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Milhares de pessoas reúnem-se para protestar contra a exploração 
de petróleo, através de arte aérea, enquanto demonstram alternati-
vas para o abastecimento energético.

Uma coligação de ambientalistas portugueses, juntamente com uma aliança internacional de activistas 
do mundo inteiro, estão a organizar uma acção de arte aérea para protestar contra os planos de explo-
ração de petróleo na costa portuguesa, mostrando que é possível transitar para uma sociedade justa e 
regenerativa.

O quê: 

Quando:

Onde:

Quem: 

Porquê: 

Acção de arte aérea, onde mais de 1000 pessoas vão utilizar os seus corpos para criar uma 
imagem capturada em vídeo e fotografia a partir do ar, e transmitida pelo mundo inteiro. 

Sábado, 4 de Agosto de 2018

Praia da Cova do Vapor, perto de Lisboa 

Tamera Centro de Investigação e Educação para a Paz, Climáximo, Campanha Linha Ver-
melha, Plataforma Algarve Livre De Petróleo, Stop Petróleo Vila do Bispo e outros grupos 
activistas. A acção será conduzida pela co-fundadora de Tamera, Sabine Lichtenfels, e 
outros activistas internacionais a participar no encontro “Defender o Sagrado”; incluindo a 
fundadora do acampamento em Standing Rock, LaDonna Bravebull Allard; o editor da revis-
ta Tikkun, Rabi Michael Lerner; a co-fundadora de “People for Bernie,“ Winnie Wong; o autor 
Charles Eisenstein; entre outros.

No final do ano passado, em resposta a uma campanha conduzida por grupos ambienta-
listas, o governo português cancelou 10 do 15 contractos para exploração de petróleo e gás, 
e prometeu não explorar petróleo na costa do Algarve. Mas em Janeiro do presente ano, 
o Secretário de Estado da Energia deu permissão à Galp e à Eni para perfurar na costa do 
Algarve e do Alentejo. No mês de Maio, a Agência Portuguesa do Ambiente anunciou que a 
perfuração começaria em Setembro, sem a necessidade de uma avaliação de impacto am-
biental. Simultaneamente, a Australis Oil anunciou começar a exploração de gás perto de 
Alcobaça em 2019, perto do Santuário de Fátima, constituindo o primeiro caso de Fracking 
em Portugal.
 
Acreditamos que Portugal reune as melhores condições para se tornar pioneiro na tran-
sição para um futuro sem combustíveis fósseis, rumo a uma sociedade justa e regenerativa. 
Com a produção descentralizada de energia proveniente de fontes solares, eólicas e de 
geração ondomotriz, Portugal pode tornar-se num dos primeiros países a ser alimentado 
exclusivamente por fontes renováveis, regenerando os ecossistemas, revertendo a desertifi-
cação, a seca, os fogos e as cheias.



Contactos

Portugal: Isabel Rosa – isabel.rosa@tamera.org – +351-967322184
EUA: Emily Coralyne – emilycoralyne@gmail.com – +1-3154164128 
Alemanha: Lee von dem Bussche - lee.vdbussche@tamera.org - +351-938235444
Reino Unido e resto do mundo: Gail Davidson – gail@bigseeds.co.uk – +44-7887542113

Para mais informação, visite https://www.tamera.org/parar-o-furo/

Notas

• Em 2017, organizámos e documentámos um evento semelhante.  
Assista ao vídeo: “Não ao Furo, Sim ao Futuro! – Não à exploração de petróleo em Portugal!“ https://www.youtube.com/watch?v=0damGwctIi4

• A página da nossa campanha: https://www.tamera.org/parar-o-furo/  
• Plataforma nacional de acção “Parar o Furo”: http://pararofuro.pt/ 
• Encontro internacional Defender o Sagrado: https://www.tamera.org/defend-the-sacred/
• Exemplos do trabalho de John Quigley: http://www.spectralq.com/Home.html
• Climaximo: https://climaximo.wordpress.com/
• Campanha Linha Vermelha: https://linhavermelha.org/info/sobre-campanha/
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