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01 Uma bandeira enor-
me dos EUA e a pin-
tura de uma águia
com as riscas e as
estrelas tatuadas no
olho direito enfeitam
o hangar do Bataan

02 O porta-helicópteros
transporta pontual-
mente esquadrões
de marines e os seus
aviões de combate

03 A única herança fili-
pina como pano de
fundo quando Borrall
perguntou: “Aquela
ponte [25 de Abril] foi
desenhada pelos
mesmos engenhei-
ros da Golden Gate
em São Francisco,
não foi?”

04 A visita começou
pelo porão, onde
estão guardados os
veículos de distribui-
ção de ajuda

05 A seguir aos navios-
hospitais, o USS
Bataan tem as
melhores instalações
médicas

02 hospital a bordo a seguir aos navios-hos-
pitais (onde foram feitas 50 cirurgias,
sobretudo a apendicites e hérnias, ao lon-
go dos últimos dez meses e meio, e onde
nasceu um bebé durante a missão no Hai-
ti, a seguir ao sismo de 2010); é o navio
americano que, desde o início dos anos
70, mais tempo seguido esteve no mar.

“A tripulação está ansiosa por regressar
a casa. E para mim esta paragem é impor-
tante: depois de 22 anos na Marinha, 19
dos quais no mar, este era o único porto
por onde o Bataan já passou onde nunca
tinha estado. E aqui estou, prestes a refor-
mar-me”, confidenciou aos jornalistas.

Antes do Haiti, o USS Bataan esteve ao
largo de Nova Orleães depois do furacão
Katrina em 2005 e nesta última missão
passou pela Líbia e pelo estreito de Ormuz.
Pelo meio, adoptaram o modelo do pro-
grama “Peso Pesado” para entrarem na
linha. “Eu não participei”, disse Borrall,
a massajar a barriga saliente. “Sou dema-
siado velho para perder peso.”

Antes de regressar a bom porto, repa-
ramos numa frase estampada num cor-
redor perto do hospital (um dos muitos
pensados para “fazer do navio uma gran-
de auto-estrada que facilita a mobilida-
de de pessoal e equipamentos”): “Let no
man’s ghost haunt me for lack of trai-
ning, for the more we sweat in peace,
the less we bleed in war.” É visível o orgu-
lho dos soldados que por ali passam quan-
do nos vêem atentos à frase. À saída, chei-
ra a comida: “É a terça-feira Taco Bell”,
explica Borrall. Um minuto depois, já em
terra, aponta para os meus pés e diz-me:
“Obrigada por trazer essas botas e não
saltos altos. Poupam-se acidentes.”
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