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mas há relatórios que confirmam a presença de armas nucleares americanas
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As
organizações

ambientalistas
Greenpeace
e Natural Re-
sources Defense
Council revelam
num estudo pu-
blicado em 1992
que houve armas

nucleares armazenadas nos Açores.
O estudo de William Arkin e Robert
Norris — "Fazendo um Balanço -
Instalações Nucleares dos EUA no
Final da Guerra Fria" — analisa a
localização das armas nucleares
americanas nos EUA e em todo o

mundo.
O documento refere a existência

nessa altura de armas nucleares
guardadas em paióis americanos
na Bélgica, Grécia, Itália, Holanda,
Turquia, Reino Unido e Alemanha
(Ocidental), e recorda que países
e regiões como os Açores (Portu-
gal), ilhas Bermudas (Reino Uni-
do), Canadá, França, Gronelândia
(Dinamarca), ilha de Guam (EUA),
Johnston Island (EUA), ilha de Oki-
nawa (Japão), Filipinas, Porto Rico,
Coreia do Sul, Espanha e Taiwan
albergaram também armamento
nuclear no passado, antes de 1992.

Robert Harkavy, investigador da
Universidade do estado da Pensilvâ-
nia (EUA), revela também que "32
bombas nucleares de profundidade
estão armazenadas nas Lajes, nos

Açores, para operações em tempo

de guerra" e assinala que "Portugal é

uma anomalia, porque não autoriza
armas nucleares baseadas no seu
território continental, mas autoriza
nos Açores". O académico aborda
este assunto no livro "Bases no ex-
terior — A presença militar global
no estrangeiro", publicado em 1989,
e volta a referi-lo em 2001 no livro
"Base Estratégica e os Grandes Po-

deres, 1200-2000".

Guerra antissubmarina

Na sua tese de doutoramento em
História, Defesa e Relações Interna-
cionais (Academia Militar/ISCTE-
-Instituto Universitário de Lisboa),



INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

As análises de amostras de água para consumo
humano recolhidas naTerceira, realizadas através
do método da cintilação líquida pelo Laboratório de

Proteção e Segurança Radiológica (LPSß) do Instituto
Su perior Técnico, "não revelaram a presença de
trítio nem a existência de contaminação radioativa",
conclui o relatório "Monitorização Radiológica na
Ilha Terceira, na Região Autónoma dos Açores" do

LPSR, publicado emjulhode2ol7.
A monitorização foi feita a pedido
da Direção Regional do Ambiente
em locais previamente identificados

por este organismo. E incluiu
também a análise de amostras
do solo e de pasto por
espectrometria gama (método
que permite a identificação
e quantificação de isótopos
emissores de raios gama).
O laboratório concluiu que
as amostras "não indicam a

presença de radionuclidos
artificiais (átomos com excesso
de energia nuclear devido a testes
ou acidentes nucleares), exceto

quatro amostras de solo onde se

detetou a presença de césio-137".

Em todo o caso, "a concentração
de atividade de césio-137 detetada

corresponde a valores vestigiais
próximos do limite de deteção
(estabelecido por lei) e da mesma

ordem de grandeza dos detetados em amostras do

mesmo tipo recolhidas no continente", esclarece

o documento. O detetor a cintilação é um dos

dispositivos de deteção de partículas radioativas
mais usado em física nuclear. Funciona

porque certos materiais, quando são atingidos por
uma partícula nuclear ou por radiação ionizante,
emitem um pequeno raio de luz (fotão),
uma cintilação. A radiação ionizante é a

radiação que possui energia suficiente para arrancar
um eletrão de um átomo ou molécula.
O trítio e o césio-137 são isótopos radioativos.
O laboratório do Instituto Superior Técnico especifica
ainda que "nos locais monitorizados não foi detetada

qualquer contaminação devido a radiação alfa, beta e

gama, nem a presença de neutrões".

intitulada "Entre o carro de bois e

o avião — Uma pequena comuni-
dade no centro de uma rivalidade
global", Armando Mendes conta
que as 32 bombas eram "cargas nu-
cleares de profundidade utilizadas

pelos aviões P 3nas operações ASW
(Anti-Submarine Warfare)". O che-
fe de redação do "Diário Insular"
(Terceira), considera "provável que
armas nucleares de maior dimensão
também tenham estado armazena-
das nos Açores". Ou seja, além das
bombas nucleares táticas, é possível
que bombas nucleares estratégicas
muito mais potentes tenham sido

guardadas na Terceira.

O jornalista diz que "durante a
Guerra da Coreia (1950-53) esteve

preparada a operação 'Shakedown',
que previa o lançamento de bombas
atómicas sobre a Coreia do Norte, a
China e a URSS". E bombardeiros

que partiriam dos Açores "deve-
riam lançar 15 bombas em várias
zonas do Cáucaso". A operação é

explicada num artigo por Eric Faw-
cett, investigador da Universidade
de York (Toronto, Canadá) e fun-
dador da organização Science for
Peace. Assim, "é possível que essas

bombas estivessem armazenadas
na Terceira".

A Base das Lajes esteve também

ligada ao comando aéreo das forças
nucleares americanas através do
estacionamento de um dos quatro
aviões 8707 do Comando Europeu
dos EUA. A operação chamava-se
'Silk Purse', decorreu entre 1962 e

1991 e o apoio da base aconteceu en-
tre 1984 e 1991. "Era uma operação
altamente classificada e ainda hoje
pouco se sabe sobre o papel dos Aço-
res", constata Armando Mendes.

Orlando Lima, empresário que
trabalhou durante 18 anos como
inspetor de construção e em pro-
gramas de gestão ambiental na base

americana, afirma ao Expresso que
"o armazenamento de armas nucle-
ares na Terceira foi desativado em



1994 e as 32 bombas tinham ape-
nas cinco, dez ou 15 quilotoneladas
de potência, mas eram cargas de

profundidade com capacidade para
atingir submarinos", isto é, "uma

pequena carga provoca grandes es-

tragos porque a rápida expansão
da água é brutal". O empresário
defende "a identificação de áreas
de risco radioativo onde haja condi-
cionamento do uso do solo, medidas
de remediação e um plano de saúde

pública". O Expresso acompanhou
Orlando Lima nas medições da radi-

ação em locais no interior da Tercei-

ra, como o lugar do Cabrito e o Pico

Careca, mas os resultados obtidos
são, por enquanto, inconclusivos.

"Estudo do IST não faz sentido"

Será que as bombas nucleares deixa-

ram algum rasto na ilha Terceira? O
último relatório sobre o assunto, pu-
blicado em julho de 2017 pelo Institu-
to Superior Técnico (IST), não indica

qualquer contaminação radioativa
(ver caixa). Mas há quem o conteste,
como António Félix Rodrigues, espe-
cialista em contaminação. O profes-
sor da Faculdade de Ciências Agrá-
rias e do Ambiente da Universidade
dos Açores argumenta que "o relató-
rio não é esclarecedor porque o IST
analisou o isótopo radioativo iodo-131,
o que não faz sentido nenhum, por-
que tem um período de meia-vida de

apenas oito dias". Ou seja, "só haven-
do muito recentemente na Terceira
armamento nuclear ou um acidente
nuclear teria significado". Chama-se
meia-vida porque tem metade da sua
massa depois de oito dias, devido ao
decaimento radioativo.

A análise do césio-134 e 137 "tam-
bém não faz sentido, porque o primei-
ro está mais associado a processos
naturais e o segundo está relaciona-
do com a queda de radioatividade
provocada pelos testes nucleares a
céu aberto feitos pelos EUA, URSS e

França até aos anos 70". O césio-137
foi espalhado por todo o mundo "e

em Portugal continental até há mais

concentração nas regiões onde existe

urânio", esclarece Félix Rodrigues. A
presença de trítio "também está liga-
da a estes testes nucleares". Portanto,
"tem de se estudar toda a família radi-
oativa na Terceira— urânio, plutónio,
polónio, chumbo-210, rádio 226 e

228, etc. — para se perceber se houve
armazenamento de armas nucleares

ou uma explosão acidental".

vazevedo@expresso.impresa.pt


