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São seis da manhã. Cansado, o pes-
cador volta de uma madrugada na 
faina, com as mãos doridas e a pele 
da cara massacrada pelo frio. Na 
praia, uma senhora aproveita para 
passear o cão antes do trabalho e um 
surfista faz o aquecimento. No porto 
chega mais um cargueiro com mer-
cadorias vindas de longe, movem-
-se camiões, preparam-se gruas. Ao 
largo está em missão um navio de 
patrulha da Marinha, em alto mar há 
mais de um mês. Da Universidade 
sai um grupo de biólogos, equipados 
com um pequeno barco, um par de 
garrafas de mergulho e placas de 
registo, sedentos de conhecimento 
sobre o funcionamento das comu-
nidades marinhas. Este é o começo 
de um dia como tantos outros, um 
dia em que a vida de muitos gira em 
torno do mar.

Quem vive num país costeiro ha-
bitua-se a ter o mar na paisagem. 
O mar faz parte, chega a tornar-se 
banal como a mobília da casa. Já 
nem se nota. No entanto, no dia em 
que não os temos é que notamos a 
falta que nos fazem estes objetos 
aparentemente banais. Pode ser só 
o cheiro do mar, podem ser os sons 
das ondas, pode ser a cor da água, 
um peixe grelhado. Algo deixa um 
vazio se nos tiram o mar. Sente-se 
a falta.

A dia 16 de novembro de 1994 entrou 
em vigor a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, onde 
se estabelecem, entre outras coisas, 
conceitos como o de “Águas Territo-
riais”, “Zona Económica Exclusiva” e 
“Plataforma Continental”. São con-
ceitos como estes que fazem com 
que o mar seja “nosso” do ponto 
de vista legal, algo que é celebra-
do anualmente em Portugal, nesse 
mesmo dia 16 de novembro, Dia Na-

cional do Mar. É importante lembrar, 
no entanto, que o mar já era nosso 
antes desse dia de 1994, já era nos-
so antes da escrita de qualquer tra-
tado, já era nosso antes mesmo da 
invenção da escrita. O mar é nosso 
porque é de cada um de nós, do pes-
cador, do peixe, da senhora, do cão, 
do surfista, do estivador, do militar, 
do biólogo. Todos partilham esta 
enorme massa de água salgada que 
os unifica, todos partilham também 
a responsabilidade de garantir que 
o valor deste mar estará presente 
no futuro, quando as próximas gera-
ções lançarem as redes e os anzóis, 
lançarem as pranchas às ondas, se 
alistarem na Marinha ou se juntarem 
a uma equipa de investigação numa 
universidade.

Cada vez mais nos apercebemos que 
somos responsáveis pelo futuro do 
mar, que este depende da nossa ca-
pacidade de gestão dos recursos, da 
nossa vontade de resistir à ganância 
e garantir uma utilização sustentá-
vel. Longe vai a ideia primitiva de 
que o mar é uma fonte inesgotável 
de recursos, bem como um saco 
sem fundo onde podemos despojar-

-nos de tudo o que está a mais des-
te lado. Os resultados dessa crença 
são hoje evidentes e chocantes em 
todo o mundo, o que tem levado a 
uma mudança de mentalidade. Se 
temos o poder para destruir, temos 
o poder para preservar. A escolha de 
qual deles usar é feita por uma única 
espécie, mas as consequências são 
para todas.
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Praia da Arrifana, Aljezur.

Garoupa (Serranus cabrilla)
no Parque Marinho 

Prof. Luiz Saldanha (Sesimbra).
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