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O sindicato de interesses por detrás do deli-
rante plano de construir um space port na Mal-
busca, manipula a descrença e o desânimo dos 
marienses para propagar as suas ideias acerca 
do futuro da ilha. Neste espaço de opinião pro-
curarei abordar alguns dos hábeis embustes 
com que o lóbi da indústria aeroespacial pro-
cura adormecer a opinião pública antes de ten-
tar a sua OPA sobre a ilha de Santa Maria.

EMBUSTE Nº 1: OS CIENTISTAS TÊM 
MAIS RAZÃO QUE OS OUTROS CIDA-
DÃOS E OS SEUS PROPÓSITOS SERVEM 
SEMPRE OS INTERESSES DA HUMANI-
DADE

De facto, nenhuma pessoa tem mais razão 
ou é melhor que outra devido à sua profissão. 
Há grandes escritores que são bons patifes. 
Um médico que opera num hospital pode as-
sassinar nas horas vagas. Existem bombeiros 
que apagam fogos de dia e são piromaníacos 
à noite. Nenhum cientista dá, por isso, ga-
rantias de ser mais bem formado que os seus 
conterrâneos só pelo facto de ser cientista. Na 
realidade, a especialização do conhecimento 
pode criar um efeito de desfoque sobre a rea-
lidade que retira clarividência aos juízos sobre 
essa mesma realidade; saber compartimenta-
do distorce a visão das coisas e afunila o co-
nhecimento do mundo. Por isso, se os nossos 
governantes cederem à tentação de embrulhar 
o projecto da Malbusca no papel timbrado 
de alguma universidade americana, isso quer 
apenas dizer que um determinado número de 
cientistas recebeu uma certa quantia para fa-
zer um estudo de avaliação de acordo com as 
conveniências de quem pagou o serviço.

Nem sempre os propósitos dos investigado-

res estão em consonância com os interesses da 
humanidade. Infelizmente, a maior parte dos 
cientistas trabalha em projectos comerciais 
ou militares que põem em causa o futuro do 
planeta e não contribuem para o bem-estar da 
espécie humana. Veja-se, por exemplo, a cho-
cante quantidade de satélites abandonados que 
neste momento orbita em torno da terra (ago-
ra até há um carro): quanto deste lixo espacial 
corresponde a projectos que foram realmente 
necessários para o bem-estar e progresso da 
humanidade?

Vivemos numa sociedade de consumo que se 
baseia no “mito da máquina” e na crença de que 
a civilização megatécnica é não só irresistível, 
como benéfica. A ciência constituiu-se como 
uma espécie de Nova Igreja, e questionar o mo-
nopólio que ela exerce sobre a razão é conside-
rado uma heresia. Mais facilmente os cultores 
do progresso a qualquer preço aderem a cren-
ças fabulosas de caris neo-religioso - de que 
faz parte o fascínio pela “conquista espacial” 
e a atracção por “outros mundos” - do que se 
preocupam com o estado lastimável em que se 
encontra o planeta em que vivemos. Mas não 
pretendo com isto diabolizar a tecnologia. O 
que acontece é que ela não é neutra e a sua uti-
lização tanto pode ser uma construção social a 
muitas mãos como o exercício de um controle 
predatório sobre a natureza. A nossa responsa-
bilidade enquanto cidadãos deste mundo pas-
sa pela garantia, dada às gerações futuras, de 
que a alma dos lugares (falo da Malbusca, falo 
de Santa Maria) não é sacrificada em nome do 
progresso para satisfazer obscuros interesses 
privados e inconfessáveis fins públicos.

EMBUSTE Nº 2: A CONSTRUÇÃO DE 

UM SPACE PORT NA MALBUSCA É UM 
DESÍGNIO NACIONAL E OS SEUS REDU-
ZIDOS IMPACTOS AMBIENTAIS FAZEM 
PARTE DO SACRIFÍCIO PEDIDO A SAN-
TA MARIA, EM NOME DO BEM COMUM

A primeira parte deste raciocínio – o pres-
suposto de que a construção de uma base es-
pacial na Malbusca é um empreendimento de 
importância nacional que os marienses têm o 
dever patriótico de aceitar – tem muito que 
se diga. Na realidade, o papel de Portugal na 
comercialização do espaço assemelha-se ao 
acto de um empresário pobre que cede o seu 
pavilhão multiuso (Santa Maria) para um es-
pectáculo internacional de luxo. Enquanto a 
França, a Inglaterra ou a Alemanha se sentam 
à mesa de póquer da política espacial, Portu-
gal candidata-se às migalhas de uma subem-
preitada com o seu único trunfo – chão bara-
to, para instalar a rampa de lançamentos que 
outros países, com uma opinião pública atenta 
e esclarecida, não estão em condições de aco-
lher.  

Aos habitantes de Santa Maria é pedido 
que sacrifiquem a sua ilha no altar do pro-
gresso para ela ser imolada em nome dos su-
periores interesses de Portugal e da Europa, 
mas não lhes é explicada a razão porque não 
há tão poucos candidatos a esse “honroso pa-
pel”. O que tem, a mais que outros locais, esta 
pequena ilha? As autoridades falam da sua po-
sição geoestratégica, mas isso é areia atirada 
aos olhos; a verdade é que o posicionamento 
de Santa Maria não se traduz numa vantagem 
determinante para a indústria aeroespacial, 
quando comparado com o restante arquipéla-
go dos Açores, Porto Santo, Irlanda ou Escócia. 
O que o lóbi dos foguetões procura – e isso não 
pode dizer em voz alta – é um sítio ermo em 
“território europeu”, pouco povoado e, sobre-
tudo, disponível para ser transformado numa 
coutada aberta a futuras apropriações e mani-
pulações. Santa Maria, com uma sólida tradi-
ção de elefantes brancos (Polígono Acústico, 
Estação Lohran, Aeroporto), nostalgia de um 
passado glorioso e baixa auto-estima parece-
lhes ser o sítio ideal para os desígnios que têm 
em mente.

A estratégia de comunicação com os 
marienses passa pela minimização dos impac-
tos ambientais resultantes da construção de 
um space port na Malbusca. Aponta-se, como 
exemplo virtuoso, uma pequena base existente 
na Noruega (como se fosse possível comparar 
o lançamento de um ou outro satélite nacional, 
no país mais desenvolvido do mundo, com o 
megalómano propósito de construir nesta ilha 
o principal centro de lançamentos da Europa) 
- e o risco óbvio de contaminação do meio am-
biente ou de explosão no transporte e manipu-
lação de combustível é tratado como matéria 
fantasiosa. Mas os acidentes são, num projecto 
deste tipo, inevitáveis. Pensar de modo dife-
rente é cair na falácia do progresso a qualquer 
preço, que é uma forma de denegação.

Foguetões na Malbusca?
- Um plano delirante sustentado 
por uma teia de embustes 
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EMBUSTE Nº 3: QUEM SE OPÕE AOS 
FOGUETÕES NA MALBUSCA REAGE 
POR MEDO AO FUTURO E NÃO EN-
TENDE QUE O PROJECTO CONSTITUI 
UM MODO DE TRAVAR A DECADÊNCIA 
ECONÓMICA DE SANTA MARIA

O argumento viciado que está na base des-
ta premissa é o de que todos quantos se mani-
festam contra a ideia de uma base espacial no 
coração rural de Santa Maria o fazem movidos 
pela crença na preservação absoluta da nature-
za e pelo medo radical ao futuro. Seriam, pois, 
uma nova espécie de Velhos do Restelo a tentar 
impedir a marcha do progresso e a lutar con-
tra a expansão inevitável da espécie humana. 
A verdade é que na Malbusca não se discute 
o destino da humanidade, mas o modo como 
certos interesses ligados à exploração comer-
cial do espaço podem comprometer seriamente 
o futuro desta ilha. Ninguém pretende utilizar 
solo mariense para enviar caravelas intereste-
lares rumo ao desconhecido, mas sim vulgares 
contentores com satélites de telecomunicação 
(que irão, a prazo, transformar-se em mais lixo 
espacial).

O aeroporto de Santa Maria tem sido utili-
zado para estabelecer paralelismos ilegítimos 
com a Malbusca e demonstrar, por extrapo-
lação demagógica, que os opositores do space 
port padecem de falta de visão. O raciocínio 
dos prosélitos dos foguetões é o seguinte: se, 
na altura da construção, a população se tives-
se oposto à base americana, a ilha teria conti-
nuado mergulhada no seu isolamento crónico, 
sem conhecer o enorme progresso económico 
e social da segunda metade do século XX. A 
verdade é que não podemos comparar épocas 
históricas tão diferentes (recordemos que Por-
tugal vivia então sobre jugo salazarista) sem 
cair num erro de análise grosseiro; e também 
não podemos colocar no mesmo plano a des-
povoada Abegoaria (os terrenos mais pobres 
da ilha) e o casario harmonioso da Malbusca 
sem, com isso, resvalar para um exercício de 
desonestidade intelectual.

Na ausência de outras ideias resta, aos neó-
fitos dos satélites, a manipulação da população 
mariense através do sempiterno argumento da 
criação de emprego. Mas de que tipo de empre-
go falam eles? Bombeiros, vigilantes, empre-
gadas de limpeza - algumas dezenas de postos 
de trabalho pouco qualificados, a que prova-
velmente se juntam meia dúzia de vagas para 
jovens marienses formados nas áreas da en-
genharia aeroespacial ou aeronáutica. Terão, 
no entanto, estes últimos, um direito natural 
ao trabalho na sua ilha que é negado a todos 
quantos, nos últimos anos, vêm optando por 
realizar a sua formação profissional nas áreas 
da hotelaria, restauração ou actividades de na-
tureza? É que entregar a Malbusca ao lóbi dos 
foguetões significa divergir da nova realidade 
económica açoriana e aniquilar completamen-
te as hipóteses de crescimento turístico em 
Santa Maria.

EMBUSTE Nº 4: UMA BASE DE LAN-
ÇAMENTO DE SATÉLITES NÃO SÓ NÃO 
É INCOMPATìVEL COM O TURISMO 
COMO PODE ATÉ CONSTITUIR UM 
NOVO POLO DE ATRACÇÃO EM SANTA 
MARIA

Não há decepção maior do que descobrir 
que alimentámos o futuro com mentiras – e 
esta é das mentiras mais perigosas para o fu-
turo de Santa Maria. Por mais opaco que seja o 
biombo com que se procura ocultar a realida-
de, ela entra-nos pelos olhos dentro com uma 
evidência insofismável: diversas e ponderosas 
razões (de segurança, ambientais e, até, esté-
ticas) conduzem a que a indústria aeroespacial 

exerça um inevitável efeito repelente sobre o 
turismo. À excepção de Cape Canaveral – pro-
duto histórico da idiossincrasia americana e 
de uma mitologia, do tempo da Guerra Fria, 
construída em torno da corrida espacial – as 
outras plataformas de lançamento, sejam elas 
situadas no Cazaquistão, na Guiana Francesa, 
na China, na Índia ou na desenvolvida Norue-
ga, não têm sombra de turismo por perto. Na 
realidade, as áreas onde se inserem são forte-
mente penalizadas em termos de demanda tu-
rística, uma vez que ninguém vende pacotes de 
férias com avistamentos de foguetões ou visitas 
a bases espaciais.

Quem quereria passar férias em Santa Ma-
ria correndo o risco de ver cápsulas metálicas 
em chamas a riscarem o azul do céu sobre a 
Praia Formosa ou a Maia? Quantos procura-
riam a quietude de um alojamento rural ou o 
bucolismo de um trilho pedestre se soubessem 
que podiam ser importunados pelo espalhafa-
to ruidoso da indústria aeroespacial? Alguém 
se sentiria tentado a mergulhar com jamantas 
numa ilha transformada em intranquilo esta-
leiro de foguetões? Se o space port da Malbus-
ca fosse construído, Santa Maria (a ilha com 
maior diversidade cénica, paisagens rurais 
mais harmoniosas e melhores zonas balneares 
dos Açores) hipotecaria irremediavelmente a 
sua imagem, ligando-a ao lançamento de sa-
télites, e divergiria do resto do arquipélago no 
preciso momento em que ele se assume como 
um destino mundial de eleição para o turismo 
de natureza.

Não faltarão, nos tempos mais próximos, 
governantes e outras “vozes autorizadas” a 
assegurar que a entrega da Malbusca ao lóbi 
espacial é compatível com o turismo, desde 
que os impactos negativos do projecto sejam 
devidamente acautelados através medidas de 
mitigação e de compensação. Na prática, isso 
significa propor que os marienses troquem o 
futuro da sua terra por uma bolsa com trin-
ta dinheiros, Mas não nos iludamos – o me-
tal dessa transacção mercenária exibiria para 
sempre o preço da traição, cunhado numa das 
faces, e o tardio arrependimento, cunhado na 
outra.

EMBUSTE Nº 5: A DECISÃO FINAL 
SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UM SPACE 
PORT É UMA QUESTÃO POLÍTICA, A 
SER DECIDIDA EM INSTÂNCIAS QUE 
ULTRAPASSAM O PODER LOCAL E A 
OPINIÃO DOS HABITANTES DE SANTA 
MARIA

Quando sobre a mesa está um projecto 
com forte impacto local, cujas consequências 
gravosas para a vida de determinada comu-
nidade são inversamente proporcionais aos 
interesses económicos nele envolvidos, os 
governantes têm tendência a esquecer as regras 
básicas da democracia, remetendo o poder de 
decisão para instâncias políticas que se situam 
num Olimpo legislativo onde se delibera sobre 
o futuro dos cidadãos à revelia desses mesmos 
cidadãos – chamam eles a isso “aplicar as re-
gras da democracia representativa”. O argu-
mento utilizado para essa usurpação arbitrária 
de direitos colectivos é o de que elegemos um 
determinado número de pessoas para que elas 
depois possam governar em nosso nome. Nada 
mais errado do que isso, quando o que está em 
causa tem implicações directas – e porventura 
irreversíveis – no modelo de desenvolvimento 
proposto para as próximas décadas em Santa 
Maria.

O argumento de que, ao cabo de todas as 
discussões sobre um space port na Malbusca, 
quem tem poder decide num plano nacional e 
supranacional, de acordo com conveniências 
que ultrapassam o raio de influência dos cida-
dãos, é totalmente falacioso. Hoje em dia, na 
Europa Ocidental, as deliberações sobre o des-
tino e a vida das comunidades passam, mais 
que nunca, pelas mãos das próprias popula-
ções, se estas estiverem dispostas a assumir o 
seu poder. Porque não há maior calcanhar de 
Aquiles, para os investidores sem rosto e os 
governantes opacos, do que o peso democráti-
co da opinião pública. Receiam, uns e outros, 
a oposição determinada aos seus desígnios. Te-
mem as consequências económicas e políticas 
de uma imagem negativa na comunicação so-
cial. Fogem, como o diabo da cruz, de repercus-
sões nacionais e internacionais que ponham a 
nu os seus acordos e negócios.

Os cidadãos de El Hierro, nas Canárias opu-
seram-se com êxito, num passado não muito 
distante, a um delirante projecto do governo 
espanhol que previa a construção de uma base 
para lançamento de satélites na sua ilha – a 
mais pequena, desabitada e meridional do ar-
quipélago canarino. Esperemos que a venenosa 
ideia de um space port na Malbusca acabe por 
definhar naturalmente, como as águas-vivas 
na praia – mas se tal não acontecer, isso quer 
dizer que chegou o momento dos habitantes de 
Santa Maria seguirem o exemplo de cidadania 
dos seus irmãos canarinos e rejeitarem o mo-
delo suicidário de desenvolvimento que certos 
interesses lhes querem impor.




