika” e, designadamente, às
que se recordam:

No primeiro caso, depois de muitas e
enérgicas manifestações públicas, o
Governo decidiu nada alterar e,
segundo se diz, está a ultimar o novo
modelo de gestão dos portos negociado com a “troika”.
Já no segundo caso, concretizaram-se
as piores expectativas: reacenderam-se
os problemas de muitos anos, extremaram-se a posições dos sindicatos
representativos dos trabalhadores
portuários dos portos de Aveiro, Figueira
da Foz, Lisboa e Setúbal na defesa do
sistema e das condições que vigoram
perante uma nunca vista atitude firme
e irredutível do Governo na sua pre-

O Governo, forçado a colocar no
topo das prioridades estruturais a
reforma do sistema portuário, introduziu
uma questão nada consensual e abriu
uma polémica logo traduzida numa
forte contestação às medidas perspectivadas.
Ao propor-se rever o regime de
trabalho do sector portuário reacendeu
a já aguardada contestação sindical.

Dele só se ouviu falar quando e à
medida que foram sendo publicadas as
leis orgânicas das suas Direcção-Geral
da Política do Mar, Direcção-Geral de
Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos e mesmo do muito
aguardado Gabinete de Prevenção e
de Investigação de Acidentes Marítimos; destes serviços só muito recentemente começaram a ser publicadas
as correspondentes portarias regulamentares pelo que não estão ainda em
condições de funcionar.
Idêntica situação, aliás,
ocorre no MEE e, designadamente, com o Instituto
da Mobilidade e dos Transportes já que a respectiva
Lei Orgânica só muito
recentemente foi publicada, faltando, portanto, a
portaria regulamentar.

· Desenvolver uma
estrutura legal para
facilitar a implementação da estratégia e
para melhorar o modelo de administração
do sistema portuário.
Definir, especialmente,
as medidas necessárias
para assegurar a separação da actividade
reguladora, da gestão
dos portos e das actividades comerciais.
· Rever a estrutura
legal que governa o
trabalho portuário para
a tornar mais flexível,
nomeadamente estreitando a
definição daquilo que constitui
trabalho portuário, aproximando a
sua estrutura legal às disposições do
Código do Trabalho.

em cuja organização se tinha confirmado o relevo especial dado ao mar,
foi perdendo protagonismo.

tensão de ver aplicada uma nova
estrutura legal no trabalho portuário.
Desde Agosto têm-se sucedido as
situações de greve, por períodos ininterruptos, com graves repercussões na
actividade dos portos atingidos e
elevadíssimos prejuízos para todos os
agentes económicos envolvidos.
Até quando e com que danos, muitos
já irrecuperáveis, são questões preocupantes que pairam no país e às quais
ninguém consegue responder.
Compreensivelmente, o Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território (MAMAOT),

Não surpreende, portanto, ver o Instituto Portuário
e dos Transportes Marítimos, cuja extinção foi
anunciada em 2011 pelo
Plano de Redução e Melhoria da Administração
Central (PREMAC) e as suas
competências transferidas
para aqueles novos organismos, ainda
hoje a funcionar.
Não se estranhará que, por tal facto,
persistam as preocupações, repetidamente evidenciadas, por se ver
dispersados os serviços e as competências que levaram tantos anos a
centralizar e se temer pelo retorno aos
entraves e às disfunções que se viveram
no passado.
Pela mesma razão, também não
surpreende que da anunciada actualização da Estratégia Nacional para o
Mar ainda não haja notícia.
Sabe-se que ela consagrará “uma
linha de acção a longo prazo, com
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objectivos e metas bem definidos e
alcançáveis”, precisamente uma das
grandes falhas apontadas à versão
anterior, da qual muito se espera na
perspectiva de a ver evoluir para a
pretendida política integrada e
abrangente na governação de todos
os assuntos do mar.
Muito provavelmente, também por
ela estão à espera quer a Comissão
Interministerial para os Assuntos do Mar,
quer o Fórum Permanente para os

actividades marítimas e criação de
emprego no sector, prometidas pelos
sucessivos Governos.
Pelo que precede, e julga-se suficiente, não se pode deixar de reconhecer que tardam as reformas que o
Governo prometeu para o “regresso
de Portugal ao Mar”, ao mesmo tempo
que se pressente que alguns dos
impasses existentes se devem à
inoperacionalidade dos organismos já
antes assinalada.
Estão nesta posição, por exemplo,
os casos da ratificação da Convenção do Trabalho Marítimo da OIT
(MLC 2006), a implementação das
alterações de Manila, de 2010, à
Convenção STCW e até a suspensão, desde 2010, dos “subsídios ao
embarque de praticantes da Marinha de Comércio”.
Relativamente à MLC 2006 e
estando já satisfeitos os requisitos
legais, entrará em vigor em 20 de
Agosto de 2013 sem que se saiba a
quem, em Portugal, competirá
nomeadamente:

· exercer efectivamente a sua
jurisdição e controlo sobre os serviços de recrutamento e colocação dos marítimos existentes em
Portugal.
Quanto à Convenção STCW, que já
vigora desde 1 de Janeiro de 2012,
nada se sabe; quer-se crer que estarão
a ser desenvolvidas as acções
requeridas pela sua implementação e,
especialmente, no que se refere à
formação dos que pela primeira vez
vão entrar nos estabele-cimentos de
ensino já a partir de 1 de Julho de 2013.
E estas duas acções são tanto mais
importantes quanto se sabe que elas
são determinantes da aguardada e
necessária revisão do Regulamento da
Inscrição Marítima (RIM) e consequência imediata da obrigação da sua
introdução efectiva no direito interno.
Enquanto isto, as atenções e as
preocupações dos armadores nacionais estão agora concentradas nos
impactos das greves sucessivas dos
trabalhadores portuários, as quais se
vieram juntar à escalada dos preços
dos combustíveis e à contracção das

Assuntos dos Mar por ela criado, já que
deles não se fala há muito nem se
conhece qualquer actividade.
Também não se vislumbra a projectada alteração do Registo Internacional de Navios da Madeira e o
mais que a Ministra do Ambiente e do
Mar prometeu com a afirmação de
que “o Governo pretende retomar e
desenvolver a actividade da Marinha
Mercante e quer promover um regime
aligeirado para o registo destes navios”,
proferida na Assembleia da República,
aquando da sua primeira audição na
respectiva Comissão, um mês após a
apresentação do Programa do
Governo.

Registaram-se as palavras, esperavam-se os actos; O sector ainda tem
bem presente que, há uma década,
aguarda pelas medidas positivas para
o desenvolvimento sustentável das
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· implementar e aplicar as leis, os
regulamentos e as medida adoptadas para cumprir as obrigações
decorrentes da Convenção,
no que respeita aos navios e
aos marítimos sob sua
jurisdição;

economias regionais e seus efeitos,
como consequência da crise financeira
que irrompeu em 2008 e logo se
propagou afectando toda a economia
mundial e contaminando todos os
sectores de actividade.

· exercer efectivamente a
sua jurisdição e o seu controlo sobre os navios que arvoram a bandeira portuguesa e, particularmente, no
concernente às inspecções
regulares, relatórios, medidas de acompanhamento e
procedimentos legais previstos;

É certo que tudo isto está a afectar
de forma diferente os armadores
nacionais, consoante a tipologia dos
seus navios e os mercados onde operam, mas já há reflexos da gravidade
da situação na erosão da frota e na
reestruturação das empresas e,
consequentemente, no emprego dos
marítimos portugueses que, muito
brevemente, serão visíveis.

· assegurar que os navios portugueses possuem um certificado
de trabalho marítimo e a declaração de conformidade do trabalho marítimo exigidos;

AH, O AMOR
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Texto: Cmte Amadeu Albuquerque

Antes de escrever sobre o tema
proposto no título e em vista das
notícias que constantemente leio no
jornal, acerca de muitos dos nossos
políticos, recordei-me de uma
anedota que os nossos vizinhos
Espanhóis contam e que reproduzo
com a devida vénia a quem a
inventou, embora não tenha a mais
pequena ideia de quem seja.
Um homem navega num iate
quando, de repente, se dá conta
de que está perdido. Por sorte,
avista um pequeno cargueiro
perto, manobra e aproxima-se,
gritando se alguèm o ouve. Três
tripulantes aparecem e o homem
pergunta:
- Desculpem, mas poderiam
ajudar-me? Prometi estar num
encontro importante às sete da
tarde, já estou atrazado uma meia
hora e não sei onde estou nem
como chegar lá.

- Sou, como sabe?
- Simples. Não sabe onde está,
nem para onde vai, fez uma
promessa que não pode cumprir e
espera que outra pessoa resolva o
seu problema. Agora, está exatamente na mesma situação em que
estava antes do nosso encontro
mas, por alguma razão estranha, a
culpa é nossa...
Desculpem, não é meu costume
entrar nestes assuntos, mas não pude
resistir. Agora vamos ao amor... e
façam favor de não levar este convite
demasiado à letra.
Há quem pense que os marinheiros
têm uma mulher em cada porto. Bom,
isso se são monogamos, porque os
bígamos têm duas mulheres em cada

- Claro que podemos, responde
um dos tripulantes. Está na latitude
de 39 graus e 2 minutos Norte e na
longitude de 10 graus e 32 minutos
Oeste. O seu iate vai a abater para
SSE a cerca de 1 nó, por causa
deste vento e da corrente, são
1834 UTC e o pôr do sol é dentro de
22 minutos.

- O senhor é o comandante, não
é?

- É simples, porque tudo o que me
disse está tecnicamente correto,
mas é inútil para mim. Continuo
perdido e vou chegar tarde ao
meu importante encontro, porque
não sei o que fazer com as suas
informações.
- Ah, então o senhor é político,
não é verdade?

nos revistarem de cima a baixo...) e
nos tratam como delinquentes, não há
tempo nem possibilidade de ir a terra,
quanto mais encontrar ocasião para
atrair, cativar, conviver e conhecer
(no sentido bíblico, claro...) alguma
representante do sexo oposto.
Portanto, os marinheiros atuais não
só não têm uma mulher em cada porto,
como muitas vezes não conseguem
nem segurar a que têm em casa, que
se farta de esperar por um fulano que
só aparece de vez em quando e
acaba decidindo, com alarmante
frequência, “partir p’ra outra” (p’ra
outro...).

Pergunta o homem do iate:

- Sou sim, como é que adivinhou?

interpretem mal, o que eles estão a
fazer é aquele gesto dos seguranças
do aeroporto, mostrando a posição
em que querem que fiquemos, para

porto. Muita gente acredita nisso,
para além de pensar outras coisas
igualmente lisonjeiras a nosso respeito.
Não quero ser desmancha-prazeres,
nem destruidor de sonhos, mas sempre
vou adiantando que, com a duração
das atuais escalas em porto e com a
hospitalidade que nos é fornecida por
algumas autoridades da maior parte
dos países onde vamos, que nos
recebem de braços abertos (não me

Esta introdução, que soa a desesperada, cínica e cética, misturando o
amor com o normal sexo de ocasião,
não tem na realidade esse objetivo.
Já agora e a talhe de foice, dei-me
conta, de repente, que a palavra
cética soa, atualmente, igual a sética.
Por que será? Ou a fossa não acredita
no que lhe cai em cima, ou as pessoas
céticas só pensam em porcarias...eu
sou assim, tenhos destes relâmpagos
de genialidade que até a mim me
confundem.
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Não quero que fique a idéia de que
não sei a diferença entre as duas
coisas, ou que não acredito no amor.
A triste realidade é que estes escritos
nem sempre começam bem, para
alèm de quase sempre acabarem mal.
No meio, então, é a desgraça com-pleta...
O que eu pretendia mesmo era falar
de situações que se passam a bordo
dos navios de cruzeiro e que são
tributos ao amor. E não me refiro a
quem aproveita os cruzeiros para dar
uma facada no matrimónio! Estive num
navio em que a cabine telefonica da
estação de rádio era ao lado do meu
escritório. Mesmo sem querer, acabava sempre por ouvir algumas
chamadas e escutei muitas mentiras
descaradas...e quem acha que os
maridos traem mais do que as
mulheres, está enganado...
Tambem recordo um embarque em
que um casal de meia idade entrou,
perdidamente apaixonado (espero
que o Toy não me peça direitos de
autor...) de tal modo que dava gosto
ver...foram direitinhos para o camarote, com óbvias boas intenções. Para
nossa surpresa, cerca de uma hora
depois, foram à Recepção dizer que
tinham que desembarcar devido a
uma emergência, não é nada com o

FESMAR
Federação de Sindicatos
dos Trabalhadores do
Mar

Filiados na:

navio nem com o pessoal, só que temos
que sair já, etc e tal. Tudo bem, isto não
é nenhuma prisão. Bye, bye, até à
proxima. Só que, uns dias depois,
soubemos a razão do desembarque.
Aparentemente, a mulher dele soube
que o marido tinha embarcado naquele cruzeiro com
a amante e, sem ele saber,
decidiu fazer aos pombinhos
uma pequena surpresa e
comprou o cruzeiro também... mas a sorte protege os
apaixonados. Eles, por coincidência, tinham um camarote do lado do cais e viram
a senhora entrar. Daí a
pressa...
A tripulação ficou bastante desiludida quando
soube a razão do desembarque deles. Um drama destes, de
faca e alguidar, não acontece todos
os dias, logo no nosso quintal e foi triste
ter perdido essa ocasião.

SITEMAQ
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E-mail:
sitemaq@net.vodafone.pt
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Armazém 113
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A tal renovação de votos é uma
ocasião rica em episódios e tem
variações culturais interessantes, que
ali se refletem muito. Por exemplo, os
Americanos não têm qualquer pudor
em falar, em público, das emoções que
sentem. Já os Europeus não gostam de
o fazer...
Quando fazia renovação de votos
com Americanos, normalmente havia
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já tem aparecido na cerimónia quase
tão murcho como o noivo...

Fazemos frequentemente cerimónias
de renovação de votos matrimoniais
e até mesmo casamentos. Não pensem que é uma brincadeira, a lista de
preparações inclue pianista, um ramo
de flores para a noiva, um bolo com a
palavra “Felicidades” para cortar no
cocktail, bebidas e canapés para os

E.T.F. ± European Transport Federation
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noivos e convidados, até ao limite de
vinte...daquilo tudo, o mais difícil de
arranjar é o ramo de flores, que tem
que ser encomendado no porto
anterior e, por causa do tempo de
frigorífico, do calor ou outras causas,
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quatro ou cinco casais ao mesmo
tempo. Acho que é um pouco tradição
que a noiva tente usar o mesmo vestido
que tinha usado vinte e cinco anos e
quinze quilos antes. Muitas vezes sobra
noiva e falta vestido. Eles faziam
sempre gala em aparecer de smoking

azul claro, ou lilás...enfim, cada um
veste o que lhe dá na gana e o
comandante só tem que tentar não se
rir.

tudo...cada um dos intervenientes não
queria ficar atrás do anterior em
emotividade e intensidade, explode
coração!
As renovações com Espanhóis são
bem diferentes, os maridos nem mortos
vão admitir, á frente de
todo o mundo, que gostam da mulher que têm
e, quando a coisa parece encaminhada nesse
sentido, defendem-se
logo com um monte de
piadas machistas.
Yo, muy macho...e
não me venham com
histórias, os tugas são
igualzinhos.
Este tipo de constrangimento, pudor em
falar dos sentimentos e
do amor pela esposa
ou marido, obrigam o
comandante a falar mais, claro. Tem
que inventar discursos sobre o amor e
outras coisas que sejam românticas e
adaptadas á situação. Dou-me melhor

O resto era simples, eu
fazia uma pequena introdução, que dois casais que
se amam durante todos
“aqueles” anos eram um
exemplo para o mundo,
blábláblá e depois pedia
ao primeiro marido para
dizer, olhos nos olhos da
esposa, o que tinham representado para ele estes
anos de casamento com
ela.
O senhor não se fazia
rogado, começava um
discurso em que falava da
importância da esposa na
vida dele, da admirável
mãe que tinha sido e do
amor que lhe tinha. Entretanto, ela começava a
ficar comovida e não
evitava uma lágrima (ou
muitas...). Quando ele
parava, tudo o que eu tinha
que fazer era perguntar á esposa o que
queria dizer em resposta e lá vinha mais
um discurso dos bons. Chorava ele,
chorava ela, choravam os assistentes...eu disfarçava uma lágrima furtiva,
um marinheiro não chora! Quando
chegavamos ao quarto casal, já valia

com os Americanos, dão menos
trabalho e ganho o mesmo!
Ás vezes acontece fazer a cerimónia
em circunstâncias mais difíceis, como
quando casei dois Russos. Estava eu, o
casal, a guia do grupo Russo, a Rela-
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ções Públicas do navio e um casal de
padrinhos, tambèm Russos. Desta
gente, os únicos que não falavam um
“yes” de Inglês eram os noivos, propriamente ditos. Tudo bem, lá vamos
nós, o discurso do costume em Inglês,
traduzido a cada frase pela guia. A RP
com o sorriso de conveniência e cara
de quem estava a pensar na quantidade de trabalho que tinha “lá em
baixo” e no tempo que estava a perder
“cá em cima”.
Agora chegamos á parte séria,
aceita por sua esposa a garota tal e
tal? E a menina, aceita este gajo para
aturar o resto da vida? Já viu bem o
que vai fazer? Os homens são como os
computadores, quer dizer, se voçê
esperar mais um tempinho, compra um
melhor e mais barato! Normalmente
não escutam a voz da razão e respondem que sim! Estes também o fizeram.
Nessa altura eu, do alto da minha
autoridade, tive um dos melhores
lapsus linguae da minha vida, já
recheada dessas “gaffes” (repararam
que, em poucas pinceladas, acabei de
demonstrar que conheço
termos em Latim, Português e Francês...é sempre
bom mostrar erudição e
seria pouco elegante
dizer, simplesmente, que
tinha dado uma tremenda
barraca). Em vez de dizer
“you can now kiss the
bride”, disse “you can now
kill the bride”. As reações
foram interessantes. A RP
deixou de pensar no outro
trabalho e olhou para mim
com uma cara que queria
dizer “só me faltava este
agora...”. A guia ficou com
a frase a meio, sem saber
o que traduzir. Os padrinhos desataram a rir e, no
meio das gargalhadas,
informaram os noivos do
que eu dissera. O noivo,
que tinha o sentido de
humor bem aguçado (felizmente...) agarrou imediatamente a noiva pelo
pescoço e desatou a sacudi-la. A
noiva ficou meio sem saber o que
fazer, mas acabou por se decidir a
entrar na brincadeira. Acabaram os
dois aos beijos, os padrinhos só
pararam de rir bastante mais tarde, a
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guia ficou engasgada até ao final do
cocktail e eu só recuperei o sangue-frio
algumas horas depois. A RP nunca mais
foi a mesma e quando passava por mim
evitava olhar-me diretamente... alguns
outros tripulantes, proximos a ela,
tinham a mesma atitude, pelo que
presumo que a história andou a viajar
pelos tambores da selva de bordo...
Ainda não me saiu em sorte fazer um
casamento de pessoas do mesmo sexo.
Mas os meus colegas que já passaram
pela experiência contam que é a
mesma coisa, mas com mais roman-

corrido bem, tinham chegado á
conclusão de que estariam melhor
separados, etc. Mas isso não muda que
o amor nasceu ali, na minha frente,
numa mesa de comandante...o resto
são episódios.
O número de casais de recém
casados que vem celebrar a lua de
mel a bordo é grande. Na maior parte
dos casos é uma boa ideia...mas, se
há algum dia de mau tempo, a coisa
complica-se. Está bem de ver,
uma noiva enjoada fica deitada,
gemendo e isso, por si só, é meio
desmotivante, mas não impeditivo. Agora, um noivo enjoado
não serve rigorosa-mente para
nada. As minhas desculpas, acho
que isto acabou soando a piada
porca, mas garanto que essa era
exatamente a minha intenção. Já
tenho idade suficiente para
deixar de me preocupar com
algumas coisas...
Já agora, a respeito de idade,
há pouco tempo informaram-me de
que, com a idade, o sexo deixa de interessar, os filhos não pensam em nós e

tismo, mais lágrimas e mais beijos...e, para dizer a verdade, as
flores são sempre menos murchas,
o que não tem nada a ver com o
fato de o responsável pela cerimonia ser, ele mesmo, homossexual, casado com um outro tripulante.
Mas não é só nestes casos que o
amor aparece a bordo...pensar isso
seria injusto. Acontecem muitas
histórias românticas, dignas de uma
qualquer telenovela. Há alguns anos
jantaram comigo dois passageiros, com
cerca de 40 anos, classe média e da
mesma cidade. Não se conheciam mas
ficaram amigos e, depois de algum
tempo, voltaram a viajar comigo, em
lua de mel...fiquei embevecido. Eu tinha
ajudado um casal a ser feliz. Voltaram
mais um ano, para celebrar exatamente
o primeiro aniversário. Que lindo! Vale
a pena ser comandante, para viver
experiências destas...
Bom, para que a informação seja
correta, há que dizer que o marido veio
sozinho este ano. Quando lhe perguntei
pela mulher disse que estavam tratando
do divórcio, as coisas não tinham
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os amigos deixam de nos visitar. E isso
são só as três maiores vantagens,
porque há mais...mas deixemos o
assunto, para não nos afastarmos do
tema.

Já sei que estes escritos são feitos
com um espírito leve, sem grandes
intenções (ou nenhumas...). Mas permitam-me acabar este com uma
homenagem ao Professor Hermano
Saraiva. Ele e a esposa foram muitas
vezes meus passageiros e sempre tive
a honra de os convidar e o prazer de
eles aceitarem. Uma vez, numa
conversa á mesa e por causa de um
qualquer casamento do jet-set, em que

um famoso que não recordo tinha
casado com uma garota mais jovem,
que recordo ainda menos, alguns
passageiros começaram a comentar
que as mulheres eram muito mais
interessantes por volta dos quarenta
anos. Outros diziam trinta, cinquenta,
enfim...o nosso Professor, olhando
para a esposa, só disse “pois meus
amigos, posso garantir-lhes que as
mais interessantes são as de setenta”...e ficou tudo dito. O Professor
deu mais uma lição! 
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