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dinário percurso realizado por muita
gente dos Açores e de Cabo Verde
que a fuga das suas ilhas, sobretudo
ao longo do século XIX, fez vaguear
demoradamente por todos os oceanos,
levando-os a terras inóspitas nos confins do planeta onde, não raro, a sua
existência se tornaria num tormento.
É desta verdadeira epopeia que trata
o trabalho aturado de João Gomes
Vieira, estribado por vezes nos testemunhos vividos por gente que lhe
era próxima e de alguns outros mais
que a sua persistência foi colhendo
ao longo de anos e que, graças ao seu
empenho não se perderão. O primeiro
capítulo atesta bem esta vertente resultante de uma experiência vivencial
do maior interesse, embora essencialmente ligada à realidade da ilha das
Flores. Situa depois a evolução histórica verificada em Portugal no tocante à «pesca» da baleia, seguindo-se
a relevância do arquipélago dos Açores no apoio à escala dos navios da
frota baleeira dos Estados Unidos da
América. Uma visão algo optimista
da imagem do marinheiro português
fica subjacente nas considerações do
autor no capítulo seguinte já que, no
que tem a ver com o perfil fixado por
clássicos como Asheley, Hohman
e outros, os traços caracterizadores
abonam pouco em favor dos baleeiros
açorianos e cabo-verdeanos. Mesmo
a recente edição de uma história da
baleação americana da autoria de Eric

Jay Dolin, ignora este contributo.
João Vieira aborda depois a participação açoriana na instalação das armações baleeiras na Califórnia, história
que recentemente mereceu extenso e
sólido contributo de David Bertão na
obra The Portuguese shore whalers of
California, seguindo-se um conjunto
de interessantes perfis biográficos de
baleeiros açorianos. O contributo das
ilhas de Cabo-Verde no período colonial português fecha o corpo principal
do livro, podendo colocar-se a questão – discutível, certamente – se não
seria justificável a elaboração de obra
individualizada e de mais amplo fôlego para este arquipélago. Segue-se
uma perspectiva mais ecologista das
várias espécies de cetáceos que povoam os oceanos, sublinhando a relevância da exploração de actividades
lúdicas na actualidade. Um glossário
e uma selecção bibliográfica encerram o álbum de João Gomes Vieira.
Esboçada esta brevíssima síntese,
cabe avaliar qual o contributo inovador de João Gomes Vieira. Certamente que o capítulo sobre Cabo Verde
constitui achega de mérito. Todavia,
no que toca aos Açores, reconhecemos a este trabalho, essencialmente,
o carácter de uma compilação de
matéria dispersa ou já publicada, a
que o autor acrescenta alguns valiosos
contributos originais, nomeadamente
ao nível da fixação de testemunhos
que a tradição oral foi transmitindo
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de geração em geração. Sabendo
que João Gomes Vieira teve acesso a
volumoso acervo em vários arquivos
especializados dos Estados Unidos da
América, parece-nos que ao nível da
iconografia o livro poderia ter sido
muito mais bem conseguido e original. Neste aspecto, alguma falta de
rigor na notação bibliográfica e na
indicação das fontes, em particular
na identificação de várias imagens
incluídas, deveria ter sido evitada.
Concebido e desenvolvido em moldes que o credenciam como obra de
divulgação de apreciável interesse, o
livro de João Gomes Vieira, no que
se refere aos Açores, não traz novidade de monta quando a comparamos
com a obra de João Afonso, Mar de
Baleias e de Baleeiros, independentemente de se reconhecer nesta uma
marca literária de invulgar qualidade
e que valoriza sobremaneira a matéria
específica de que trata o livro. Cabe
a propósito referir, com alguma perplexidade, que numa obra dedicada à
divulgação da participação açoriana
na história da baleação americana,
João Gomes Vieira faça de conta que
João Afonso jamais escreveu sobre o
assunto ou que a criação do Museu
dos Baleeiros nas Lajes do Pico não
lhe seja, em grande parte, devida.
Lamentável omissão.
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Por fim, voltemos ao princípio, para
registar nota de apreço pelo bem urdido prefácio de Stuart Frank, Curador Sénior do New Bedford Whaling
Museum. Num tema em que a historiografia americana se tem revelado
algo desatenta, como é o contributo
açoriano que a obra de João Vieira
agora, de novo, enaltece, formulando
juízos muito negativos quanto aos
protagonistas desse esforço, o prefácio em questão deixa nota bem mais
generosa quanto à valia do legado
açoriano e também cabo-verdeano.
Stuart Frank, de alguma maneira,
regenera a imagem e a relevância
dessa participação.
O Homem e o Mar, nesta versão
dedicada ao contributo das gentes dos
Açores e de Cabo-Verde na baleação
yankee, não obstante os reparos que
aqui se deixam e que não retiram
mérito à iniciativa editorial de João
Gomes Vieira, representa um enorme esforço, de que resultou uma obra
muito atractiva e de agradável leitura
e que deve ser considerada como uma
achega interessante para se conhecer
o envolvimento conjunto dos dois
arquipélagos no desenvolvimento da
indústria baleeira americana, em particular ao longo do século XIX. Ricardo Manuel Madruga da Costa

