
O homem que nunca deistiu do marAos 7 anos fazia discursos em festas familiares e à janela
de casa tentou ver passar o 25 de Abril porque não tinha

televisão Tiago Pitta e Cunha 49 anos presidente
Executivo da Fundação Oceano Azul teve de ir para
Londres para perceber a importância do mar para

Portugal Hoje é seu embaixador assim na terra como no
fundo do oceano local onde adora mergulhar

Quando se é

neto de pro
fessores de Di
reito bisneto

de um bastonário da Or

dem dos Advogados e so
brinho de juristas não há
muito por onde fugir E
Tiago Pitta e Cunha 49
anos não escapou à sina
A marca genética estava
lá e a eloquência tam
bém ou não fosse costu
me porem o menino a
discursar em festas de fa

mília para obter as deli
ciosas palavras de re
compensa Ah vai ser
um bom advogado
Nasceu no ano em que o
mítico guerrilheiro argen
tino Che Guevara foi
morto 1967 mas o seu
primeiro contacto com a
revolução fez se aos 7
anos em Abril de 1974
quando tentou acompa
nhar o golpe de Estado à
janela de casa na Aveni
da da República Não tí
nhamos televisão
O ensino secundário foi

feito no Liceu Filipa de
Lencastre seguiu se o
inevitável curso de Direi
to na Universidade Cató

lica Portuguesa Por lá
fundou a Associação Aca
démica de Direito da

qual chegou a presidente
e criou um jornal univer
sitário de curioso nome
Palmada A Católica fica
na Palma de Cima Mas

também era um nome

Sábado

29 a 32

S/Cor

1769 cm
2

116250

Nacional

Informação Geral

Semanal

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:18032017

Sociedade

SOS



que ia bem com a irre
verência e vontade de
criticar o sistema

Bom aluno Tiago Pitta e
Cunha não era um estu

dante regular durante o
ano até porque passava
muito tempo a congemi
nar associações académi
cas a fazer RGAs reu
niões do jornal e outras
coisas próprias da idade
como namorar Ajuda
va o ter uma capacidade
de trabalho que diz man
ter até hoje e que duran
te os dois meses dos exa

mes lhe permitia estudar
16 horas seguidas e obter
bons resultados
Se fazia sucesso entre

as miúdas Não faço
ideia risos É muito pre
tensioso dizer isso Tam

bém não fala da sua po
pularidade entre pares
mas admite que sempre
foi muito gregário ainda
que tenha vivido longos
períodos fora de Portugal
O primeiro foi quando
terminou o curso e foi fa
zer um mestrado em Di

reito Europeu e Interna
cional na London School
of Economics and Politi
cal Science em Londres

Era uma cidade que lhe
ficara na memória desde
que a conhecera numa
viagem relâmpago com o
pai e que foi desbravando
em períodos de férias ali
se instalando para estu
dar inglês e trabalhar em
restaurantes

O primeiro e único es
critório de advogados
onde trabalhou o Abreu
Marques pactuou com

as suas aspirações cos
mopolitas enviando o
para uma delegação em
Londres Aí dividiu apar
tamento com um colega e
praticou o que a mãe ins
taurara como lei domés

tica Cozinhava engo
mava as minhas camisas

A minha mãe queria que
houvesse uma igualdade
profunda entre rapazes e
raparigas tem um irmão
e uma irmã do casamen

to dos pais e duas irmãs
do segundo casamento
do pai e nós os rapazes
tínhamos que limpar e
aspirar tanto ou mais do
que a minha irmã
Mas voltemos à London

School of Economics

onde um certo professor
lhe abriu finalmente os

olhos Fiquei atónito
nunca nenhum adulto me

tinha dito que Portugal ti
nha a maior zona econó
mica exclusiva da União

Europeia
Se aí começou a dúvida
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em Nova Iorque onde vi
veu entre 1995 e 1996
como assessor do então

presidente da Assem
bleia Geral das Nações
Unidas Diogo Freitas do
Amaral teve a certeza
Na ONU percebi que o
mar seria a causa da mi
nha vida

Depois de velar pelos
assuntos marítimos por
tugueses nas Nações Uni
das e coordenar os Esta
dos membros da EU foi
membro do Gabinete do

Comissário Europeu para
os Assuntos Marítimos e

liderou a criação de uma
política marítima euro
peia integrada em nome
da CE Só lhe faltava che

gar a Conselheiro do Pre
sidente da República Por
tuguesa O que aconteceu
em 2010

Após ler o relatório da
Comissão Estratégica dos
Oceanos que coordenei
o professor Cavaco Silva
mandou me um cartão a
felicitar o meu trabalho
Acredita ter sido esse do

cumento que levou o an
tigo Presidente a chamá
lo para seu conselheiro
nos assuntos da Ciência
Ambiente e Mar

A ligação ao clã Soares
dos Santos começou com
um convite para escrever
o ensaio Portugal e o Mar
para a Fundação Francis
co Manuel dos Santos e
culmina no lançamento
da Fundação de que será
presidente executivo
Uma oportunidade para
aprender mais sobre a sua
paixão Ou uma das suas
paixões Casado com a
antiga jornalista da SIC
Joana Gomes Cardoso e
pais de dois filhos de 8 e
9 anos diz que a paterni
dade o reconciliou com

outra natureza que não só
a das águas profundas do
oceano
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