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Após um ano e nove meses a nave-
gar sozinho num veleiro, Genuíno
Madruga está prestes a regressar a

casa, nos Açores. É esperado em
Lajes do Pico a 6 de Junho, após
a segunda volta ao Mundo.

A história de... GenuínoMadruga
VELEJADORSOLITÁRIOAÇORIANO

A
pósquasedoisanosana-
vegar sozinho à volta do
mundo – feito que repe-
tiu pela segunda vez na
sua vida –, Genuíno Ma-

druga está prestes a regressar a
casa, “às ilhas mais lindas do
mundo”. O navegador solitário de
57 anos, que partiu a 25 de Agos-
to de 2007das Lajes do Pico, nos
Açores, é esperado no próximo
dia 6 de Junho na sua terra natal,

onde deverá voltar a ser recebido
como um herói, tal como aconte-
ceu a 18 de Maio de 2002, quando
chegou à Horta, depois de uma
viagem de um ano e meio à volta
do mundo.

Inicialmente, tudoindicavaque
o navegador solitário conseguis-
se cumprir o previsto e chegasse
já no próximo sábado do Espírito
Santo à ilha do Pico. Mas um im-
previsto ocorrido há cerca de

duas semanas, a Norte do Brasil,
fez com que o regresso a casa ti-
vesse de ser mais lento.

O “Hemingway” – o veleiro de
11,1metrosemqueopescadorna-
vega – foi apanhado no meio de
ventos fortes, que lhe partiram o
mastro e destruíram a vela. Ge-
nuíno, homem habituado aos ca-
prichos do mar e do tempo, im-
provisouummastroeumavela.E
continua a navegar, ainda que em

condições precárias, para matar
as saudades de casa.

Nesta segunda viagem à volta
do mundo, Genuíno Madruga
percorreu cerca 30 mil milhas (o
equivalente a mais de 55 mil qui-
lómetros)eatracouem22portos.
DesdequesaiudosAçores,o“He-
mingway” fez escala em Cabo
Verde,Brasil,Uruguai,Argentina,
Cabo Horn (Chile), Ilha de Pás-
coa, Polinésia Francesa, Samoa,
Fiji, Espírito Santo, Austrália, Ti-
mor Leste, Indonésia, Maurícias,
África do Sul e, de novo, Brasil,
onde iniciou o regresso a casa.

A mística de passar o cabo Horn
Marco Dutra, que teve a seu car-
goaactualizaçãodositewww.ge-
nuinomadruga.com, explica que
estaviagemteveduasgrandesdi-
ferenças em relação à que Genuí-
no iniciou em Outubro de 2000:
primeiro, a decisão de passar do
Atlântico para o Índico, dobran-
do o mítico cabo Horn, famoso
pelos naufrágios; e segundo, a vi-
sita a Timor-Leste, onde foi rece-
bido por Ramos Horta.

A 6 de Junho, Genuíno será re-
cebido como merece: uma corve-
ta da Marinha Portuguesa deverá
aguardá-lo no limite das águas
territoriaisportuguesaseescoltá-
lo até ao seu porto de abrigo. A
acompanhá-lo vão estar muitos
barcosderecreioedepescadores,
a homenagear um dos seus. ■

Genuíno Madruga, 57 anos, saiu das Lajes do Pico a 25 de Agosto de 2007, onde é esperado a 6 de Junho
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O regressoàs ilhasmais lindas
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A
IgrejaCatólicapor-
tuguesa tem muito
que aprender com
adaIrlanda(iaaes-
creverquetemque

comer muita papa Maizena
mas já colaborei q.b. no pe-
ditório do ministro Pinho
paraosectordaspapas;eha-
veria ainda o risco de “papa
Maizena” poder confundir-
se com “Papa Maizena” e
“sectordaspapas”com“sec-
tor dos Papas”). Desapeada
do poder político em 1974
por indecente e má figura
durante os 48 anos anterio-
res,aIgrejaportuguesateve
querecomeçardozeroeen-
contra-se agora na fase das
Conferências do Casino e
das curas milagrosas, en-
quanto a sua congénere ir-
landesa já está instalada na
Constituição e no Governo
e consegue, assim, milagres
maioresdoqueacuradeum
olho atingido com azeite a
ferver, como obter do Go-
verno “imunidade” (leia-se
“impunidade”, falta um p)
dospadresresponsáveispor
milhares de abusos sexuais
sobre crianças internadas
em instituições católicas. E
está ainda em vias de obter
aimposiçãonopaísda“sha-
ria” católica com a crimina-
lização da “blasfémia”. São
estimulantes notícias. A
Igrejaportuguesadeveriafe-
licitarairlandesaeanunciar
por cá a boa nova.

POR OUTRAS
PALAVRAS
MANUEL ANTÓNIO
PINA

Boas novas
da Irlanda

Abrehojeao
públicoaFeira
doLivrodoPorto.
São76 inscritos
e 128pavilhões
PÁGINA 48

Quarta-feira 27 MAIO DE 2009

www.jn.pt
NOTÍCIAS DE
ÚLTIMA HORA

jn.pt/ultimas

A LOJA
DO JORNAL

www.lojadojornal.pt

ARQUIVO
ELECTRÓNICO

jn2.sapo.pt/arquivo

OS NOSSOS
BLOGGERS

jn.pt/blogs


