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Zoom //C Reportagem

USS Bataan. Taco
Bell, botassem salto
e nenhum tiro no
porta-helicópteros

Quem passeou por Lisboa este fim-de-
semana poderá ter reparado nos peque-
nos grupos de homens de ombros largos
e cabelo rapado dos lados que visitavam
o Hard Rock e outros pontos de atrac-
ção (ou falta dela) na baixa. Eram mari-
nes e marinheiros norte-americanos,
membros dos batalhões destacados no
USS Bataan, atracado na capital até hoje,
antes do regresso a casa depois de dez
meses e meio em operações no mar.

Desde sexta-feira que o navio anfíbio
de assalto classe Wasp (os maiores por-
ta-helicópteros do mundo, operados pela
Marinha dos EUA) está em Lisboa, atrain-
do curiosos que diariamente se têm con-
centrado no porto para observar de per-
to o gigante cinzento, com 257 metros
de comprimento e 42 mil toneladas, que
leva helicópteros e ajuda humanitária a
zonas de catástrofe e conflito. E também
aviões de combate dos marines que trans-
porta pontualmente, como agora.

Ontem não foi excepção. Mas, ao con-
trário dos curiosos que olhavam com
inveja, a dezena de jornalistas e fotógra-
fos convidados a visitar o interior do USS
Bataan (em honra da batalha na penín-
sula de Bataan nas Filipinas, dez horas
depois do raide japonês à ilha de Pearl
Harbour, na Segunda Guerra Mundial)
não ficou a ver navios. Pelo menos não
da costa. A meia hora de espera foi pas-
sada perto dos curiosos que, como o gru-
po, observavam com atenção as entra-
das e saídas dos marinheiros transfor-
mados em turistas – vários dos cerca de
3 600 que actualmente estão a bordo,
entre eles um luso-americano que ontem
aproveitou para ir visitar a família.

Dois rapazes com casacos estampados
com a palavra “Warlords” (senhores da
guerra em português) fizeram virar cabe-
ças à saída do Bataan (apazigúe-se o lei-
tor, é só referência a um jogo de tabulei-
ro de estratégia com esse nome). Um
outro, de t-shirt branca e calções beges
que deixavam adivinhar as inúmeras
tatuagens nas pernas, fizeram um oficial
da Marinha portuguesa que ali fumava
levantar o sobrolho. Tudo bons rapazes.
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O i esteve a bordo do navio norte-americano
atracado em Lisboa que hoje regressa a casa.
“Se nada acontecer, entetanto”, explicou o guia

Admitimos: não é todos os dias que se
vê equipamento deste de perto. A curio-
sidade não matou o gato mas ia matan-
do a jornalista, que convocada para a visi-
ta de imprensa ainda na semana passa-
da, se distraiu a olhar para o navio durante
uma viagem de carro até ao Clube Fer-
roviário, no sábado. Bendita a rapidez de
reflexos, que evitou um choque em cadeia.

Ontem, o mea culpa já ia longe quan-
do começou a visita de uma hora ao navio.
Ao bom jeito americano (para o bem e
para o mal), o guia, o suboficial chefe
Will Borrall, foi entusiasta q.b. e contor-
nou com diplomacia as perguntas difí-
ceis. “Preferimos não falar das nossas
missões ou do que fizemos aonde esti-
vemos”, desculpou-se Borrall, quando
lhe perguntámos sobre a recente missão
do navio na Líbia. “É melhor procurar
nas notícias”, acrescentou.

No entanto, pelas notícias, não se per-
cebe muito bem o que é que o USS Bataan
esteve a fazer no país árabe em revolu-
ção, onde alegadamente esteve a ajudar
a garantir o “cumprimento da zona de
exclusão aérea” mantida pela NATO e
aliados até à captura de Muammar Kadha-
fi, em Outubro do ano passado.

Outras notícias referem a polémica pela
utilização do USS Bataan como navio-pri-
são, denúncia feita pela ONG Reprieve,
ou da expulsão de 16 membros da tripu-
lação em Fevereiro do ano passado por
fumarem spice, droga sintética que mime-
tiza a canábis. Nenhum dos assuntos foi
abordado (ou esclarecido) por Burrall. No
entanto, os ossos do ofício são incontor-
náveis: as perguntas foram sendo feitas
por uns e sendo contornadas por outros.

Na excursão, em jeito de visita escolar,
acabaram por ser os fotógrafos a roubar
a cena. “É só mais um bocadinho”, diziam,
quando os soldados da comitiva come-
çavam a perder a paciência sempre que
estes se afastavam do grupo para foto-
grafar o único tanque entre os veículos
militares de distribuição de ajuda esta-
cionados no porão ou os helicópteros na
rampa de lançamento já ao ar livre. “Eu
já fui fotógrafo, sei como é que isto fun-
ciona. Se me largassem num navio des-
tes, também ia explorar tudo o que me
deixassem, mas não podemos autorizar
que vão a certos sítios, para vossa segu-
rança”, gritava Burrall, por entre o baru-
lho de um jacto em testes, que aconte-
cem diariamente. “Vê-se logo quem são
os jornalistas que escrevem e os que foto-
grafam. Vocês estão aqui ao pé de mim
à espera da história, os fotógrafos pare-
cem gado à solta.”

Acabariam por ser os fotógrafos – sem
vergonha de pedir acesso a áreas supos-
tamente restritas com a desculpa de
“enquadrar o navio no cenário lisboeta”
– que conseguiriam levar-nos ao ponto
mais alto do navio, a zona dos radares.
“Tem de ser rápido, se aquilo [disse apon-
tando para um deles] começar a mexer,
arriscam-se a morrer electrocutados se
tiverem metal no corpo.”

MAIS TEMPO EM MISSÃO Apesar da confi-
dencialidade, Borrall cumpriu o papel de
anfitrião, fazendo piadas e lançando aos
jornalistas curiosidades sobre o USSBataan:
um dos primeiros navios a ser construí-
do já contemplando a presença de mulhe-
res nas Forças Armadas; o que tem o maior

“Não participei no ‘Peso
Pesado’ a bordo, sou

demasiado velho”, diz o
suboficial chefe Borrall a

apontar para a barriga

O USS Bataan prestou
assistência no Haiti

depois do sismo de 2010
e em Nova Orleães
depois do Katrina


