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INtrodução

A ocorrência de episódios associa-
dos à guerra naval desencadeada no 

âmbito da Guerra da Secessão, tendo 
por cenário os Açores, constituirá por 



374 boletim do núcleo cultural da Horta

certo, capítulo interessante da Histó-
ria do Atlântico e do protagonismo 
que aquele arquipélago, ao longo dos 
séculos, foi sendo chamado a asse-
gurar, por imperativo da sua posição 
geográfica (Costa, s.d.). Afinal, uma 
imposição incontornável, não só no 
quadro da geoestratégia internacio-
nal, mas mesmo numa perspectiva 
mais restrita, como é o caso da Guerra 
Civil entre os estados americanos do 
Norte e os Confederados, ainda que 
movendo interesses a extravasar os 
limites de um conflito interno. Em 
oposição radical duas concepções 
profundamente diversas no plano 
sócio-económico, naturalmente com 
incidência política, a concitar a ade-
são externa e o apoio mais ou menos 
velado de partes aparentemente estra-
nhas às questões em jogo.
À ideia corrente de que o mais rele-
vante episódio da Guerra da Seces-
são, nos Açores, se prende com o 
armamento do célebre navio confe-
derado Alabama na ilha terceira, tes-
temunhado com alguma condescen-
dência pelas autoridades locais, a que 
se segue a sua acção depredadora em 
águas da ilha das Flores, incendiando 
vários navios da frota baleeira ameri-
cana, é uma ideia redutora. De facto, 
o conhecimento da correspondên-
cia do cônsul dos EUA nos Açores, 
Charles William Dabney, dirigida ao 
Departamento de Estado do governo 

americano entre os anos de 1862 e 
1864, prova que o alcance da utili-
dade da intervenção das ilhas portu-
guesas do Atlântico Norte vai para 
além daquele episódio. É nossa opi-
nião que a documentação constituída 
pelo núcleo respeitante à Guerra da 
Secessão – que não está identificado 
como tal, antes surgindo na sequên-
cia cronológica do arranjo arquivís-
tico adoptado – será porventura um 
dos conjuntos mais interessantes 
do acervo documental em quem se 
insere, surgindo destacado no meio 
de uma volumosa massa documental 
algo monótona (IAC, correspondên-
cia dos cônsules dos Estados unidos 
nos Açores; Costa, 2009).
Interessa sublinhar que jamais depa-
rámos com indícios que nos levas-
sem a acreditar na instalação formal 
nos Açores de uma base de informa-
ção e de apoio logístico ao serviço 
de qualquer das partes em conflito. 
É igualmente seguro afirmar-se que 
a correspondência oficial emitida 
pelo consulado dos EUA, com sede 
no Faial, a este propósito, não revela 
qualquer sinal denunciador de que o 
cônsul Charles W. Dabney estivesse 
mandatado para agir em defesa dos 
interesses do Norte em detrimento da 
causa Sulista. A verdade, obviamente, 
é que o fez e de forma consequente, 
sobretudo se tivermos em conta os 
recursos da época.
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Um brEvE ENquadramENto

A natureza da Guerra da Secessão 
(1861-1865) poderia, numa primeira 
abordagem, sugerir tratar-se de um 
conflito confinado apenas ao espaço 
da própria nação americana, mobili-
zando sobretudo exércitos. De facto 
assim não foi, desde logo porque 
os interesses da frota mercante e do 
comércio externo dos Estados Unidos 
da América implicavam liberdade de 
navegação e esta, naturalmente, tam-
bém dava lugar a fluxos de transporte 
originados em nações estranhas ao 
conflito, permitindo a obtenção de 
apoio específico ao desenvolvimento 
do esforço de guerra de ambas as 
partes envolvidas.
Neste quadro, é da maior importân-
cia ter em conta os fortes laços entre 
os estados do Sul e a Inglaterra, uma 
vez que aqueles eram a maior fonte 
de fornecimento de algodão para a 
indústria britânica (StErN, 1992: 16). 
Por isto, logo em 1861, o governo 
dos Confederados diligencia junto de 
alguns estados Europeus o reconhe-
cimento, embora deste esforço não 
resultem compromissos (StErN, 1992: 
18). Isto não irá impedir que o go-
verno inglês mantenha uma atitude 
pragmática de não hostilidade visando 
a salvaguarda dos seus interesses, não 
obstante a declaração de neutralidade 
da Rainha Vitória a 13 de Maio de 
1861. Note-se que esta declaração 
obrigava a Grã-Bretanha a não ven-

der navios de guerra a ambas as par-
tes. todavia, talvez como reminis-
cência do passado colonial não muito 
remoto, havia em Inglaterra um sen-
timento favorável à ideia da secessão 
que conduziria, inevitavelmente, a 
uma América mais frágil. As simpa-
tias manifestavam-se de forma mais 
notória nos estratos privilegiados da 
sociedade britânica a que a imprensa 
da época dava publicidade. Para os 
ingleses, a guerra era pela “união” e 
não contra uma sociedade escravo-
crata que os ingleses repudiavam, 
embora a emancipação dos escravos 
ocor-rida em 1 de Janeiro de 1863 
viesse alterar esta posição (trEvE-
lyaN, 1990, II: 228; PErKiNs, 1995, 
I: 218). A opinião pública inglesa, na 
verdade, não via com maus olhos a 
divisão de uma nação pujante a afir-
mar-se do lado de lá do Atlântico, o 
que, abrindo oportunidades, liberta-
ria a produção algodoeira do Sul das 
restrições e condicionamentos tari-
fários impostos pelo Governo de 
Washington (BEmis, 1965: 365).
o certo é que numa guerra em que 
se impunha a necessidade de causar 
à economia do inimigo o maior dano 
possível, a existência de uma marinha 
tornava-se indispensável. Enquanto 
que o Norte industrial dispunha de 
uma frota mercante já considerável e 
susceptível de adaptação às exigên-
cias da guerra, o Sul agrário encon-
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trava-se desprovido de recursos para 
uma intervenção naval eficaz. Mesmo 
o armamento de navios corsários no 
Sul, à medida que o bloqueio dos por-
tos pela marinha nortista se tornava 
mais eficaz, acabaria por não trazer 
benefícios uma vez que, em termos 
práticos, não conseguiam conduzir 
as presas de guerra aos portos do Sul 
(BulocH, 1959, I: xii).
Para o Sul tornava-se urgente obter 
meios navais, pelo que James Dun-
woody Bulloch é encarregado dessa 
missão vital chegando a Liverpool a 4 
de Junho de 1861 (StErN, 1992: 34). 
As encomendas incluíram o Oreto, o 
manassas e o Florida, seguindo-se 
o famoso Alabama, então baptizado 
apenas com o n.º 290. Como forma 
de contornar a lei da neutralidade, os 
navios foram lançados ao mar sem o 
respectivo equipamento. A simples 
construção de uma embarcação não 
constituía violação.
Construídas as unidades navais em 
estaleiro britânico, após a sua par-

tida navios contratados por Bulloch 
para transportar o material seguiram 
ao encontro dos primeiros para pro-
ceder ao seu armamento. Foi assim 
que em Agosto de 1862 o Alabama 
foi equipado e armado nos Açores, 
onde Bulloch já fizera escala ante-
riormente, apercebendo-se provavel- 
mente das condições favoráveis da 
ilha terceira, para a operação de 
transformação do n.º 290 em navio 
de guerra ao serviço da causa Sulista 
(SEmmEs, s.d.; AfoNso, s.d.). o epi-
sódio é conhecido e para o sucesso 
da operação muito terá contribuído 
a inoperância das autoridades portu-
guesas (ForJaz, 1959, 17: 275-282). 
Refira-se que em Julho de 1861 Por-
tugal já declarara a sua neutralidade 
e proibira que em portos portugueses 
se armassem navios para o conflito 
americano. Era então Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, 
o faialense António José de Ávila 
(BraNdão, 2002).

o bloquEio E as suas implicaçõEs

A estratégia da guerra por parte do 
Norte, implicando o estrangulamento 
da economia do Sul de modo a impedir 
a exportação do algodão e, ao mesmo 
tempo, cortar as linhas de abasteci-
mento, quer através do México pelo 
porto de Matamoros fronteiro ao 
texas, mas, essencialmente, pelos 
portos do Atlântico abertos ao abas-

tecimento de bens e equipamento 
militar, vai dar lugar a um capítulo 
interessante desta guerra.
A declaração do Presidente Lincoln 
em 9 de Abril de 1861, ordenando o 
bloqueio aos portos da costa entre 
o texas e a Carolina do Sul e, dias 
depois, alargado aos portos da Caro-
lina do Norte e da Virgínia, criaram 
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de facto aos Estados Confederados 
enormes constrangimentos, quer no 
que respeita ao escoamento da sua 
produção de algodão, quer no que se 
refere à indispensável importação de 
bens e equipamentos.
Para além da construção de navios 
de guerra destinados a flagelar a 
marinha de comércio yankee, como 
acima se referiu, estas circunstâncias 
dão origem a um intenso tráfego de 
contrabando de guerra, mobilizando 
significativos meios navais e produ-
zindo lucros fabulosos que explicam 
o enorme risco que os chamados 
blockade-runners corriam na tenta-
tiva de violar o bloqueio e de chegar 
ao porto de destino com as mercado-
rias que transportavam (LoNN, 1976: 
321-322). Nesta aventura, uma vez 
mais, desempenham papel de rele-
vância os estaleiros ingleses onde 
se aperfeiçoam estes navios com 
características de velocidade e com 
pouco calado para navegação em 
águas pouco profundas e é nos por-
tos neutrais da Bermuda e de Nassau 
que os blockade-runners encontrarão 
os entrepostos adequados ao prosse-
guimento das suas viagens em direc-
ção aos portos confederados de onde 
regressavam à Europa com carre-
gamentos de algodão (StErN, 1992: 

62; BEmis, 1965: 375-376). Muitas 
vezes, em vez de prosseguiram via-
gem limitavam-se a baldear as cargas 
para navios de características mais 
adequadas nos portos de Nassau e 
Bermuda completando o percurso até 
aos portos do Sul violando o bloqueio 
(RyaN, 1976: 292).
traçado este quadro explicativo da 
movimentação de transportes no 
Atlântico, geralmente em navios 
ostentando pavilhão inglês, visando 
o abastecimento dos Confederados, 
importa introduzir a questão do papel 
do Arquipélago dos Açores. É certo 
que a bibliografia, com excepção do 
episódio do equipamento do Alabama 
nas baías da Praia e do Fanal, próximo 
de Angra, e das depredações causa-
das por este vapor confederado nas 
águas da ilha das Flores, é totalmente 
omissa em relação a qualquer envol-
vimento das ilhas açorianas (CHat-
tErtoN, 1932: 159-172; BoardmaN, 
1924: 223-235) 1. Porém, como se 
verá, a correspondência emitida pelo 
cônsul dos EUA estabelecido na ilha 
do Faial, destinada ao Departamento 
de Estado daquele país, provará que a 
posição das ilhas terá sido de alguma 
valia no desenrolar da operação naval 
com interesse para ambas as partes 
em conflito.

1 Após equipar-se na ilha terceira, o Alabama 
dirigiu-se para as águas da ilha das Flores 
onde, desde 5 de Agosto de 1862, destruiu 
os navios Ocmuldgee, Starlight, Ocean

 Rover, Alert, Weather gauge, Altamaha, 
benjamim Tucker, courser, Virgínia e 
Elisha dunbar. Parte significativa destes 
navios pertencia à frota baleeira dos EUA. 
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os açorEs No coNfroNto ENtrE YaNkees E sulistas

croNologia das ocorrêNcias vErificadas Nos açorEs

E associadas à guErra da sEcEssão ENtrE 1862 E 1864

N.º data ocorrêNcias Notas

1 Fev. 1862 A 28 de Fevereiro escalou o porto da Horta o vapor inglês Anna child sob 
o comando do Cap. Hammer com origem na Carolina do Norte e destino 
a Liverpool com algodão e equipamento, pretendendo tomar carvão. 
o cônsul Dabney diligenciou junto do cônsul inglês, Dart, para não 
fornecer carvão e não aceitar consignação, tendo solicitado o mesmo ao 
cônsul holandês e agente da Lloyd’s

2 Fev. 1862 A 28 de Fevereiro o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado dos 
EUA sobre o caso precedente.

3 Mai. 1862 o cônsul Dabney toma conhecimento de que se prevê a chegada ao Faial 
de 4 navios a vapor para abastecer 1000 toneladas de carvão que recusa até 
esclarecimento. Suspeita de contrabando de guerra. Do manifesto do vapor 
Stanley apenas constam fardos de palha.

4 Jun. 1862 Chegada à Horta a 5 de Junho do vapor Anglia vindo de Bristol e que se 
destinaria a Nassau. Foi a S. Miguel abastecer carvão. o cônsul informa o 
Departamento de Estado.

5 Ago. 1862 o cônsul Dabney dá conta ao Departamento de Estado da sua satisfação 
pelo apreço que lhe é manifestado pela sua conduta.

6 Ago. 1862 tradução de um relato do Sr. J. Inácio d’Almeida Monjardino para o 
cônsul Dabney dando conta da movimentação de navios no porto da Praia, 
nomea-damente do navio inglês barcelona, suspeitando tratar-se de navios 
destinados aos estados do Sul com equipamento e que um navio chegado 
posteriormente montou algumas peças.

2

7 1862 Carta da terceira de George Dart (ex-agente consular dos EUA na terceira) 
informa que os navios acima referidos se destinariam aos estados do Sul 
após receber cargas do Alabama e do Agripina. Refere o desrespeito pelas 
autoridades locais.

2 trata-se do episódio relacionado com o armamento do navio Alabama..

De modo a permitir uma avaliação da 
informação contida na correspondên-
cia expedida pelo Consulado dos Esta-
dos Unidos da América nos Açores, 

com sede na cidade da Horta, ilha do 
Faial, organizou-se um quadro crono-
lógico no qual se sintetizam os dados 
mais relevantes daquela informação.
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8 Set. 1862 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado em 18 de Setembro 
que chegou à Horta vindo das Flores o brigue Eschel tendo relatado a 
destruição de 7 navios baleeiros americanos nas águas das Flores e Corvo. 
Sugere que os navios de guerra americanos Tuscarora e Kearsarge deve-
riam ser enviados para as águas açorianas dado estar-se na época de caça 
à baleia.

3

9 Set. 1862 o cônsul Dabney informa o comandante do vapor americano Release em 
escala pela Horta, sobre os factos ocorridos nas Flores que atribui a um 
corsário dos confederados. Informa também que sabe existirem firmas nos 
Açores que se preparam para fornecer carvão a estes navios. Sugere a vinda 
do Tuscarora e do Kearsarge que estão em Espanha.

10 Set. 1862 o cônsul Dabney, aproveitando a escala da escuna inglesa prosperous, 
informa a missão dos EUA na Inglaterra dos factos acontecidos nas Flores 
e pede providências.

11 Set. 1862 Carta das Flores dos capitães dos navios Eagle e black Eagle informa o 
cônsul Dabney que o Alabama destruiu o Ocmuldgee, o Ocean Rover, 
o Alert e o Weather gauge. Sugerem a vinda do Tuscarora que anda em 
perseguição do navio confederado Sumter. Informa também que o “pirata” 
deseja afundar o navio da firma Dabney.

12 Set. 1862 James McKay Jr., agente consular dos EUA nas Flores confirma as 
informações já dadas e pede ao cônsul Dabney para enviar uma embar- 
cação para transportar para o Faial os tripulantes e passageiros dos navios 
destruídos.

13 Set. 1862 Cópia de um relato do Cap. Doane da escuna Starlight sobre a destruição 
de navios pelo Alabama.

14 1862 testemunho do Cap. Small sobre a destruição da escuna baleeira Weather 
gauge pelo Alabama.

15 1862 testemunho do Cap. Luce sobre a destruição do navio Ocmuldgee pelo 
Alabama.

16 Ago. 1862 Carta do agente consular na terceira, Sr. Monjardino, sobre o caso do navio 
barcelona naquela ilha.

17 out. 1862 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado que chegaram os 
navios de guerra Kearsarge e Tuscarora sob o comando dos capitães 
Pickering e Craven, respectivamente, o que lhe causou grande satisfação. 
Não há notícias do confederado Alabama.

18 Set. 1862 Expedição de correspondência pelo cônsul Dabney dando conhecimento da 
escala do navio Release vindo de Cadiz. Informações em torno do episódio 
das depredações ao largo das Flores.

3 Sobre a intervenção do Kearsarge na perseguição ao Alabama, ver MarvEl, 1996; Costa, s.d.
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19 1862 Depoimento do Cap. Small do navio Weather gauge sobre a destruição 
pelo Alabama.

20 1862 Depoimento do Cap. Church sobre a destruição do navio Alert pelo 
Alabama.

21 Set. 1862 Correspondência para a missão dos EUA em Inglaterra sobre os aconteci-
mentos verificados nas Flores com a destruição de navios pelo Alabama e 
informações sobre o episódio do equipamento deste navio na terceira.

22 Set. 1862 Carta de James McKay Jr. relatando os acontecimentos sucedidos em águas 
da ilha das Flores.

23 Set. 1862 Carta do agente consular na terceira, Sr. J. A. Monjardino, relatando o 
comportamento do comandante do vapor barcelona.

24 out. 1862 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado que não dispõe de 
notícias sobre o Alabama e que o Kearsarge regressou a Cadiz.

25 Nov. 1862 o cônsul reitera as informações anteriores para o Departamento de Estado, 
de que não há notícias sobre navios rebeldes nos Açores.

26 Dez. 1862 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado de que não há notícias 
sobre navios rebeldes.

27 Jan. 1863 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado que escalou a Horta 
o navio de guerra americano Vanderbuilt com o objectivo de seguir para 
Barbados em perseguição do Alabama. Naquele navio vieram para a Horta 
o capitão Winslow e o tenente thornton para embarcarem no Kearsarge.

28 Fev. 1863 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado de que foi estabe-
lecido na terceira um depósito de carvão para fornecer navios confede-
rados e que foram alugados armazéns na Horta com idêntica finalidade, 
mas conseguiu demover o promotor desta última iniciativa. Dá conta do 
abastecimento do navio gypsy Queen com origem em Matamoros, o que 
explicará.

29 Jan. 1863 o cônsul Dabney dá explicações ao Cap. Winslow sobre as razões porque 
abasteceu carvão ao gypsy Queen.

30 Jan. 1863 Correspondência idêntica à anterior em que fica a saber-se que o motivo 
da não recusa de abastecimento ao gypsy Queen, com origem em Mata-
moros e Bermuda com carga de algodão destinado a Liverpool, foi não 
desviar o navio para a terceira e não incentivar a criação de outros depó-
sitos na Horta.

31 Fev. 1863 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado que na ilha terceira 
se instalou um depósito de carvão para fornecer navios suspeitos. Refere 
terem-se verificado tentativas idênticas na Horta mas que conseguiu dis-
suadir os promotores. Explica o caso do gypsy Queen acima mencionado.
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32 Fev. 1863 o cônsul informa o Departamento de Estado em 27 de Fevereiro de que 
ao largo de S. Jorge apareceu um navio suspeito parecendo aguardar a 
chegada de outra embarcação.

33 Fev. 1863 o cônsul Dabney agradece nova manifestação de apreço do Departamento 
de Estado pela sua actuação ao recusar abastecimento de carvão a navios 
apoiando os confederados.

34 Mai. 1863 Carta do cônsul Dabney para o seu agente em Londres, Mr.Camroux, sobre 
um pedido de fornecimento de 1000 toneladas de carvão a 4 navios suspei-
tos de contrabando de guerra.

35 1863 Documento da autoria do cônsul Dabney sobre a situação dos depósitos de 
carvão na Horta. Retoma o assunto do pedido de abastecimento aos navios 
Adele, Anglia, Scotia e columbia, todos apresados. Refere que o columbia 
esteve na Horta e seria um verdadeiro arsenal.

36 1863 Documento elucidando sobre as perdas incorridas pelo facto de não abas-
tecer os navios Stanley e Anglia.

37 Fev. 1863 o cônsul informa o Departamento de Estado da chegada à Horta dos navios 
britânicos bonny brest e James R. bailey com carvão para thomas Dart, 
vice-cônsul inglês na Horta, enviado de Inglaterra pelo irmão para criar na 
Horta um depósito. Dá conta de diligências bem sucedidas para impedir 
esta iniciativa, adquirindo o carvão e os armazéns.

38 Fev 1863 o cônsul Dabney dá conta ao Departamento de Estado de suspeitar que na 
altura em que se deram nas Flores as destruições de navios pelo Alabama, 
de ter chegado àquela ilha o navio britânico black Eagle o qual terá descar-
regado equipamento para o navio confederado.

39 Mar. 1863 o cônsul Dabney relata nova tentativa de criar um depósito de carvão na 
Horta. Informa da chegada de uma escuna inglesa com 258 toneladas e que 
procedeu como já havia feito com thomas Dart.

40 Abr. 1863 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado sobre notícias vindas 
das Flores de que o Alabama teria sido avistado próximo daquela ilha. Mais 
tarde dá opinião de que a notícia seria infundada.

41 Abr. 1863 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado que o Cap. Winslow 
e o tenente thornton permanecem na Horta a aguardar o navio Kearsarge 
para se juntarem á tripulação.

4

42 Abr. 1863 o Kearsarge chega à Horta a 6 de Abril sob o comando do Cap. Pickering.

43 Abr. 1863 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado que o Cap. Winslow 
assumiu o comando do Kearsarge.

4 Sobre as escalas no Faial do navio Kearsarge e a permanência do Cap. Winslow na Horta, 
ver DabNEy, 2006, passim III.
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44 Jun. 1863 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado da escala pela Horta 
do vapor lord clyde sob o comando do Cap. Wyllie o qual deverá ter 
sido construído com características para violar o bloqueio aos portos dos 
estados confederados. Procede de Cardiff e destina-se a Nassau. Foi-lhe 
recusado o abastecimento de carvão, pelo que recorreu a um navio britâ-
nico também em escala no porto da Horta.

45 Jul. 1863 o cônsul informa o Departamento de Estado de que escalou a Horta o navio 
Juno, em viagem de Cardiff para a Bermuda, ao qual foi recusado abas-
tecimento de carvão, tendo seguido para a terceira. Foi perseguido pelo 
Kearsarge.

46 Jul. 1863 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado da movimentação do 
Kearsarge na proximidade do Faial e Pico e informa ter-se dirigido a bordo 
a pedido do comandante para conferenciar. o facto estará relacionado 
com a manobra do vapor Juno ao largo da terceira, onde terá verificado os 
respectivos documentos os quais não seriam conclusivos. A sua presença 
a bordo do Kearsarge foi observada de bordo de embarcações pelo vice-
-cônsul britânico e pelo capitão do porto.

47 Jun. 1863 o vice-cônsul inglês thomas Dart apresentou protesto junto do cônsul 
Dabney contra o procedimento do Cap. Winslow relativamente ao vapor 
Juno perseguido pelo Kearsarge.

48 Jan. 1864 o cônsul informa o Departamento de Estado da chegada do navio [Nolan] 
à terceira para tomar carvão. Procede de Greenock e dirige-se para Nassau.

49 Mar. 1864 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado sobre notícias rece-
bidas de S. Miguel do agente consular Mr. Hickling, relatando a presença 
de navios suspeitos e de um caso ocorrido em Santa Maria onde se avistou 
um navio a arder.

50 Mar. 1864 o cônsul Dabney retoma o assunto anterior e informa o Departamento de 
Estado do estabelecimento de um depósito de carvão em S. Miguel.

51 Abr. 1864 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado que o vapor de hélice 
dupla Atlanta, em viagem de Falmouth para a Bermuda, escalou a terceira 
para abastecer carvão.

52 Mai. 1864 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado que o vapor inglês 
de duas hélices, mary celleste, de Liverpool para Nassau, tomou carvão 
em S. Miguel. Informa também que o agente consular Hickling pediu ao 
governador da ilha para mandar proceder a uma revista e proibir o abasteci-
mento. Pela linha de água Mr. Hickling julga que o navio estaria carregado 
e não apenas com lastro como se declarava.

53 Jun. 1864 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado que o navio inglês 
nourmahal em viagem da Austrália para Inglaterra escalou a Horta depois 
de ter sido abordado pelo navio confederado Florida para transbordar os 
passageiros do navio george latimer que incendiou. o comandante do 
george latimer pediu ao cônsul americano o repatriamento dos passa-
geiros e tripulantes.
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54 Jun. 1864 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado que o vapor Falcon, 
em viagem de Glasgow para as Antilhas, fez escala em S. Miguel onde 
abasteceu 250 toneladas de carvão, tratando-se de um navio destinado a 
romper o bloqueio aos portos confederados. Informa também que ao largo 
da costa Norte daquela ilha foram avistados 3 vapores.

55 1864 Anúncio [com origem na imprensa britânica] dirigido aos navios com 
destino à Bermuda e Nassau, anunciando o depósito de carvão na ilha 
terceira. os contactos que constam do anúncio são George Dart na terceira 
e Joseph Dart em Londres.

56 Jul. 1864 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado que chegou à terceira 
o vapor inglês Stag, de Glasgow para Nassau, para tomar carvão.

57 Ago. 1864 o cônsul Dabney informa o Departamento de Estado de que o vapor 
ptarrmigan escalou S. Miguel devendo destinar-se ao bloqueio dos portos 
confederados. Informa ainda a passagem de dois outros vapores que devem 
ter idêntica finalidade.

58 Nov. 1864 o cônsul informa o Departamento de Estado que os vapores ingleses Ruby 
e Runner, com destino à Bermuda, fizeram escala na terceira para abas-
tecer carvão. 

Embora a correspondência consular 
consultada não refira outras circuns-
tâncias e factos, nomeadamente 
quanto ao navio de guerra americano 
Kearsarge que afundaria o Alabama 
ao largo do porto francês de 
Cherbourg (StErN, 1992: 188), os 
Anais da Família dabney no Faial 
(DabNEy, 2006) permitem reconsti-
tuir uma parte do itinerário daquele 
navio e as suas escalas pelo porto 
da Horta anteriormente ao desfecho 
daquele importante combate naval 
em que o Alabama seria afundado. 
Para além de uma primeira vinda à 
Horta em outubro de 1862 conjunta-
mente com o Tuscarora a pedido do 
cônsul Dabney, registada no quadro 

anterior, o Kearsarge regressa o Faial 
a 5 de Abril de 1863, altura em que 
o Cap. Winslow assume o comando 
do navio. Desde então, ao longo de 
um período que se prolongará até 2 
de Setembro, aquele navio de guerra 
da União terá permanecido em águas 
açorianas com frequentes escalas na 
Horta onde, comandante e oficiali-
dade, desfrutariam da permanente 
hospitalidade dos Dabney.
Em tempo de guerra e incumbido da 
missão de dar caça ao Alabama, não 
é crível que o cruzeiro do Kearsarge 
nas imediações da ilha do Faial e as 
sucessivas escalas no seu porto, não 
tivesse objectivos militares concre-
tos e é natural que entre eles se in- 
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cluísse a obtenção de informação 
sobre o paradeiro do navio confe-
derado. Acresce o facto de que se 
estava em plena época da caça à 
baleia no arquipélago, podendo admi-

tir-se a ideia de que os navios da frota 
baleeira que se aventurassem nes-
tas paragens poderiam atrair algum 
navio confederado, nomeadamente o 
Alabama.

CoNclusão

Apesar de geograficamente distan-
tes do teatro de guerra onde Norte e 
Sul se confrontam num conflito que a 
história registou sob o nome de 
Guerra da Secessão, o Arquipélago 
dos Açores reafirma, uma vez mais, 
o valor estratégico da sua posição a 
meio do Atlântico. Isto sucede a par-
tir do momento em que o âmbito da 
guerra extravasa os seus limites ter-
ritoriais, valorizando a componente 
naval, não só como forma de causar 
o maior dano possível à economia 
de ambas as partes em confronto, 
mas ainda visando cortar os canais 
de acesso às fontes de apoio logís-
tico indispensáveis à viabilização 
do esforço de guerra. Parafraseando 
Borges de Macedo, na sua afirmação 
de que “sempre que o oceano cons-
titui uma área efectiva, ou potencial, 
de confronto, Portugal está nele, ine-
vitavelmente, envolvido” (MacEdo, 
s.d.: 315), é legítimo sublinhar que o 
mesmo sucede em relação aos Açores 
no contexto específico do Atlântico.

Da análise dos dados que o quadro 
cronológico acima organizado per-
mite, pode retirar-se a conclusão de 
que os Açores, em plena Guerra da 
Secessão Americana, desempenharam 
algumas vezes um papel instrumental, 
como parte de um eixo logístico de 
enorme relevância ligando portos do 
Reino Unido aos portos da Bermuda 
e Nassau, usados como plataformas 
de uma vasta operação orientada para 
a violação do bloqueio aos portos dos 
Estados Confederados.
De um modo menos evidente, os 
dados registados no quadro, com-
pletados por informação facultada 
pelos Anais da Família dabney no 
Faial, parece poder também colocar-
-se a possibilidade de a ilha do Faial, 
em que sobressai a intervenção do 
cônsul Charles William Dabney, 
servir de base de informação e apoio 
à operação do navio de guerra da 
União, Kearsarge, na missão de loca-
lizar e afundar o navio confederado 
Alabama.
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