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Partindo da famosa pergunta “Onde é que estava no 25 de Abril?”, de Armando Baptista-
Bastos, resolvemos adaptar a questão no âmbito do 50.º aniversário da chegada do homem 
à Lua, e perguntámos a quatro personalidades onde se encontravam no dia histórico de 20 
de julho de 1969 

 LILIANA COELHO 

“Fly me to the moon/Let me play among the stars/Let me see what spring is like/On 
Jupiter and Mars”. 
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Os versos desta canção, composta por Bart Howard em 1954 e que foi gravada 10 anos 
depois por Frank Sinatra, pareciam um prenúncio da chegada do homem à Lua que 
aconteceria em 1969. 

Onofre Varela, cartoonista e autor do livro “Homem na Lua”, que será lançado no próximo 
sábado no Museu Nacional da Imprensa, tem bem viva a memória desse dia. “Passei 
aquela noite atento a olhar para a televisão ainda a preto e branco, com as imagens muito 
fuscas. Foi um momento inolvidável”, conta ao Expresso o cartoonista, de 75 anos. 

Casado de fresco, Onofre Varela ainda não tinha televisão em casa, pelo que resolveu nesse 
dia juntar-se à família e a uns vizinhos na adega do seu pai em Rio Tinto, no município de 
Gondomar. “Para além de mim, estavam lá uns cinco vizinhos e lembro-me que estavam 
igualmente curiosos”, acrescenta. 

Apaixonado desde sempre por histórias de ficção e fantasia, este cartoonista diz que 
assistiu à chegada do Apollo 11 à Lua, esquecendo-se por momentos de que aquilo era real. 
Mas nunca teve dúvidas de que aquele era um “feito histórico” da missão espacial norte-
americana. Contudo, recorda-se de ouvir várias pessoas a questionar a veracidade daquelas 
imagens. 

“Sempre houve 'velhos do Restelo' e neste caso também. Muitos não acreditavam que 
aquilo seria possível. Já durante o tempo dos nossos navegadores também havia esses 
pessimistas de serviço e técnicos de conspiração. Ainda hoje há quem pense que a chegada 
do homem à Lua foi uma encenação, um episódio teatral”, sublinha Onofre Varelas. 

“FOI UM VENCER DE DISTÂNCIAS QUE IMPORTA SER LEMBRADO” 
 

Mas para este cartoonista do Porto, que resolveu lançar um livro em banda desenhada 
sobre a chegada do homem à Lua, acompanhado por várias curiosidades – que o 
obrigaram a investigar esta efeméride durante seis meses, não há dúvida de que o 
momento vai ficar para a história. “No fundo, foi um vencer de distâncias que importa ser 
lembrado”, conclui. 

Também Rui Agostinho, docente do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, se recorda bem do dia em que viu as imagens da chegada do 
primeiro voo espacial norte-americano à Lua. Tinha 10 anos e vivia em Lourenço Marques 
(Maputo), em Moçambique. Como não havia televisão, foi através das fotografias dos 
jornais que testemunhou com entusiasmo aquele feito. 
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“Lembro-me de o meu pai, que trabalhava no sector das telecomunicações, estar muito 
entusiasmado com o acontecimento. Era aficionado destas coisas e eu também. Já a minha 
mãe não ligou tanto”, recorda Rui Agostinho. 

REVIRAVOLTA NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
 

O docente de Física destaca a “reviravolta tremenda” em termos do desenvolvimento 
tecnológico para se ir à Lua, sublinhando que milhares de empresas estiveram por detrás 
deste feito e que desse investimento surgiram produtos fundamentais em vários áreas, 
como a eletrónica e as telecomunicações. 

“Foi graças à utilização de satélites que permitem a monitorização da Terra que 
conseguimos avançar em áreas como a meteorologia e a análise morfológica. Tudo isso foi 
espoletado pela aventura do espaço”, frisa Rui Agostinho, acrescentando que acredita que 
daqui a uma década já será possível “tirar selfies na Lua” a partir do espaço. 

Já Luís Mira Amaral, engenheiro e economista, confessa que não se recorda exatamente do 
local onde estava quando da chegada dos astronautas à Lua, mas provavelmente em 
Lisboa. Diz que se lembra bem da análise que fez na altura deste acontecimento histórico. 
“Percebi logo que se tratava de uma vingança dos americanos sob a liderança de John 
Kennedy em relação aos soviéticos que foram os primeiros a chegar ao espaço”, observa. 
 
GUERRA FRIA POTENCIOU A EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO 
 

Para Mira Amaral, em plena Guerra Fria a concorrência entre os dois lados era evidente, 
considerando logo naquela época que este acontecimento tinha uma “dimensão muito 
política”, assim como todos os desenvolvimentos relativos ao espaço. “Entendi 
basicamente que era uma vitória do mundo ocidental sobre o mundo soviético. Não tive 
dúvida disso”, insiste. 

Embora reconheça que se tratou de um acontecimento mediático, o economista admite que 
não teve logo a noção da dimensão tecnológica desta aposta. “Só mais tarde, já mais velho, 
é que me apercebi da real dimensão, nomeadamente quando o Presidente Ronald Reagan 
lançou a Iniciativa Estratégica de Defesa, da Guerra das Estrelas, que iria esmagar a 
capacidade soviética. Tratou-se de um complexo programa militar e tecnológico que 
acabou por ter também um impacto poderoso na economia”, conta Mira Amaral. 

A secretária-geral da União Astronómica Internacional (UAI), Teresa Lago, reforça 
também que foi a Guerra Fria que potenciou a exploração do espaço, frisando que ninguém 
estava à espera do primeiro Sputnik. Foi em setembro de 1957 e foi uma surpresa que 
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provocou um “enorme interesse” por parte dos EUA, que acabaram por reforçar as verbas 
para a exploração espacial, explica a astrónoma. 
 
FUTURO QUE ULTRAPASSA O IMAGINÁRIO 
 

No dia da alunagem, Teresa Lago foi com uns colegas da faculdade a um café na Rua da 
Fábrica, no Porto, para assistir àquele momento. Tinha 21 anos e frequentava o 3.º ano do 
curso de Matemática na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. “Lembro-me que 
o café estava cheio. Tal como outras pessoas, parei quase de respirar para ver as imagens. 
Os meus olhos estavam fixados no ecrã. O entusiasmo era evidente, foi mesmo um 
momento muito excitante assistir àquele acontecimento em direto”, recorda a secretária-
geral da UAI, que compara a excitação daquele dia ao 25 de Abril. 

Teresa Lago sustenta, ainda, que as implicações da chegada à Lua e da evolução na área 
espacial daí decorrente alargaram-se a várias áreas, lembrando que a observação da Terra 
a partir do espaço só foi possível após as missões espaciais. “Um simples GPS que hoje é 
para nós uma trivialidade só existe graças a esta evolução extraordinária. Mas é sempre 
preciso tempo. Em astronomia sabemos que muitas teses que temos, algumas de um 
século, como as ondas gravitacionais – previstas por Einstein e que só há poucos anos foi 
corroborada – demoram a ser validadas”. 

Questionada sobre o futuro, Teresa Lago reitera que é muito difícil de prever, mas realça 
que estamos a viver uma época excitante e promissora. “É de facto um enorme privilégio 
poder viver este tempo. A evolução nesta área é muito rápida e ultrapassa quase o nosso 
imaginário”, garante a astrónoma. 
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