
Ninguém sabe, ao certo, quando sur-
giu na frota baleeira da Nova Ingla-
terra o primeiro tripulante natural dos 
Açores. Mas na listagem das tripu-
lações dos navios de New Bedford, 
disponível para o período 1807-1925, 
aparecem logo no Verão de 1808 
(VErmEttE, 1995) um marinheiro do 
Pico (Emanuel Joseph) e um das Flo-
res (Joseph Rose), pelo que não é 

difícil acreditar que outros açorianos 
os tivessem já precedido. Para o caso, 
importa ter presente que as barcas do 
outro lado do Atlântico – particular-
mente as da ilha de Nantucket, líder 
de toda a baleação americana até que 
a Guerra de 1812 com os Ingleses 
lhe destruíra 134 baleeiras no curto 
espaço de quatro anos (VErril, 1916) 
– já vinham cruzando as águas aço-
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rianas pelo menos desde 1767, ano 
em que as suas “pescarias” lhes terão 
aqui rendido cerca de 10 mil barris 
de azeite, segundo as estimativas que 
então fez e depois enviou para Lisboa 
o governador e capitão-general dos 
Açores, D. Antão de Almada (Arquivo 
dos Açores, 1981, VI).
Em meados do século XIX, a caça à 
baleia nos Estados Unidos da Amé-
rica caminhava para o seu apogeu, 
que atingiria aí por volta de 1857. 
Nesse ano, só New Bedford, que 
entretanto emergira desde princípios 
de Oitocentos como a nova “capital” 
da baleação americana, armava 329 
baleeiras, e, a partir de 23 portos es-
palhados ao longo da costa entre o 
Maine e New Jersey, eram mais de 
700 os navios empregues naquela 
“pescaria”, transportando um inve-
jável exército de cerca de 20 mil 
homens (New Bedford Whaling 
Museum, 1997). Por essa altura, de 
resto, já era também significativa a 
presença de açorianos na frota ame-
ricana, se bem que, ao tempo, quase 
todos se quedassem ainda pela ocupa-
ção de funções modestas, como as de 
arpoadores e marinheiros de convés 
(VErmEttE, 1995). Com o conheci-
mento de causa de quem, alguns anos 
antes, andara embarcado em três na-
vios baleeiros e até tinha sido tranca-
dor no Charles & Henry, MElvillE 
(1995) observa mesmo, em 1851, que 
não poucos daqueles caçadores de 

baleias eram originários dos Açores, 
onde as barcas de Nantucket atraca-
vam frequentemente para aumentar as 
suas tripulações com corajosos cam-
poneses. Sabe-se, também, que em 
1865 a frota baleeira de New Bedford 
contava com o considerável número 
de 353 marinheiros açorianos – 133 
confessamente do Faial, aos quais se 
somaria ainda, por certo, boa parte dos 
79 genericamente identificados como 
originários das Western Islands –, 
e que, em 1869, eram já mais de 
800 os portugueses ali estabelecidos 
(VErmEttE, 1995), especialmente na 
zona sul da cidade, onde, nas décadas 
seguintes, se haveria de consolidar o 
núcleo que ficou conhecido por Little 
Fayal.
A extrema dureza daquelas viagens, 
que não raro demoravam três e qua-
tro anos, e a crescente diminuição 
dos lucros da indústria baleeira, cor-
roídos pela concorrência do petróleo, 
depressa induziram, porém, uma pro-
gressiva substituição das tripulações 
de origem americana por naturais de 
Cabo Verde e, muito particularmente, 
dos Açores. A partir das últimas déca-
das do século XIX, eram cada vez em 
menor número os nativos americanos 
dispostos a suportar tudo aquilo que 
padeceram, por exemplo, os mais de 
mil marinheiros das 33 baleeiras – in-
cluindo o Comet, sob o comando do 
capitão Da Silva, um de dois irmãos 
faialenses, ambos capitães – que os 
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gelos do Ariouche1 – maldito Artic 
Ocean! – aprisionaram e esmagaram 
em 1871 (WARRIN, 2004). É disto, 
aliás, sintomático o motim, verdadei-
ramente sui generis, que, já no Verão 
de 1910, ocorreu a bordo do Pedro 
Varela, quando aquele navio baleeiro, 
comandado pelo florentino António 
C. Corvelo, navegava ao largo dos 
Açores. Farta e cansada da “pescaria”, 
que se mostrara infrutífera naqueles 
primeiros meses de viagem, a tripula-
ção, quase exclusivamente americana, 
resolveu então lançar silenciosamente 
ao mar, durante a noite, todos os ape-
trechos de pesca, para assim forçar um 
antecipado regresso ao “doce lar”, em 
New Bedford. Dias depois, já debe-
lada a insubordinação, o Pedro Vare-
la aportava ao Faial, onde não só se 
reequipou para a “pesca” como de-
sembarcou, também, os oito amotina-
dos, que, postos a ferros, daqui foram 
conduzidos depois a tribunal nos 
Estados Unidos (HammoNd, 1956). 
Por tudo isso, não faltam, pois, os 
exemplos da presença massiva de 
açorianos na frota americana. Veja-se 
o caso da barca Minerva, naufragada 
em 1883 nas alturas de Zanzibar, na 
costa da Tanzânia, com 22 açorianos 
entre os 24 tripulantes que chegaram a 

1 (…) “longes terras, longos mares / desde o 
cais de Nantuckett / às Maluínas e Canecas / 
e Japões e Ariouches / – baleeiro, embarca-
diço / afoito que mais nenhum!” (SilvEira, 
1962: 81).

salvo a Goa (O Fayalense, 1883). Ou 
até algumas das viagens para o Árti-
co, onde, em tripulações de 30 a 40 
homens, chegam a aparecer 20 – via-
gem de 1875-78 da baleeira Rainbow 
– e até 25 – baleeira Navarch, viagem 
de 1892-93 – portugueses por navio 
(WarriN, 2004).
Com o passar dos anos, porém, acen-
tuou-se ainda mais a influência – pri-
meiro essencialmente quantitativa, 
depois já também qualitativa – dos 
açorianos na indústria baleeira dos 
Estados Unidos da América, de tal 
sorte que foram estes, praticamente 
sozinhos, quem trouxeram, até ao final 
do primeiro quartel do século XX, 
“o que ainda restava da frota ameri-
cana dos 150 anos anteriores, quan-
do aos óleos de cetáceos se sobrepu-
seram os petróleos” (AfoNso, 1982). 
À excepção do porto de S. Francisco, 
onde, regra geral, os baleeiros açoria-
nos continuaram “no papel de arpoa-
dor ou de quinto até segundo oficial” 
(WarriN, 2004), na frota dos demais 
portos americanos assistiu-se, a partir 
de determinada altura, a uma gradual 
ascensão na hierarquia de bordo por 
parte de muitos dos marinheiros que, 
ainda jovens, haviam deixado um dia 
as Ilhas Ocidentais, quantas vezes 
“de salto”, ou “pelo alto”, fugidos à 
miséria e quase sempre, também, ao 
serviço militar que verdadeiramente 
abominavam, a ponto de, quando o 
governo proibiu as remissões a di-
nheiro, ter havido nas Flores quem 
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se tivesse automutilado, cortando um 
ou outro dedo, para escapar às ma-
lhas do recrutamento. Nas últimas 
décadas da actividade baleeira com 
barcos de vela redonda, os açoria-
nos tornaram-se verdadeiramente a 
“força dominante na baleação ameri-
cana, ocupando posições de capitães 
(comandantes), de oficiais e mesmo 
armadores” (VErmEttE, 1995).
Apesar do processo de anglicização 
a que muitos dos seus nomes foram 
sujeitos não facilitar essa pesquisa, 
estão hoje perfeitamente identifica-
dos, de entre os tripulantes das baleei-
ras americanas, mais de quatro deze-
nas de capitães oriundos dos Açores, 
por sinal com clara predominância 
para o Faial. Entres estes últimos, 
contam-se, por exemplo, Manuel 
Enos (1815-c.1882), John E. Sim-
mons (1816-1908), Frederick Joseph 
(1817-1885), John E. Luce (1822-
-1909), Joseph D. Silva (1823-1901), 
Thomas E. Fordham (1828-1892), 
John D. Silva (1828-1893), Joseph 
Thompson (1830-1906), John Rogers 
(1837-1907), Joseph Dias (n. 1839), 
Anthony C. Sylvia (n. 1847), Manuel 
Estaus Costa (1849-1914), Frank 
C. Morris (1857-1931), António J. 
Mandly (1863-1929), Frank J. Garcia 
(n. 1863), Manuel F. Gomes (1864-
-1910), António L. Costa (1873-1957) 
e Joseph Luís (1875-1918). Mas 
havia-os igualmente das Flores, do 
Pico, da Graciosa, de S. Jorge e até 
do pequenino Corvo. Em meio século 

de actividade (1876-1925), só os três 
capitães da família Mandly, que nas 
ilhas tinham tido o apelido Mendon-
ça, fizeram, enquanto comandantes, 
52 viagens a bordo de navios baleei-
ros, e os quatro capitães Edwards, ori-
ginários das Flores, realizaram entre 
1887 e 1927 qualquer coisa como 25 
viagens (VErmEttE, 1995). Numa 
dessas viagens, em 1913, a bordo da 
sua Wanderer, uma barca de 303 to-
neladas, Antone T. Edwards obteve 
mesmo um impressionante recorde 
de 5.300 barris de óleo em apenas 
cinco meses de mar; noutra, Joseph 
F. Edwards ficaria associado ao final, 
ainda que em tom menor, do ciclo da 
baleação com navios de velas redon-
das e arpões de mão na costa leste 
americana, quando, a 22 de Junho de 
1927, ao comando da escuna John 
R. Manta, deixou pela última vez o 
porto de New Bedford, numa viagem 
pouco depois interrompida devido 
aos estragos causados no navio por 
um forte temporal (WarriN, 2004). 
Outros açorianos, ainda, fizeram-se 
armadores, como sucedeu, por exem-
plo, ao florentino Henry Clay (1836-
-1901) e ao jorgense Antone L. Sylvia 
(1840-1920), os quais, por força dos 
interesses que detinham em mais de 
duas dúzias de baleeiras, se coloca-
ram entre os maiores armadores e in-
vestidores baleeiros de New Bedford 
(VErmEttE, 1995).
À entrada para o terceiro quartel do 
século XIX, já a actividade baleeira 
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nos Estados Unidos da América ini-
ciara, todavia, um lento mas inexorá-
vel declínio. A falta de mão-de-obra 
causada pela Gold Rush (1848-1855), 
que em meia dúzia de anos fizera 
afluir à Califórnia cerca de 300 mil 
pessoas em busca de ouro, a con-
corrência do petróleo, descoberto 
na Pensilvânia em 1859, a crescente 
escassez de baleias nas águas mais 
acessíveis e a drástica redução do 
número de navios baleeiros durante 
a Guerra de Secessão (1861-1865) 
– uns destruídos pelos Confedera-

dos 2, outros, como os da Stone Fleet, 
propositadamente afundados na ten-
tativa de bloquear o acesso ao porto 
de Charleston, na Carolina do Sul – 
tinham feito os primeiros grandes 
rombos na indústria baleeira e nos 
seus lucros. Como se tal não bas-
tasse, a década de 70 encarregar-se-ia 
de agudizar a crise, primeiro com 
os desastres no Ártico, onde a frota 
baleeira perdeu 45 navios em 1871 e 
1876, depois com a comercialização 
da lâmpada eléctrica, disponível no 
mercado desde 1879.

2 De entre os navios confederados destacou-
-se, mais do que todos os outros, o Alabama, 
do capitão Raphael Semmes, o qual, entre 
5 e 18 de Setembro de 1862, ao largo das 
Flores, capturou e incendiou a escuna Star-
light, que viajava da Horta para Boston, bem 
como as baleeiras unionistas Ocmulgee,

 Ocean Rover, Alert, Weather Gauge, Alta-
maha, Benjamin Tucker, Courser, Virgínia 
e Elisha Dunbar. Para desembarcar as tripu- 
lações que aprisionara, o Alabama tocou 
então três vezes nas Flores e uma no Corvo, 
no curto espaço de 11 dias.

o maior porto BalEEiro

São escassas as estatísticas disponí-
veis sobe o número de baleeiras no 
porto da Horta, onde um poeta das 
Flores (SilvEira, 1962), socorrendo-
-se de uma hipérbole, julgou contar 
“178 navios baleeiros num dia”.
Com o conhecimento sustentado por 
demoradas investigações nos dois 
lados do Atlântico, também AfoNso 
(1987) calcula em cerca de 6.000 
o número dos navios baleeiros que 
entre 1830 e 1870 visitaram o porto da 
Horta ou, então, que por cá pairaram 

“para operações de maior ou menor 
vulto”. A ser credível esta estimativa, 
tal significaria que terão passado pelo 
Faial mais de dois terços das 7.864 
baleeiras que, no período 1830-1870, 
regressaram aos seus portos na costa 
leste dos Estados Unidos e mais de 57 
por cento das 10.619 viagens baleei-
ras americanas feitas a partir dos seus 
cinco principais portos atlânticos 
(StarBuck, 1989). 
Seja como for, numa coisa todos 
parecem estar de acordo: desde a 
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época colonial até ao fim da baleação 
americana à vela, já na segunda meta-
de da década de 1920, a baía da Horta 
“foi mais visitada por navios ameri-
canos do que qualquer outro porto 
estrangeiro” (VErmEttE, 1995). E se, 
no conjunto das Western Islands, a 
ilha das Flores, de todas a mais pró-
xima da América, funcionou, tam-
bém para muitas baleeiras, como um 
primeiro – e importante – ponto de 
aprovisionamento, a Horta, que os 
Dabneys desde cedo tinham ajudado 

a transformar num porto de várias 
valências, foi requisitado “poial para 
municiamentos” dos navios, com 
expressão maior no refresco de víve-
res, aguada, descanso e diversão de 
tripulações, substituição de tripulan- 
tes, regulamentação consular, recurso 
médico e hospitalar, descarga, arma-
zenagem e trasfega de óleos e forne-
cimento de toda a variedade de utensí-
lios de pesca e materiais de reparação 
naval (AfoNso, 1995).

3  A partir de estações costeiras, o pioneirismo 
na caça ao cachalote caberá nos Açores ao 
empresário José Constantino da Silveira e 
Almeida, das Flores, que, aí por volta de 
1856, importou dos Estados Unidos dois 
botes baleeiros. Porém, o primeiro cacha-

as BalEEiras da Horta

Valiam fortunas os milhares de cas-
cos e barris de óleo de baleia que os 
Dabneys, estabelecidos em definitivo 
no Faial desde 1806 com John Bass 
Dabney (1767-1826), 1.º cônsul-geral 
dos Estados Unidos nos Açores, viram 
descarregar na Horta, para trasfega, 
pela frota baleeira americana. De tal 
sorte que, quando a oportunidade 
surgiu, em finais de 1848, também 
aquela família, já então aqui chefiada 
por Charles William Dabney (1794- 
-1871), se lançou, primeiro que quais-
quer outros nos Açores, na indústria 
da caça à baleia com navios à vela 3.

Levada a cabo no Verão de 1849, a 
primeira safra do brigue Harbinger 
revelou-se um verdadeiro sucesso, 
tendo rendido 28.600 litros de azeite, 
no valor de mais de seis contos de 
réis. Nos dois anos seguintes, os resul- 
tados, embora ligeiramente menores, 
voltaram a ser encorajadores, ainda 
que aos Dabneys logo se tenha colo-
cado também uma inesperada difi-
culdade – completar a tripulação do 
patacho Pomona, que em 1852 veio 
substituir o velho Harbinger, pois, 
à última hora, dando o dito por não 
dito, oito dos marinheiros já contra-

 lote só foi capturado em Junho de 1860, 
tendo produzido cerca de 80 barris de azeite, 
prontamente enviados para o Faial. Os pri-
meiros 2.526 galões desse azeite chegaram 
à Horta a 30 de Junho, no iate Santa Cruz 
(O Fayalense, 1860).
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tados pelo capitão Silva tinham deci-
dido comprar passagem para Boston 
numa escuna de costa a costa que 
entrara no Faial com passageiros. 
Será, todavia, em 1857 que se regista 
na praça da Horta o impulso decisi-
vo para o lançamento desta activida-
de, a qual, por alguns anos, até teve 
lucros que prometiam atenuar o declí-
nio – seja pelas dificuldades inerentes 
ao próprio comércio, seja pela quebra 
das próprias produções – que se veri-
ficara na exportação da laranja, da 
batata e do vinho, tão duramente 
atingidas pelas pragas declaradas em 
1842, 1846 e 1854, respectivamente. 
Veja-se o sucedido, por exemplo, com 
o Hortense, que, depois de ter visitado 
demoradamente os portos de Pernam-
buco, Barbados e St. Thomas, em 70 
dias de viagem, regressou ao Faial em 
finais de 1856 “sem ter vendido uma 
gota do seu carregamento de vinho” 
e, talvez pior do que isto, por razões 
sanitárias forçado a rumar a Lisboa 
para entrar de quarentena, tendo-lhe 
sido apenas permitido desembarcar a 
carga, que ficou depositada seis meses 
na alfândega. (DaBNEy, 2005).
Naquele ano de 1857, ao Argo, da 
Casa Dabney, juntaram-se pela pri-
meira vez mais duas baleeiras – o 
patacho Water Witch, de capitães da 
ilha do Pico mas arvorando pavilhão 
americano, e o Cidade da Horta, ex-
-Adonis, um brigue francês, conde-
nado por inavegável no Faial, que 
fora depois comprado e armado para 

a pesca da baleia por uma sociedade 
de capitais faialenses e florentinos. 
Desta frota, destacar-se-á, por vários 
anos, o Water Witch, que, sob o 
comando do capitão W. P. Houland, 
alcançou no triénio 1858-60 qualquer 
coisa como 170.987 litros de azeite.
Muito por força dos resultados ante-
riormente obtidos, em 1861 assiste-se 
então na praça da Horta a uma dupli-
cação da frota baleeira, com o apare-
cimento do patacho Garibaldi, de 
comerciantes da Terceira associados 
à família Terra, do Faial, e das barcas 
Hope, dos Dabneys, e Firmeza. A par-
tir da Horta, envolver-se-ão depois, 
ainda, na caça à baleia, mas agora já 
de forma mais ou menos esporádica, 
o Thamarro, do capitão J. S. Maeys, a 
barca Júlia, e até o patacho Hortense, 
que os Dabneys haviam inaugurado 
em Janeiro de 1854.
Porém, no final dos anos 60 já nada 
restava daquela frota local de baleei- 
ras – umas tinham-se perdido, como 
sucedera, ainda em Dezembro de 
1868, à barca Firmeza, que um tem-
poral desfizera na Alagoa “como 
uma casca de noz” (DaBNEy, 2006); 
as demais – a barca Júlia, o brigue 
Colchis (ex-Argo) e o patacho Hor-
tense – andavam agora empregues, 
em exclusivo, na condução de cargas 
e no comércio internacional. Como 
dirá em Dezembro desse ano, no seu 
relatório anual, o governador civil da 
Horta, em jeito de justificação para o 
desaparecimento daquela actividade 
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empresarial, o investimento realiza-
do pelos armadores açorianos não 
tirara, afinal, “grandes resultados”. 
E dificilmente poderia ter tirado! 
É que, maugrado as várias insistências 
do governador Santa Rita para que o 
Estado concedesse algumas isenções 
fiscais no armamento daquela frota, 

as baleeiras da Horta, por mor de 
poderem fugir à sofreguidão do fisco, 
estiveram obrigadas a rumar à Amé-
rica, quase até ao fim da actividade, 
para ali mais economicamente se 
aparelharem para a indústria da caça 
à baleia, em Portugal e nos Açores.
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