ENTREVISTA

Semana da Protecção ao Tubarão em Portugal

Os Tubarões
agradecem
>

Embarcação Batnávo
na marcação e libertação
de Tubarões ao largo de
Sesimbra

Falámos com Jorge Botelho, Fernando Reis
e João Correia – os mentores de um evento
que decorreu de 11 a 20 de Setembro, com o
objectivo de alertar as pessoas para
a importância da sobrevivência
destes predadores.
Entrevista: Marisa Teixeira
Fotos: HOMEM AO MAR
Como surgiu a ideia de organizar
esta iniciativa?
Numa das ‘Noites de 5ª feira’
realizadas no ‘Homem ao Mar’,
Fernando Reis (Vida Viva) mostrou
algumas fotografias de viagens
onde mergulhou com tubarões e
falou sobre o seu desaparecimento
progressivo.
Esse encontro deixou mais clara a preocupação de fazer algo
para proteger os tubarões e de
esclarecer a comunidade de mer14 PORTUGAL DIVE

gulhadores portugueses sobre
o tema.
Assim, surgiu a intenção de fazer
algo com visibilidade e começámos a pensar em preparar um
evento. O principal objectivo
era chamar a atenção para a realidade que os tubarões enfrentam
actualmente.
Escolhemos exibir o filme
Sharkwater seguido de uma sessão
de colóquio, a decorrer em Lisboa.
No entanto numa das discus-

sões de preparação do projecto, a
Manuela Domingues, mergulhadora do Porto, provocou-nos
«se só querem fazer coisas em
Lisboa não podem chamar-lhe
Semana da Protecção do Tubarão em
Portugal». A partir daqui a acção
ganha uma dimensão nacional.
Ao procurar alguém que desse
maior validade científica à iniciativa descobrimos o biólogo João
Correia (Associação Portuguesa
para o Estudo e Conservação de

Elasmobrânquios).
Com o seu conhecimento, a
paixão de Fernando Reis e a
vontade e ‘obrigação’ de Jorge
Botelho (Escola Homem ao Mar),
enquanto instrutor de mergulho,
de despertar a comunidade de
actuais e futuros mergulhadores
para esta questão, os ingredientes base para fazer este périplo
estavam reunidos.
O tempo voou. Constituímos
uma Comissão Coordenadora da
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Conferência de imprensa na FNAC, no C.C. Vasco
da Gama em Lisboa

Semana da Protecção do Tubarão
em Portugal, o que permitiu uma
melhor organização e a obtenção
do apoio de todos aqueles a quem
o solicitamos.
Quais os objectivos?
Alertar as pessoas para o facto
de que a dizimação dos tubarões
como predadores de topo na cadeia alimentar pode desestabilizar
todo o sistema ecológico marinho,
com repercussões devastadoras
para todos os seres vivos.
Por exemplo, calcula-se que cerca
de 70% do oxigénio seja produzido pelo fitoplâncton existente
nos oceanos. Se os Tubarões desaparecerem, os restantes peixes vão desenvolver-se de uma
forma descontrolada por falta
de predadores. Assim, os peixes
que se alimentam do fitoplâncton poderão afectar negativa e
substancialmente os stocks deste
principal produtor de oxigénio
para todo o planeta.
Qual o balanço da iniciativa?
A organização da Semana da Protecção do Tubarão em Portugal foi
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muito positiva. Uma aposta ganha
desde o dia que decidimos exibir
o filme a nível nacional.
Com mais de 2.500 Km percorridos numa semana entre o Porto,
Coimbra, Lisboa e Albufeira e mais
de 300 pessoas a assistir ao filme
Sharkwater – sempre seguido
com um colóquio ou uma sessão
de esclarecimento com debate
muito animado entre o público
e nós – cremos ter conseguido
satisfazer todas as curiosidades e
ter respondido a todas as questões,
sempre bastantes pertinentes.
Em paralelo, outro dos momentos
altos da semana foi uma prova
de pesca, marcação e largada de
tubarões que decorreu a 19 de Setembro, ao largo de Sesimbra.
As expectativas iniciais foram
alcançadas?
Foram facilmente ultrapassadas.
Os objectivos já estavam semialcançados a partir do momento
em que olhámos para o nosso
cartaz, desenhado pela Leonor
Sousa, designer, bióloga e defensora dos Tubarões.
A consolidação da Semana da Pro-

Plateia no Zoomarine , em Albufeira, no
colóquio e apresentação do Sharkwater

tecção do Tubarão em Portugal
é conseguida quando vemos 16
entidades a apoiarem a nossa iniciativa. Será esta a altura para mais
uma vez os mencionar e agradecer:
Flying Sharks, APECE, FNAC, Zoomarine, Sealife Porto, Marinha Portuguesa, Aquário Vasco da Gama,
C. M. Sesimbra, Shark Alliance,
Portugal Dive, D-Viagens, Museu
do Mar – Rei D. Carlos, Pousadas
de Juventude, Vida Viva-Mediação
Imobiliária, Oceanário de Lisboa,
Project AWARE e ao Clube de
Pesca Zuca de Sesimbra.
Quais os pontos mais altos da
SPTP?
Todos os eventos tiveram os seus
pontos altos, no entanto para o
penúltimo dia estava preparado
uma das acções mais importantes
que foi a inclusão de uma prova
de pesca, marcação e largada de
tubarões ao largo de Sesimbra
organizada pelo Clube de Pesca
Zuca
Para esta acção estiveram presentes 6 barcos que transportaram
cerca de 25 pescadores, para
além dos participantes houve um

barco que transportou jornalistas
e mergulhadores, com o objectivo
de circular entre as outras embarcações para recolherem imagens
fora e dentro de água.
Ainda nessa noite, tivemos
oportunidade de trocar algumas
impressões com o sector comercial da pesca, que apontou
algumas críticas ao radicalismo
ambiental promovido pelo filme
Sharkwater. O debate, contudo,
foi extraordinariamente produtivo,
tendo ambas as partes acordado
que o melhor caminho a seguir
na protecção dos mares é, sem
dúvida, a continuação da política de abate de embarcações
de pesca. O problema, como
todos concordaram, está longe
de ser apenas a falta de peixes,
mas sim o excesso de embarcações. Este caso é particularmente
óbvio na pesca de tubarões de
profundidade, actividade que
tem particular expressão em
Sesimbra, onde o debate teve
lugar.
A iniciativa irá repetir-se?
Ainda não sabemos se vamos fazer
nova edição em 2010, mas se
acontecer e se cada pessoa trouxer
mais uma, o sucesso está garantido
e os tubarões agradecem.
A todos os nossos apoiantes e aos
que assistiram à exibição do filme
o nosso muito obrigado. A todos
os leitores da Portugal Dive queremos deixar um apelo: não comam
sopa de barbatana de tubarão ou
qualquer produto derivado de
tubarões, para seu e nosso bem-estar e sobrevivência.
Pode consultar mais informação
em www.homemaomar.com e
www.apece.pt
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Assistência no SeaLife Centre, no Porto,
no colóquio e apresentação do Sharkwater
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