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Do Autor 

“ I wrote Open Boat Whaling in the Azores after returning from my first visit to 
the islands in 1949. I have made later visits and have lived in all the nine islands 
where I have come to love the Azores and their people. I was therefore delighted 
to learn that a translation of my report was about to see the light in the 
Autonomous Region. 

The translation was no easy matter because the text is full of difficult words from 
the days of the American whaleships. I therefore congratulate Mr. Fernando Jorge 
Faria da Silva on what I believe to be a first class job. 

Whaling in the Azores has finished since Portugal joined the European Union in 
1987. Looking back over half a century I am proud to have sailed with these men 
who, with only their courage and resolution and their skill in boats, sailed from 
their islands’ coasts to hunt the great sperm whale.” 

Robert Clarke 
Pisco, Peru 
February 2001. 



 

 

Uma Nota de Apresentação 

Sob o título de Baleação em Botes de Boca Aberta nos Mares dos Açores, fica 
agora acessível em Português o bem dotado conteúdo da monografia Open Boat 
Whaling in the Azores - The History and Present Methods of a Relic Industry, da 
autoria de Robert Henry Clarke, cetólogo de nomeada desde há muito firmada. 
Resultou a obra de Clarke de aprofundada investigação, designadamente por 
trabalho de campo em várias ilhas do arquipélago. Volvidos estão, entretanto, 
cinquenta anos quase, até ganhar-se o conseguimento de Faria da Silva. Longe vai 
também o tempo em que a indústria baleeira rendia. E já passou uma década sobre 
a recolha, que se impunha, de memorabilia que compõe espaços museológicos 
convenientemente preparados nos Açores e, de seguida, na Madeira, as regiões 
que atraíram Robert Clarke e mais se projectaram neste particular do seu interesse. 
Os temas marcantemente abrangentes que se acham transferidos para a presente 
dádiva tradutora foram sucessivamente suscitando vivo interesse, à conta da 
competência e métodos do historiador entregue a um fascinante exercício 
comparativo. E a este propósito deixo aqui o registo de que, por onde andei a 
informar-me em assuntos do género, sempre a obra de Clarke era, obviamente, 
recomendada por indispensável sectorialmente. 
Publicada em 1954 – in Discovery Reports, Vol. XXVI, pp. 281-354, Pr. XIII-
XVIII, ilus., edição do National Institute of Oceanography, Cambridge University 
Press – a monografia de Clarke comporta, em compacto extenso, um repositório 
de dados indispensáveis à apreciação da considerada indústria-relíquia nas 
respectivas especificações e particulares, incluindo as da pequena arte dos 
baleeiros, o scrimshaw, de que há, no texto de Clarke, um espécime ainda agora 
capaz de recomendar estudo. 
Fernando J. Faria da Silva, ao ter-se devotado resolutamente à sua versão de obra 
de rigor, qual a de Clarke, prestou um efectivamente útil serviço de aproximação, 
à língua portuguesa, do texto original. 
Em 1956, coube ao naturalista açoriano José Agostinho, director, em Angra do 
Heroísmo, do Serviço Meteorológico dos Açores – e de quem Clarke se tornou 
amigo – a divulgação, em termos entusiásticos, do valimento de Open Boat 
Whaling in the Azores, tendo então vaticinado que, mais cedo ou mais tarde, 
surgiria uma tradução. O vaticínio cumpriu-se por Fernando J. Faria da Silva, que 
bem merece reconhecimento público face à tarefa, eriçada de dificuldades, de 
afrontar um texto de especialidade. 

Angra, Ilha Terceira, 27 de Março de 2001 

João Afonso 



 

 

Índice 
Introdução ..................................................................................................................... Página 1 

Agradecimentos ........................................................................................................................ 4 

História da Baleação nos Açores ........................................................................................ 5 

Os navios baleeiros, de 1765 a 1921 ........................................................................................ 5 
A baleação costeira, a partir de 1832 .................................................................................... 15 

A Actual Sobrevivência da Baleação em Botes de Boca Aberta ........................... 25 

As vigias na falésia ................................................................................................................. 28 
A canoa baleeira: sua palamenta e utilização ........................................................................ 30 

A Canoa Baleeira ............................................................................................................. 31 
O reboque pela lancha motorizada ................................................................................. 35 
A manobra à vela ............................................................................................................. 36 
A manobra a remos .......................................................................................................... 37 
Arpões e lanças ................................................................................................................ 39 
Selhas, linhas de baleia e acessórios ............................................................................... 44 
Controlo da linha de baleia ............................................................................................. 46 
Passagem da corrente de reboque ................................................................................... 47 
Marcação da baleia e sinalização ................................................................................... 47 
Equipamento de sobrevivência no mar ............................................................................ 48 
Varadouros ...................................................................................................................... 49 

A lancha rebocadora ............................................................................................................... 49 
A caça à baleia ........................................................................................................................ 51 

O sinal e a arreada .......................................................................................................... 51 
A perseguição .................................................................................................................. 52 
O arpoamento .................................................................................................................. 53 
O bote trancado ............................................................................................................... 54 
O lanceamento ................................................................................................................. 56 
O “flurry” ........................................................................................................................ 57 
Acidentes .......................................................................................................................... 58 

O aproveitamento da baleia .................................................................................................... 59 
O esquartejamento ........................................................................................................... 60 
O derretimento ................................................................................................................. 65 
As estações de traióis ....................................................................................................... 66 

Processamento nas estações modernas .................................................................................. 69 
Âmbar cinzento, scrimshaw, couro de baleia e tendões ......................................................... 74 
Os baleeiros ............................................................................................................................ 77 

A Baleação na Madeira ........................................................................................................ 78 
Sumário ...................................................................................................................................... 80 
Referências ............................................................................................................................... 81 
Apêndice 

Tabela 10. Estatísticas da baleação ao cachalote nos Açores, em botes 
de boca aberta, de 1896 a 1949 .................................................... após a página 84 

Gravuras I a VI ................................................................................................. após o Apêndice 



 

 

  





Baleação em Botes de Boca Aberta nos Mares dos Açores 

1 

Introdução 
Os Açores, ou Ilhas Ocidentais, compreendem um grupo vulcânico de nove ilhas, situadas a 

uma latitude próxima dos 38o Norte, a cerca de 900 milhas de Portugal e quase a meio do 
Atlântico Norte (Fig. 1). As ilhas constituem-se em três grupos, cujos pontos extremos distam 
entre si cerca de 100 milhas; e a distância entre o Corvo, no Grupo Ocidental, e Santa Maria, no 
Grupo Oriental, ronda as 400 milhas. O arquipélago é administrado, não como uma colónia, mas 
como parte integrante de Portugal. Por este motivo, quando houver referência no relato ao 
território continental ou aos seus habitantes, estes serão geralmente designados, 
respectivamente, por “Portugal continental” e “portugueses do continente.” 

Presentemente (1953), existem três centros baleeiros portugueses no Atlântico Norte (Fig. 1). 
Setúbal, em Portugal continental, operou com baleeiras a vapor ao rorqual comum e ao 
cachalote, entre 1925 e 1927, tendo recomeçado as operações em 1944 a partir de uma nova 
estação. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira a pescaria é de tipo diferente, apenas os 
cachalotes são objecto de caça. Os cachalotes são os maiores Odontocetos, ou baleias com 
dentes, que existem: o macho pode atingir 18 metros de comprimento, e a fêmea chega aos 12 
metros. 

Fig. 1. Centros baleeiros portugueses no Atlântico Norte em 1953. A baleação em botes de boca 
aberta pratica-se nos Açores e na Madeira; em Setúbal são utilizados barcos a vapor. 

A caça ao cachalote nestas ilhas é particularmente interessante porque os métodos empregues 
são remanescentes da baleação dos velhos tempos, geralmente considerada como tendo 
praticamente desaparecido dos oceanos. A baleação litorânea nos mares dos Açores, praticada 
com o arpão manual e a lança, em botes de boca aberta, a remos ou à vela, ainda constitui uma 
indústria considerável. Mais: estes métodos antiquados, herdados dos baleeiros americanos no 
século XIX, não se limitam à caça propriamente dita, mas estendem-se em muitos locais 
também ao desmancho das baleias em terra e à extracção das respectivas matérias gordas, em 
caldeirões de ferro. Um “negócio d’óleo” costeiro em New Bedford, por alturas de 1760, ou 
numa praia do Spitzbergen, nos começos do século dezassete, não faria grande diferença do 
panorama actual no Pico, em São Jorge ou na Terceira. 
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Verificar-se-á que, em quatro das ilhas, algumas das antigas estações de traióis1 foram 
substituídas por fábricas a vapor sob pressão; que desde o virar do século se generalizou o uso 
das lanchas a motor para fins de reboque; e que nos anos mais recentes o radiotelefone foi 
adoptado para as comunicações entre a costa e a lancha motorizada. Mas, mais do que de 
mudanças, encontramo-nos aqui em presença de pequenos ajustes, na medida em que o velho 
material e a técnica de caça ao cachalote se mantiveram inalterados. 

Tabela 1. Cachalotes. Capturas anuais, mundiais e nos Açores, entre 1910 e 1949 

Ano 
Número de Capturas 

Ano 
Número de Capturas 

Mundiais Açores Açores (%) Mundiais Açores Açores (%) 

1910 155 112 72.3 1930 1311 99 7.6 

1911 302 120 39.7 1931 597 80 13.4 

1912 619 72 11.6 1932 811 179 22.1 
1913 465 68 14.6 1933 1423 266 18.6 

1914 757 35 4.6 1934 1999 234 11.7 

1915 861 33 3.8 1935 2481 379 15.3 
1916 1083 71 6.5 1936 5068 387 7.6 

1917 513 128 24.9 1937 7392 417 5.6 

1918 1092 183 16.8 1938 3725 417 11.2 

1919 1219 132 10.8 1939 5049 400 7.9 
1920 873 124 14.2 1940 4466 552 12.4 

1921 796 78 9.8 1941 5303 (334) - 

1922 912 121 13.3 1942 4383 525 12.0 
1923 740 177 23.9 1943 4538 663 14.6 

1924 950 71 7.5 1944 1466 591 40.3 

1925 1475 151 10.2 1945 1382 443 32.1 
1926 1775 199 11.2 1946 3418 592 17.3 

1927 1441 166 11.5 1947 7395 565 7.6 

1928 1989 185 9.3 1948 8766 698 8.0 

1929 2074 212 10.2 1949 8728 484 5.5 
    Total 99792 10743 10.8 

Esta tabela foi elaborada a partir dos valores de capturas da Tabela 10, no que respeita aos 
Açores. Os valores mundiais foram retirados de Norsk Hvalfangsttid, 1948, p. 312 e 1950, 
pp. 360, 560. Os valores das capturas no Antárctico foram incluídos no ano em que termina o 
Verão austral; por exemplo, a captura mundial de 1949 inclui a captura antárctica de 1948-49. 
O Norsk Hvalfangsttid, 1948, p. 312, não apresenta valores relativos à “Costa de Espanha, 
Portugal e Açores” nos anos 1910-19 e 1928-32, pelo que os totais dos Açores foram 
adicionados à captura mundial nestes anos. Quando os valores relativos à “Costa de Espanha, 
Portugal e Açores” foram apresentados como sendo inferiores à captura real nos Açores, a 
respectiva diferença foi adicionada aos valores mundiais. As capturas de cachalote a partir de 
Setúbal nos anos 1925-7 foram também tidas em conta. Estes ajustamentos resultaram numa 
variação substancial nos valores de captura mundial publicados para os anos mais remotos, em 
particular o período de 1910-23, no qual as variações ainda seriam mais significativas se se 
tivessem incluído os valores dos vinte ou trinta navios baleeiros à vela que ainda caçavam 
cachalotes nesse período (ver a Tabela 2 e a Gravura I). 

                                                
1 Corruptela fónica do Inglês try-works (Nota do Tradutor). 
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Face ao exposto, deve ainda anotar-se o facto de a indústria baleeira açoriana, em botes de 
boca aberta, nunca ter estado tão florescente e disseminada pelo arquipélago como está hoje em 
dia. Mais ainda, a Tabela 1 e a Fig. 2 mostram que, durante 40 anos de baleação mecanizada a 
vapor noutros locais, a contribuição dos Açores para as capturas mundiais de cachalotes nunca 
foi insignificante e terá sido até, em dada altura, substancial. Mesmo em anos recentes, de 1946 
a 1949, quando a procura de óleo de cachalote no pós-guerra levou a substanciais capturas com 
navios-fábrica no Antárctico e ao largo do Peru, os Açores ainda conseguiram operar para 
contribuir com 6 a 17% das capturas mundiais. 

Fig. 2. Cachalotes. Capturas anuais no mundo e nos Açores, de 1910 a 1949 
(os valores de 1941 para os Açores não estão completos). 

O presente relato ocupa-se das origens, da história e da prática corrente da baleação nos 
Açores, em botes de boca aberta. É o resultado de uma missão levada a cabo no Verão de 1949, 
na qual fui enviado ao arquipélago pelo Instituto Nacional de Oceanografia, a fim de aí 
investigar as baleias e a baleação. A minha estada durou dez semanas, de 22 de Junho a 5 de 
Setembro. Durante esse período visitei as nove ilhas e examinei dezasseis das vinte e uma 
estações baleeiras espalhadas pelo arquipélago (Fig. 3, p. 18; Tabela 4, p. 27). Se bem que muito 
do meu tempo tenha sido utilizado em investigação biológica na Ilha do Faial, examinando as 
carcaças das baleias na plataforma de esquartejamento de Porto Pim, Horta, tive o privilégio, em 
Agosto, de sair à baleia nos botes do Faial e de fazer um filme em 16 mm que é considerado um 
registo ímpar desta remota actividade. 

Este relatório consta de uma secção histórica e de uma secção técnica, às quais acrescentei 
algumas notas sobre a baleação madeirense, estas necessariamente esboçadas e inadequadas, já 
que não visitei a Madeira. 
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A secção histórica divide-se naturalmente em duas partes: a primeira descreve o papel dos 
Açores e dos seus habitantes na indústria baleeira pelágica, inspirada e monopolizada pelos 
habitantes da Nova Inglaterra durante os séculos dezoito e dezanove; a segunda parte delineia o 
aparecimento e subsequente fortuna da baleação costeira nos Açores, desde os tempos das 
barcas baleeiras até ao presente. 

A secção técnica regista o material, os métodos e as instalações da indústria existente, e inclui 
comparações sistemáticas com a baleação americana dos velhos tempos. Não são no entanto 
referidos os efeitos da baleação sobre a população de baleias, já que este assunto é mais 
apropriadamente tratado num Discovery Report2 separado, sobre o cachalote, que está 
praticamente concluído e que examina os resultados da investigação biológica levada a cabo em 
1949. Este outro relato irá sugerir que, embora não haja ainda indícios de pesca excessiva, é 
pouco provável que a reserva populacional disponível aguentasse uma exploração contínua com 
navios arpoadores a vapor, a menos que estes fossem rigorosamente controlados. 

Mesmo que a baleação deste tipo nunca venha a ser praticada nos Açores, tive o cuidado de 
detalhar o registo técnico tanto quanto as minhas notas o permitem, pois seria demasiado esperar 
que um anacronismo como este possa continuar indefinidamente numa época em que a 
mecanização, um pouco por toda a parte, tende a afastar e a proteger os homens do conflito 
directo com os riscos naturais do seu ambiente. É animador saber que, no Atlântico Norte, ainda 
se podem encontrar homens com a coragem, a determinação, a força física e a resistência que a 
baleação em botes de boca aberta exige. 

Agradecimentos 
Estou em dívida para com o Governo Português, através do seu Embaixador em Londres, que 

aprovou a minha missão em 1949. 

Ao recordar a boa vontade e cooperação que encontrei por toda a parte, viajando nos Açores e 
em Portugal continental, gostaria especialmente de agradecer, pela sua gentileza na assistência 
ou hospitalidade, às seguintes pessoas: Tenente-Coronel José Agostinho, Director dos Serviços 
Meteorológicos dos Açores; Sr. Joaquim Martins do Amaral, armador baleeiro no Faial, em cuja 
estação de Porto Pim trabalhei durante dois meses; Sr. Tomás Alberto de Azevedo, gerente dos 
botes em que fui ao mar, no Faial; Dr. Tibério Ávila Brazil, armador baleeiro no Pico; Capitão-
Tenente Manuel Melo de Carvalho, Capitão do Porto da Horta em 1949; Sr. Pedro Cimbron, 
armador baleeiro em São Miguel; Tenente-Capitão Franklin Davies, R. N., antigo Vice-Cônsul 
britânico em Ponta Delgada; Dr. J. Mousinho Figueiredo, do Ministério da Economia, em 
Lisboa, uma autoridade em baleação nos Açores; Sr. J. V. Leal, da Pan American Airways 

                                                
2 Robert Clarke 1956. Sperm Whales of the Azores. Discovery Reports, Vol. XXVIII, pp. 237-298. Do trabalho de 

investigação do Dr. Clarke nos Açores resultaram quatro outras publicações de grande interesse, a saber: 
1955. A Giant Squid Swallowed by a Sperm Whale. Norsk Hvalfangsttid, No. 10, pp. 584-593. Uma lula 

gigante Architeuthis sp., com 10,49 metros de comprimento total e 184 quilos de peso, foi retirada inteira 
de dentro de um cachalote relativamente pequeno (14,4 m), em Porto Pim, no Faial, a 4 de Julho de 1955. 
Esta lula é considerada a maior registada até à data, pois os registos de certas lulas maiores, arrojadas na 
Nova Inglaterra, no século dezanove, não são considerados fiáveis. 

1956. Marking Whales from a Helicopter. Norsk Hvalfangsttid, No. 6, pp. 311-318. Pela primeira vez, a 23 de 
Julho de 1955, foram marcadas baleias a partir de um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, baseado na 
Terceira. 

1956. A Biologia dos Cachalotes Capturados nos Açores - The Biology of Sperm Whales Captured in the 
Azores. Notas e Estudos do Instituto de Biologia Marítima, No. 10, p. 11. Em Português e Inglês. 

1981. Whales and Dolphins of the Azores and their Exploitation. Report of the International Whaling 
Commission, No. 31, pp. 607-615. 

(Nota do Tradutor). 
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System, em Santa Maria; Comandante J. W. McClelland, R. N., Adido Naval britânico em 
Lisboa, em 1949; Sr. Jacinto Silveira de Medeiros, co-proprietário da velha casa dos traióis em 
Porto Pim, que contribuiu imenso para a secção histórica deste relato esquadrinhando 
pacientemente, a meu pedido, os arquivos e jornais da Horta, entrevistando velhos baleeiros no 
Faial e no Pico e fornecendo fotografias dos últimos anos em que os navios baleeiros escalavam 
os Açores; Sr. Manuel Neves, co-proprietário dos traióis em Porto Pim com o Sr. Medeiros; 
Mr. H. R. Pearce, o único britânico residente na Terceira; Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, 
Director do Instituto de Biologia Marítima em Lisboa, que me tem ajudado com alguma 
literatura em Português; Sr. Francisco Marcelino dos Reis, proprietário da estação baleeira de 
Setúbal; Sr. José Tavares dos Reis, gerente da fábrica da baleia em Porto Pim, cuja ajuda na 
investigação biológica será relevada noutro relato; Sr. Francisco Linnares dos Santos, armador 
baleeiro na Terceira; e Sr. José Cristiano de Sousa, armador baleeiro no Pico. 

Nesta lista de colaboradores de além-mar, deixei propositadamente para o fim um grande 
obrigado a Mr. B. L. Collins, até há pouco Agente Consular britânico na Horta, um amigo 
incansável na satisfação dos meus muitos pedidos, não apenas durante a missão de 1949 mas 
mesmo após ter deixado as ilhas. 

No meu país, agradeço ao Dr. F. C. Fraser, do Museu de História Natural, que gentilmente leu 
este relato em manuscrito e que foi o primeiro a contar-me, no regresso da viagem do Atlantide 
(p. 26), que a baleação em botes de boca aberta ainda perdura nos Açores. Finalmente, fico 
particularmente grato ao Dr. N. A. Mackintosh, C. B. E., por me ter enviado nesta missão, pelos 
seus conselhos e encorajamento aquando da preparação deste relato e por ter assegurado a sua 
publicação durante a minha ausência no estrangeiro. 

História da Baleação nos Açores 
O material historiográfico não tem a pretensão de ser exaustivo. Os elementos originalmente 

registados mostraram-se fragmentados ou incompletos, mesmo tendo eu a sorte de ter sido 
assistido localmente, na sua pesquisa, pelo Sr. Jacinto Silveira de Medeiros. As estatísticas 
apresentadas em anexo (Tabela 10) foram tiradas da Estatística das Pescas Marítimas no 
Continente e Ilhas Adjacentes, uma compilação oficial de todas as estatísticas de pesca 
portuguesas, publicada anualmente. Os respectivos registos de baleação remontam a 1896 e não 
tive acesso a quaisquer dados anteriores, à excepção de alguns valores isolados para o Grupo 
Ocidental, de 1886 a 1890, fornecidos por Faria e Silva (1890). A Estatística das Pescas contém 
também umas tantas notas sobre baleação que me foram úteis. Aliás, as minhas fontes são 
apenas referências soltas, encontradas nas narrativas de viagens à baleia e na literatura 
portuguesa; um relato mais ambicioso teria requerido a consulta dos arquivos estaduais 
portugueses e uma visita às realmente singulares bibliotecas de baleação da Nova Inglaterra. 

Os navios baleeiros, de 1765 a 1921 
A caça ao cachalote à escala comercial nos Açores não começou certamente a partir da costa, 

mas sim a partir dos botes arreados pelos navios baleeiros. Estes cruzaram o mar açoriano, 
conhecido entre os baleeiros como a “zona das Western Islands”, até aos derradeiros dias da 
indústria de alto mar; e a baleação litorânea - que não se estabeleceu antes da década de 1830 - 
só se tornou uma séria candidata ao contingente local de baleias por alturas do fim do século. 
Parece que uma ou outra baleia terá sido capturada, ocasionalmente, antes da chegada dos 
navios baleeiros da Nova Inglaterra (p. 15), mas a história da baleação costeira só começa 
propriamente com os ilhéus açorianos que aprenderam a arte a bordo desses navios e que depois 
trouxeram os métodos americanos para terra, onde, “sem sair de casa”, podiam continuar a caçar 
a partir das escarpadas costas a mesma baleia cujos hábitos pelágicos os haviam já atraído em 
longas viagens por todos os mares do mundo. 
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O início da baleação ao cachalote a partir dos portos da Nova Inglaterra foi objecto de boas 
crónicas por Macy (1835), Scammon (1874) e Starbuck (1878). Por alturas de 1738 era prática 
corrente armar navios para “sair a balear o cachalote no alto mar”, e os baleeiros penetraram 
cada vez mais longe no Atlântico Norte, descobrindo sucessivamente novas e lucrativas zonas 
de caça. Capturaram-se cachalotes ao largo da Carolina, depois ao largo das Bahamas e das 
Índias Ocidentais, no Golfo do México e no Mar das Caraíbas. Aventurando-se para leste, os 
baleeiros abriram-se à costa da Guiné em 1763, à zona dos Açores em 1765 e, posteriormente e 
mais para o sul, à costa do Brasil em 1774 (Macy, 1835). 

Pouco depois da primeira exploração em 1765, a zona dos Açores era já um negócio rendoso. 
Starbuck regista que, no ano de 1768, alguns navios baleeiros de Nantucket que fizeram uma 
viagem aos Açores já tinham conseguido, até meados de Setembro, uma média de 150 barris de 
óleo por barco. Tal campanha, impressionante para os níveis da época, foi relatada por D. Antão 
de Almada, então Governador e Capitão-Geral dos Açores, numa carta ao ministro Francisco 
Furtado, datada de 19 de Outubro de 1768. Citando a carta de Almada, Chaves (1924a) afirma 
que nesse ano estiveram cerca de 200 “navios ingleses” (sic) a balear à latitude das ilhas, tendo 
conseguido, cada um, uma média de 250 barris de óleo de cachalote e 100 barris de 
espermacete. Esta carta é referida por outros historiadores. Serpa (1886, p. 24) e Lima (1940, 
p. 391) fazem dela praticamente a mesma leitura, apesar de Lima mencionar a época anterior, 
1767. Os excertos de ambos abrigam no entanto uma certa confusão entre navio baleeiro e bote 
baleeiro, já que Faria e Silva (1890, p. 541) avalia a frota de caça, não em 200 navios, mas sim 
em 70 navios, arreando 200 botes e obtendo em conjunto 20.000 barris de óleo de cachalote e 
uma grande quantidade de espermacete. Pelo que hoje se sabe, a frota de Nantucket compunha-
se, em 1768, de 125 navios, com uma arqueação média de 75 toneladas (Starbuck, 1878, p. 174). 
Alguns destes navios seguiram para o norte, pelo que 70 parece ser uma estimativa razoável do 
número que seguiu para os Açores; no entanto a produção total dos navios de Nantucket nesse 
ano foi de apenas 15.439 barris, o que torna os valores fornecidos por Almada demasiado 
elevados. 

Por esta altura, os baleeiros ingleses estavam tão somente absorvidos pela baleação na 
Gronelândia e portanto Almada, ao escrever “navios ingleses”, quereria certamente referir-se às 
barcas baleeiras da Nova Inglaterra, já que nesta altura a América do Norte era ainda uma 
possessão britânica. É indiscutível que foram os colonos americanos que tiveram a iniciativa, 
bem como o monopólio, do grande empreendimento que foi a caça ao cachalote. E se bem que a 
Grã-Bretanha tivesse tido mais tarde a primazia deste tipo de caça no Pacífico, não se dedicou a 
ela senão a partir de 1775 (Beale, 1839, p. 143). 

As oportunidades de caça nos Açores eram tão prometedoras que os baleeiros continuaram a 
frequentá-los, apesar das depredações dos corsários e piratas franceses e espanhóis que 
infestavam a zona por alturas de 1770 (Starbuck, 1878, p. 53). Nos finais do século dezoito, as 
visitas aos Açores e os cruzeiros nos mares adjacentes tinham-se tornado parte integrante das 
viagens de baleação no Atlântico. Esta prática manteve-se mesmo quando os navios baleeiros 
começaram a ir para mais longe, penetrando no Oceano Índico (aberto à caça ao cachalote na 
zona de Madagáscar em 1789) e no Pacífico, que foi rapidamente explorado após o regresso do 
navio baleeiro britânico Amelia3, em 1790. À medida que o século dezanove avançava, os 
baleeiros do cachalote foram sendo cada vez mais atraídos por aqueles oceanos, e a duração das 
respectivas viagens começou a contar-se por anos. Mesmo assim, muitos desses “marinheiros do 
sul” reservavam algumas semanas ou meses de cruzeiro no Atlântico Norte para balear nas 
zonas dos Açores ou de Cabo Verde, quer no início da viagem, quer quando já vinham de 
regresso à Nova Inglaterra, e neste caso na esperança de acabar de preencher de óleo os porões 
                                                
3 Amelia é a grafia corrente na literatura do século dezanove mas, segundo Dakin (1934), a grafia correcta é 

Emelia. 
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do navio. Drouët, escrevendo em 1861, afirma simplesmente que todos os navios baleeiros, em 
rota para as zonas baleeiras mais a sul, caçavam entre a América, a Bermuda e os Açores, mas 
principalmente à volta dos Açores, que se tornavam notados pelas suas grandes baleias. 

As paragens nestas ilhas e a navegação ao largo delas foram perpetuadas nas narrativas da 
maioria das viagens de baleação. Olmstead (1841) escreve que a barca North America aportou 
ao Faial em 1839, no início de uma viagem pelos Mares do Sul. J. R. Browne (1846) conta 
como a barca Styx4 passou nos Açores, a caminho de Zanzibar. Bullen (1901) navegou ao largo 
das ilhas de Cabo Verde antes de continuar para Moçambique e Haley (1950, obra póstuma) 
visitou os Açores e Cabo Verde em 1849, quando se dirigia para os pesqueiros australianos. 
Ferguson (1936, obra póstuma) menciona que a barca Kathleen aportou aos Açores em 1880 e, 
depois de aí navegar durante algum tempo, rumou às zonas de Gibraltar e Cabo Verde, 
regressando depois aos Açores para trasfegar todo o óleo já armazenado, antes de seguir 
finalmente para Madagáscar. A Kathleen voltou aos Açores em 1900 (Tabela 2), mas dois anos 
depois foi arremetida e afundada por um cachalote na zona dos Twelve Forty, no Atlântico 
tropical. Quase um século antes, em 1807, o navio Union de Nantucket tinha tido um fim 
semelhante, e foi em direcção às Flores, no Grupo Ocidental dos Açores, que rumaram os 
sobreviventes do ataque (Starbuck, 1878, p. 115). Na década de 1890, Chippendale (1953) 
esteve várias vezes nos Açores ou ao largo das ilhas, ocupado nas barcas Canton e Sunbeam. 
Ashley (1926), na mesma Sunbeam, em 1904, navegou nas zonas dos Açores e das Canárias, no 
início de uma viagem à Costa Ocidental Africana e ao sul do Oceano Índico. 

Para finalizar podemos mencionar o Ocean Rover, que aportou aos Açores para atestar os 
barris vazios, no regresso a casa após uma longa viagem, e que por este facto deu origem a um 
conhecido incidente da Guerra Civil Americana. Com efeito, três anos e quatro meses após ter 
deixado New Bedford, o navio foi apresado e incendiado ao largo das Flores, pelo cruzador 
confederado Alabama. Segundo Starbuck (1878, p. 101), a embarcação em chamas atraiu a si 
algumas outras, para lhe prestarem auxílio, e o Alabama acabou assim por conseguir destruir 
mais oito barcos ianques; mas Semmes, na altura aos comandos do cruzador, afirma não ter tido 
outra alternativa senão incendiar os navios e que de forma alguma os utilizou como chamariz 
para atrair os restantes (Semmes, 1869, pp. 423 e seg.). 

Além destas viagens complementares, feitas por marinheiros prudentes já relativamente perto 
do seu país, havia ainda embarcações, na sua maioria escunas e pequenos brigues, chamadas 
“plumpuddingers”, que frequentavam habitualmente as águas dos Açores. Estas viagens “entre 
campanhas” ou de “plumpudding” eram curtas, não duravam em geral mais de seis meses, e 
restringiam-se aos pesqueiros do Atlântico Norte, enquanto as viagens ao cachalote, noutros 
mares, duravam três ou quatro anos (Melville, 1851, p. 95; Scammon, 1874, p. 241; Ashley, 
1926, p. 103; Hohman, 1928, p. 9). O porto de onde partiam a maioria das viagens de 
“plumpudding” era Provincetown, no estado de Massachusetts, e o Capitão N. E. Atwood (in 
Clark, 1887, p. 144) regista que, a partir de 1820, a zona dos Açores era uma das favoritas das 
barcas de Provincetown. Em meados do século havia cerca de uma centena de navios, tanto 
“plumpuddingers” como os de regresso do sul, entre 100 e 400 toneladas de arqueação bruta, a 
navegar na zona dos Açores (Drouët, 1861; Faria e Silva, 1890). Segundo Wilkes (1845, V, 
p. 520), a zona estendia-se até cerca de 200 milhas das ilhas e situava-se principalmente a sul do 
arquipélago. Além de uma ou outra caçada no Inverno, a época durava de Abril a Novembro, e 
Drouët afirma que a captura anual era de cerca de 150 baleias, se bem que este número seja 
pequeno para uma frota daquele tamanho e não se compare sequer com os valores da actual 
indústria costeira, levada a cabo com métodos semelhantes (Tabela 10). 

                                                
4 Styx parece ser um nome fictício do navio em que Browne viajou como marinheiro. 
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Quando os Açores e Cabo Verde foram considerados definitivamente como zonas de 
exploração, tornou-se prática corrente aportar às ilhas e embarcar os habitantes como recrutas 
para a pescaria. Os navios abasteciam-se ainda de víveres frescos, nos Açores, e de sal, nas ilhas 
de Cabo Verde (Webster, 1834, p. 18). 

Quanto a Cabo Verde pode dizer-se que, nas primeiras décadas, o número de ilhéus recrutados 
foi comparativamente menor; mas nos últimos tempos da baleação de alto mar, entre 1900 e 
1920, quando já era difícil encontrar um americano nos castelos de proa dos navios da sua 
nacionalidade, eram os “bravas” que compunham o grosso das tripulações baleeiras, 
completadas apenas com alguns ilhéus das Índias Ocidentais e dos Açores. Uma destas 
tripulações é descrita por Murphy (1947), que fez uma viagem à baleia e à foca no brigue Daisy, 
em 1912-13. Também o bergantim Viola aportou às ilhas de Cabo Verde, em 1910, para aí 
recrutar todos os seus marinheiros (Cook, 1926, p. 338). Não consigo, no entanto, encontrar 
quaisquer referências a actividades de baleação litorânea naquelas ilhas, apesar de serem 
seguramente frequentadas por cachalotes, pelo menos no Inverno. Aparentemente os “bravas”, 
como baleeiros, não sobreviveram ao desaparecimento dos navios da baleia. 

As ilhas mais frequentadas nos Açores eram o Faial, as Flores, São Miguel e a Terceira. O 
Faial era a mais importante porque, segundo Drouët, fornecia melhores provisões que qualquer 
das outras. A sua ligação ao comércio baleeiro prosperou rapidamente: Lima (1940) regista que, 
dos 327 navios que demandaram o Faial em 1866, 104 eram baleeiros. Olmstead (1841) observa 
que, em 1839, havia um Cônsul dos Estados Unidos nomeado na Horta, para se ocupar dos 
interesses baleeiros americanos. Foi aliás este Cônsul, ou um filho seu, que teve algo a ver com 
o desenvolvimento da baleação litorânea na ilha (p. 16). Os baleeiros aportavam ao Faial não 
apenas para embarcar recrutas e frescos, mas também para descarregar e trasfegar óleo de 
cachalote (Clark, 1887, p. 25; Chippendale, 1953, p. 62). Drouët nota que, todos os anos, eram 
trasfegados no porto da Horta quatro ou cinco mil barris de óleo. Nesse tempo o porto ainda não 
tinha quebra-mar e ficava perigosamente à mercê das tempestades e da ondulação, pelo que 
parte do movimento de trasfega passou a ser feito em São Miguel, quando o porto de Ponta 
Delgada foi construído. Swindells, citando em 1877 um panfleto publicado pelo engenheiro 
responsável pelo novo porto, escreve: “ultimamente São Miguel tende a tornar-se o entreposto 
onde os navios baleeiros americanos trasfegam ou descarregam o seu óleo”. 

Tabela 2. Registo dos navios baleeiros entrados na Horta, Faial, entre 1900 e 1921. 
Compilado pelo Sr. Jacinto Silveira de Medeiros 

Data Nome Armação Porto de Registo Observações 

1900 26 Ago. Pedro Varela Escuna New Bedford Capitão João Pereira de Freitas 
 27 Greyhound Barca New Bedford Capitão M. E. Costa, natural do Faial. Ver 

também Chippendale, 1953 
 28 A. R. Tucker Barca --- 138 toneladas de carga 
 Pearl Nelson Escuna --- --- 
 3 Set. Swallow Barca --- Aprovisionamento e transporte de óleo 
 8 Platina Barca --- --- 
 12 Kathleen Barca New Bedford Ver p. 7 
 22 President Barca --- --- 
 14 Oct. Morning Star Barca New Bedford --- 
1901 8 Mai. Joseph Manta Escuna --- Capitão António José de Freitas, natural das 

Flores 
 24 Ago. Joseph Manta --- --- --- 
 25 Pedro Varela Escuna New Bedford --- 
 31 Harry Smith Bergantim --- Aprovisionamento e transporte de óleo 
 Mary E. Simmons Escuna --- --- 
 1 Set. Sunbeam Barca New Bedford Naufragou ao largo da ilha de Sapelo, 

Georgia, em 1911 (ver Ashley, 1926; 
Chippendale, 1953) 

 9 Platina Barca --- --- 
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Data Nome Armação Porto de Registo Observações 

 12 Set. Greyhound Barca New Bedford --- 
 18 President Barca --- --- 
 Canton Barca New Bedford Vendida posteriormente como paquete5 e 

naufragada nas ilhas de Cabo Verde (ver 
Chippendale, 1953) 

 20 Pearl Nelson Escuna --- --- 
 25 Ellen A. Swift Escuna --- --- 
1902 25 Ago. Harry Smith Bergantim --- --- 
 31 Eleanor B. Conwell Escuna New Bedford --- 
 2 Set. Platina Barca --- --- 
 3 President Barca --- --- 
 Sunbeam Barca New Bedford --- 
 5 Bertha Barca New Bedford Vendida a Portugal como paquete em 1917 e 

perdida no mar em 1918 (ver Robotti, 1950, 
p. 136) 

 A. R. Tucker Barca --- --- 
 9 Golden City Escuna --- --- 
 15 Morning Star Barca New Bedford --- 
1903 22 Ago. Joseph Manta Escuna --- Perdida com toda a tripulação num furacão ao 

largo do Faial, a 9 de Outubro de 1903 
 25 Harry Smith Bergantim --- --- 
 27 Adelia Chase Escuna --- --- 
 1 Set. Pedro Varela Escuna New Bedford --- 
 Bertha Barca New Bedford --- 
 2 Greyhound Barca New Bedford --- 
 8 Eleanor B. Conwell Escuna New Bedford --- 
 11 Mary E. Simmons Escuna --- --- 
 Canton Barca --- --- 
 14 Sunbeam Barca New Bedford --- 
 15 Ellen A. Swift Escuna --- --- 
 Morning Star Barca New Bedford --- 
 2 Nov. President Barca --- --- 
1904 14 Ago. Harry Smith Bergantim --- --- 
 28 Greyhound Barca New Bedford --- 
 2 Set. Pedro Varela Escuna New Bedford --- 
 7 John R. Manta Escuna Provincetown, Mass. Ver p. 25. Registada em New Bedford após 

1904 
 10 Leonora Bergantim --- --- 
 16 Platina Barca --- --- 
 19 A. R. Tucker Barca --- --- 
 Morning Star Barca New Bedford --- 
1905 18 Ago. Pedro Varela Escuna New Bedford --- 
 20 Harry Smith Bergantim --- --- 
 21 A. R. Tucker Barca --- --- 
 29 Bertha Barca New Bedford --- 
 6 Set. Greyhound Barca New Bedford --- 
 Wanderer Barca New Bedford Ver p. 11 
 8  Canton Barca --- --- 
 9 Sunbeam Barca New Bedford --- 
 10 Platina Barca --- --- 
 20 Leonora Bergantim --- --- 
 21 Sullivan Bergantim Somerset, Mass. Perdido na baía da Horta, a 14 de Outubro de 

1913 
1906 31 Ago. Eleanor B. Conwell Escuna New Bedford --- 
 Greyhound Barca New Bedford --- 
 1 Set. Bertha D. Nickerson Escuna --- --- 
 2 Bertha Barca New Bedford --- 
 Frederick Roessner Escuna de 3 

mastros 
--- Aprovisionamento e transporte de óleo 

 3 Morning Star Barca New Bedford --- 
1907 19 Set. Greyhound Barca New Bedford --- 

 
                                                
5 Pequena embarcação local para transporte de correio, passageiros e carga (Nota do Tradutor). 
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Data Nome Armação Porto de Registo Observações 

1908 7 Jul. Planet Vapor Britânico Capitão Thomas Gibson 
 21 Set. T. Towner Escuna New Bedford --- 
1910 31 Jul. Pedro Varela Escuna New Bedford Trazida para reparações após um motim 
 30 Ago. Bertha D. Nickerson3 Escuna --- --- 
 3 Set. Viola2 Bergantim Portland, Maine Capitão e proprietário John A. Cook (ver 

Cook, 1926, p. 338). Dado como desaparecido 
em 1918, sob o comando do Capitão José 
Luiz, natural do Faial 

 Cameo4 Escuna New Bedford --- 
 5 Pedro Varela5 Escuna New Bedford --- 
 Richard W. Clark1 Escuna de 3 

mastros 
New Bedford Aprovisionamento e transporte de óleo 

 10 Carelton Bell6 Escuna New Bedford --- 
 T. Towner7 Escuna New Bedford --- 
 Bertha8 Barca New Bedford --- 
 Morning Star9 Barca New Bedford --- 
 11 Wanderer10 Barca New Bedford --- 
 14 John R. Manta11 Escuna Provincetown, Mass. --- 
1911 28 Ago. Wanderer Barca New Bedford --- 
 30 Margarett Escuna New Bedford Ver p. 25 
 1 Set. Richard W. Clark1 Escuna de 3 

mastros 
New Bedford --- 

 7 Viola Bergantim Portland, Maine Segundo ano da viagem inaugural sob o 
comando do Capitão John A. Cook 

 8 Pedro Varela Escuna New Bedford --- 
 10 Greyhound Barca New Bedford --- 
 Alice Knowles Barca New Bedford 302.78 toneladas. Perdida ao largo da 

Bermuda em 1917 (ver Chippendale, 1953) 
 Andrew Hicks Barca New Bedford --- 
 14 A. E. Whyland Escuna New Bedford --- 
 15 Charles W. Morgan Barca New Bedford Último dos navios baleeiros, conservado (com 

todo o aparelho) desde 1925 como memorial 
em Round Hills, New Bedford; e mudado para 
Mystic, Connecticut, em 1941 

 18 Valkyria Escuna New Bedford --- 
 Mystic Escuna de 3 

mastros 
New Bedford --- 

 2 Out. Morning Star Barca New Bedford --- 
1912 28 Ago. T. Towner Escuna New Bedford --- 
 5 Set. Richard W. Clark Escuna de 3 

mastros 
New Bedford --- 

 Carelton Bell Escuna New Bedford --- 
1912 5 Set. John R. Manta Escuna Provincetown, Mass. --- 
 6 Alice Knowles Barca New Bedford --- 
 9 Mystic Escuna de 3 

mastros 
New Bedford --- 

 Bertha Barca New Bedford --- 
 19 Wanderer Barca New Bedford --- 
 22 Cameo Escuna New Bedford --- 
 28 A. E. Whyland Escuna New Bedford --- 
1913 27 Ago. Carelton Bell Escuna New Bedford --- 
 31 Greyhound Barca New Bedford --- 
 9 Set. Mystic Escuna de 3 

mastros 
New Bedford --- 

 11 Edward R. Smith Escuna de 3 
mastros 

Boston, Mass. Aprovisionamento e transporte de óleo 

 12 Cameo Escuna New Bedford --- 
 16 Andrew Hicks Barca New Bedford --- 
 17 Morning Star Barca New Bedford --- 
 20 Sullivan Bergantim Somerset, Mass. --- 
1921 11 Dec. Athlete Escuna --- Capitão Lester Mosher 

1-11 Estes índices identificam os navios apresentados na Gravura I, em Setembro de 1910. 

Mas a preponderância de São Miguel foi pouco duradoura, porque a Horta também viu 
construído o seu quebra-mar e conseguiu (excluindo alguma concorrência da República 
Dominicana e de Las Palmas na década derradeira de 1910-1920) manter a sua posição de 
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primeiro porto de trasfega e abastecimento mesmo até ao arrastado final da baleação dos velhos 
tempos. Tal facto é bem evidente na Tabela 2, um registo dos navios baleeiros que demandaram 
a Horta, entre 1900 e 1921, e dos respectivos aprovisionamentos e carregamentos de óleo. Esta 
tabela foi inteiramente compilada pelo Sr. Jacinto Silveira de Medeiros, exceptuando algumas 
notas adicionais. Todos os navios hasteavam pavilhão americano, só o Planet era britânico. A 
lista inclui a maioria dos navios baleeiros ainda a navegar nesses últimos anos, e vários deles 
(alguns já atrás mencionados) ficaram famosos na história da baleação. Setembro era a época em 
que as embarcações baleeiras se reuniam na Horta; e a fotografia singular reproduzida na 
Gravura I mostra que, ainda em 1910, o porto ostentava um animado panorama de velas, vergas 
cruzadas e barcos arvorados. Os navios constantes da tabela para o ano de 1910 podem ser 
identificados na Gravura I, já que o Sr. Medeiros, além de pôr à disposição a fotografia6, ainda 
se conseguiu recordar dos respectivos nomes. De notar que a barca Wanderer e a escuna John R. 
Manta viriam a ser mais tarde os últimos navios a aparelhar para a caça ao cachalote. O 
Wanderer naufragou mal tinha começado viagem, a 26 de Agosto de 1924, em Cuttyhunk, à 
saída do porto de New Bedford. No ano seguinte, o John R. Manta navegou de New Bedford até 
à zona de Hatteras. O seu regresso, bem como o regresso da escuna Margarett, também em 1925 
mas de uma viagem mais longa, marcou o fim das antigas viagens de baleação (Ashley, 1926, 
p. 117; Tripp, 1938). O bergantim Viola, em viagem inaugural quando a fotografia da Gravura I 
foi tirada, foi o último navio desenhado e construído intencionalmente como navio baleeiro. 
Notável pela graciosidade das suas linhas, o Viola fez quatro viagens no Atlântico e em todas 
passou na zona dos Açores; até que, em Setembro de 1918, largou para a quinta viagem e nunca 
mais foi visto. Nesta trágica ocorrência o capitão era um açoriano, Joseph Lewis (José Luís), 
natural da Horta (Cook, 1926, pp. 338 e seg.; Medeiros, inédito). 

Desde o início que os ilhéus se mostraram excelentes recrutas para este tipo de indústria, 
aprendendo rapidamente as artes e os métodos da baleação ao cachalote. Todos os autores cujas 
narrativas tenho vindo a mencionar louvam a prontidão e a competência dos açorianos, não tanto 
como marinheiros, mas sim como vigias, remadores e trancadores - ou seja, mais 
verdadeiramente, como baleeiros. Ashley (1926, p. 5) explicou este aparente sucesso dos ilhéus 
na baleação: “Sendo praticamente todos os ilhéus criados com um par de remos nas mãos, 
estavam naturalmente adaptados ao fim em vista; já que era de práticos de barco, e não de 
marinheiros propriamente ditos, que a actividade baleeira necessitava.” 

Por alturas de 1840, quando a baleação americana estava no auge, os escritos de Olmsted 
(1841), J. R. Browne (1846), Cheever (1851) e Melville (1851) evidenciam que os açorianos 
faziam definitivamente parte do quadro baleeiro de então. Em 1839, o North America tinha seis 
portugueses na sua lotação de trinta e um tripulantes (Olmsted, 1841), e em 1846 Browne regista 
que, quando a Styx largou dos Açores, levava no castelo de proa duas vezes mais marinheiros 
açorianos do que americanos. Uma passagem escrita por volta de 1855 sintetiza a posição dos 
ilhéus na baleação americana dos meados do século (Nordhoff, 1941, p. 209, obra póstuma): 

“Uma grande parte dos portugueses das Ilhas Ocidentais encontra emprego nos navios 
baleeiros americanos, pois cada barca que larga de New Bedford leva sempre uns quantos a 
bordo. São homens calmos, pacíficos, sóbrios, diligentes, extremamente modestos e, creio 
que invariavelmente, excelentes baleeiros.” 

Escrevendo em 1861, Drouët afirma que muitos dos jovens açorianos optavam pelo embarque 
como aprendiz de baleeiro, caso lhes surgisse oportunidade para tal. Pouco mais de uma década 
depois, quando a pescaria começou a declinar, o número de açorianos era o maior de sempre, e 
muitos navegavam já como oficiais dos navios baleeiros. 

                                                
6 Tirada pelo Sr. Goulart, da Horta. 
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Não vou aqui interessar-me pelas causas do declínio da baleação, que já foram extensivamente 
analisadas por Starbuck (1878, p. 113), Hohman (1928, cap. XIII e XIV), Harmer (1928, pp. 63-
64) e Brandt (1940, cap. XIV). O que considero importante no âmbito do presente estudo é que 
os portugueses, quer dos Açores quer de Cabo Verde, estavam preparados para aguentar as 
duras condições então comuns nos navios baleeiros: a má alimentação, o parco salário, os 
contratos nem sempre respeitados e as longas viagens, que se foram tornando cada vez maiores 
ao longo das várias décadas de declínio. 

Muitos eram os que, de uma viagem para outra, se fixavam na Nova Inglaterra. Daqui, após 
dura poupança e movidos pela calorosa recordação das suas ilhas distantes, conseguiam enviar 
regularmente algum dinheiro para ajudar os familiares. Residindo assim no estrangeiro, ou no 
alto mar, a bordo dos navios baleeiros, conseguiam eventualmente escapar ao serviço militar, 
que era obrigatório para todos os portugueses até aos trinta e seis anos de idade, caso não 
tivessem posses para pagar à partida uma boa soma em dinheiro (Walker, 1886, p. 112). Em 
1880, um terço dos 3896 baleeiros da frota de New Bedford eram portugueses, e os açorianos 
neles incluídos tinham-se radicado de tal forma em New Bedford que a zona da cidade onde 
residiam era conhecida por Faial (Brown, 1887, p. 218). New Bedford foi o último porto a 
aparelhar os velhos navios para a baleia. Em 1949 encontrei dois baleeiros veteranos, um em 
Santa Maria e outro no Faial, que tinham vivido a sua juventude em New Bedford e que daí 
tinham largado amiúde para balear ao cachalote. Estavam ambos ainda activos, trabalhando 
como mecânicos nas lanchas a motor da sua pescaria costeira. 

Na fase final da baleação de alto mar, entre 1900 e 1920, os açorianos gozavam de grande 
influência nos navios de New Bedford, não tanto nos castelos de proa (onde os beliches eram 
ocupados predominantemente por cabo-verdianos e caraíbas), mas sim nos tombadilhos, onde 
naturais do Faial, das Flores e do Pico viajavam frequentemente como imediatos ou capitães. 
Quatro dos navios registados na Tabela 2 eram comandados por açorianos. As viagens de 
baleação tinham nessa altura retomado os pequenos cruzeiros no Atlântico, que eram os 
favoritos dos “plumpuddingers” e dos primeiros baleeiros dos finais do século dezoito. Nestas 
viagens de curta duração, e apesar do equipamento modesto e ligeiro, os capitães e co-
proprietários açorianos ainda conseguiam tirar lucros da actividade, mesmo nos anos entre 1900 
e a Primeira Guerra Mundial, em que o mercado de óleo de cachalote era já bastante limitado. 
Após 1921, a Tabela 2 mostra-nos que nenhuma barca aportou ao Faial e, no que diz respeito 
aos Açores, aquele ano marcou o fim da era dos navios baleeiros. 

A secção técnica deste relato tentará mostrar até que ponto os baleeiros açorianos conservaram 
a tradição americana no que diz respeito aos botes, à respectiva palamenta e aos utensílios de 
baleação, mas foi na conversação do dia-a-dia que ficaram indelevelmente retidas as origens da 
sua pescaria. Estes homens só falam Português; e no entanto herdaram dos seus antecessores 
algumas palavras em Inglês, aprendidas durante as longas viagens no alto mar e bastante 
representativas do vocabulário característico do seu modo de vida. Termos antigos, que noutros 
lugares só vivem nas páginas das velhas narrativas baleeiras, podem ainda hoje em dia ser 
ouvidos nos Açores, semeados por entre as conversas nos botes e nos pátios de desmancho. 
Chaves (1924b) e Figueiredo (1946) fornecem-nos alguns destes sobreviventes linguísticos, e eu 
próprio ouvi outros da boca dos baleeiros; a tabela da página seguinte contém um resumo destes 
vocábulos. 

Este glossário inclui alguns termos baleeiros de carácter técnico, que serão explicados na 
devida altura. As grafias destas identificações açorianas, em Português, são traslados fonéticos 
virtuais das palavras correspondentes em Inglês. Também incluímos na tabela, quando 
existentes, os termos baleeiros em Português continental, não obstante o facto de alguns serem 
imprecisos e poderem suscitar dúvida. 
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Tabela 3. Glossário dos termos baleeiros correntemente usados nos Açores e 
derivados dos correspondentes termos americanos 

Inglês (Americano) 
Português 

Açoriano Continental 

Das espécies de baleias: 
Finback (Balaenoptera physalus) 
Humpback (Megaptera novaeangliae) 
Bottlenose (Hyperoodon ampullatus) 
Killer (Orcinus orca) 
Blackfish (Globicephala macrorhynchus) 
Right (Eubalaena glacialis)7 

 
Finbeque 
Ampebeque 
Botinhoso, Grampo 
Quilha, Quelha 
Blequefiche, Peixe-Boi 
Raituel 

 
Rorqual comum 
Baleia de bossa, Jubarte 
Bôto 
Roaz de bandeira, Orca 
Baleia piloto tropical 
Baleia basca, franca 

Da baleia: 
Bull 
Calf 
Blackskin 
Hump 
Case 
Junk 
Spout 
Blows (There she...!) 

 
Bulo 
Cafe 
Blequesquine 
Ampo 
Queize, Câise, Coice 
Janco 
Espato, Esparto 
Bloz! 

 
Macho 
Baleote 
Pele (negra) 
Bossa 
--- 
--- 
Bufo, Espirro, Sopro 
--- 

Do bote baleeiro: 
Loggerhead 
Cleat 
Boom 
Oar 
Stern-oar 
Short-warp 
Bomb-lance 

 
Logaête, Logaiéte 
Clite 
Bume 
Ór, Ôa 
Estanó, Estanol 
Chotuópe 
Bomblanço 

 
--- 
Cunho 
Retranca, Botaló 
Remo 
Remo de esparrela 
--- 
--- 

Do desmanchar e derreter: 
Spade 
(Horse-) pieces 
Try-works 
Cooler 

 
Espeide, Espeiro 
Piças 
Traiol, Traióis 
Cula 

 
--- 
Nacos de toucinho 
--- 
Tanque de arrefecimento 

Muitos dos termos, como “blackskin”, “junk”, “case”, “short-warp” e “loggerhead”, não têm 
equivalente em Português; e há outros cujos equivalentes, apesar de existentes, não são usados 
pelos baleeiros, ou são-lhes simplesmente desconhecidos. “Stern-oar” é um destes termos: a 
tradução correcta em Português, “Esparrela” ou “Remo de esparrela”, não faz parte do seu 
vocabulário. Há três palavras, comuns no contexto da baleação, que não foram incluídas na 
tabela pelo facto de serem de uso corrente tanto no Continente como nos Açores. São elas 
“arpão” (harpoon), “lança” (lance) e “lancha a motor”, ou “gasolina” (motor-launch). “Arpão”, 
de facto, não deve nada à América, e é mesmo anterior à descoberta do Novo Mundo: esta 
palavra, e até muito apropriadamente já que se trata do símbolo da baleação universal, deriva do 
“arpoi” dos primitivos Bascos (Markham, 1881, p. 974). 

Uma particularidade curiosa da Tabela 3 é que, apesar de incluir os nomes em Inglês para 
várias espécies de baleias e as respectivas traduções, não contém o designativo genérico de 
“whale”, já que este se traduz por “baleia”, e “baleia” para os açorianos significa apenas o 
cachalote, a única espécie que eles caçam sistematicamente, e não qualquer outra; e só usam a 
palavra “cachalote” quando pretendem de facto distingui-lo das outras espécies. 

Os conhecimentos e a experiência adquiridos pelos ilhéus açorianos nos navios americanos 
foram de início aproveitados em iniciativas nacionais independentes, não tanto para a baleação 
estacionária a partir da costa, mas sim em empreendimentos nos mares adjacentes às possessões 
                                                
7 Inserção do Tradutor. 
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coloniais portuguesas. Os navios baleeiros americanos não aportavam a Portugal, e como tal 
nunca floresceu uma tradição baleeira consequente entre os portugueses do continente. É 
verdade que a baleação costeira em Portugal era admitida no reinado de D. Pedro I (1357-67), 
mas Lopes (1938) assinala que se tratava de uma actividade levada a cabo exclusivamente pelos 
Bascos, que obtiveram, durante os séculos catorze e quinze, autorização para alargar a sua zona 
de caça à baleia franca para sul do Golfo da Biscaia, até às costas de Espanha e Portugal. Os 
continentais propriamente ditos não manifestavam desejos de balear, e de pouco ou nada 
serviram as concessões protectoras com que os soberanos de Portugal tentaram encorajar os seus 
súbditos. Nos finais do século dezoito, no entanto, os ilhéus açorianos tinham-se tornado 
exímios na caça ao cachalote, e a perspectiva do seu emprego nos navios portugueses deu novo 
alento àqueles que desejavam ver uma iniciativa nacional a competir com a América e a Grã-
Bretanha na indústria do óleo de cachalote. 

Starbuck, numa anotação (1878, p. 85), assinala que, em 1785, o estadista inglês Pitt teria dito: 
“os portugueses estão agora...com uma pescaria ao cachalote muito razoável, que aprenderam 
com a Nova Inglaterra e que levaram até às costas do Brasil.” A zona do Brasil já era 
considerada de interesse baleeiro desde 1774, sendo a caça aí praticada a partir de navios 
baleeiros, e bastante fora da costa. Portugal continental armava os navios e financiava esta 
iniciativa distante, mas os baleeiros embarcados eram seguramente ilhéus dos Açores, talvez à 
mistura com alguns cabo-verdianos. A atracção dos baleeiros açorianos pelo empreendimento 
do Brasil pode ser considerada, de certa forma, como um dos aspectos da antiga (e ainda viva) 
tradição migratória dos Açores para o Brasil. Esta nova actividade portuguesa mostrou-se 
próspera, à partida, e logo se fizeram tentativas para explorar outras zonas. Lopes regista que, 
em 1798, D. Maria I, Rainha de Portugal, armou uma frota para balear e extrair óleo no alto mar, 
ao largo das costas de Portugal, do Brasil, de Moçambique e de Cabo Verde. Em décadas 
posteriores houve concessões, semelhantes às que o Governo Inglês outorgava, nessa época, às 
iniciativas baleeiras nos mares do sul. Duas destas viagens portuguesas subsidiadas foram as do 
Speculação e do Adventeur, à Nova Zelândia, em 1840 (McNab, 1913, p. 288). No entanto a 
indústria de alto mar nunca se conseguiu estabelecer definitivamente e parece que, por alturas de 
1860, a frota baleeira portuguesa estava reduzida aos poucos navios que operavam na zona dos 
Açores durante o Verão (Drouët). 

Alguns destes navios não eram de Portugal continental, pois, segundo Lima (e Faria e Silva), 
os açorianos começaram, em 1875, a aparelhar os seus próprios navios para a baleação de alto 
mar. O primeiro foi um brigue francês, abandonado pela companhia seguradora devido à 
precariedade do seu estado: constituiu-se uma sociedade no Faial para o recuperar para a 
baleação, sob o nome de Cidade da Horta. Provavelmente terá sido este o “brigue baleeiro 
português” que foi confundido com um navio federal e perseguido pelo cruzador Alabama ao 
largo das Flores, em 1862, entre as capturas do Starlight e do Ocean Rover (Semmes, 1869, 
p. 431). Faria e Silva afirma nunca terem havido mais do que cinco navios baleeiros locais, mas 
Macedo (1871, II, p. 281) sustenta que, em determinada altura, a Horta podia apregoar à vontade 
dez navios à sua conta. No entanto, não havia grande disponibilidade de dinheiro nos Açores e 
os custos de manutenção dos navios baleeiros, quando contrastados com a bem sucedida e 
económica baleação costeira, então já em desenvolvimento, desencorajavam as pequenas 
armações das ilhas de orientarem os seus empreendimentos no sentido da baleação do largo. 
Talvez desde 1870 (segundo Faria e Silva), e seguramente desde os finais do século, que os 
navios baleeiros açorianos desapareceram. 

A indústria baleeira, no continente português, continuou a declinar ao longo de toda a parte 
final do século dezanove. Por um lado, era difícil persuadir os proprietários dos navios a 
aceitarem os riscos inerentes à baleação; por outro lado, os baleeiros açorianos, ainda não muito 
atraídos pela nova indústria costeira, encontravam plena satisfação nas longas viagens dos 
navios americanos. Em 1862 e 1877, o Governo Português fez as últimas tentativas, através de 
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subsídios especiais, para persuadir as tripulações e os proprietários a aderirem à causa. As 
provisões instauradas em 1886 para implementar estas leis obtiveram pouca ou nenhuma 
resposta; e a caça ao cachalote no alto mar era, já nesta altura e um pouco por toda a parte, uma 
indústria moribunda. Aparentemente, nenhum navio baleeiro do continente português 
sobreviveu para além de 1900, já que não se encontra nenhum registo correspondente de entrada 
na Horta (Tabela 2). 

O interesse particular do baleeiro açoriano reside na indústria costeira, que ainda hoje se 
pratica, estabelecida nas suas próprias ilhas. Mas no século passado houve outras baleações 
litorâneas, por esse mundo fora, em que ele também tomou parte activa; e mencioná-las será 
talvez mais uma forma de salientar a sua contribuição alargada e substancial para as venturas e 
desventuras da baleação do século dezanove. Houve uma primeira iniciativa colonial na África 
Oriental, em 1805, quando Starbuck registou que os portugueses tentavam balear a partir das 
costas de Moçambique e que empregavam americanos da Nova Inglaterra para gerir o negócio. 
Presumivelmente esta terá sido uma pescaria costeira sazonal à baleia de bossas, tal como as que 
operaram com navios a vapor a partir de Moçambique mais de um século depois, entre 1910 e 
1915 (Mackintosh, 1942, p. 231). A Califórnia foi outra das regiões onde os açorianos 
participaram activamente na baleação. 

A caça à baleia cinzenta da Califórnia nas lagunas, que floresceu durante várias décadas, foi 
parcialmente gerada a partir de estações litorâneas. A primeira destas estações inaugurou-se em 
Monterey, em 1851. A maioria dos baleeiros que nela trabalhavam, assim como noutras estações 
ao longo da costa, eram ilhéus dos Açores que se radicaram na Califórnia com as respectivas 
famílias (Scammon, 1874, p. 250; Clark, 1884; 1887, p. 55). Além de Monterey havia, pelo 
menos, doze outras estações, uma delas chamada Portuguese Bend; e o mais experiente dos 
capitães baleeiros em toda a costa era natural dos Açores. Scammon descreveu e ilustrou a 
colónia baleeira de Carmel Bay, que deve ter sido bastante semelhante a qualquer pequena 
estação de traióis actualmente a funcionar nos Açores, como a das Ribeiras ou da Calheta de 
Nesquim. Diz Scammon (1874, p. 250): 

“Semeadas pelas colinas, que chegam até à borda de água, situam-se as cabanas dos 
baleeiros, cuidadosamente caiadas. São quase todos portugueses dos Açores, ou Ilhas 
Ocidentais do Atlântico. Trazem as famílias consigo e têm sempre um porco, uma ovelha, 
uma cabra ou uma vaca a vaguear por ali…É um aprazível retiro, após as duras viagens 
vividas a bordo dos navios baleeiros. A paisagem circundante é entrecortada por ravinas e 
picos majestosos, como nas suas ilhas natais…” 

Os baleeiros açorianos também se fixaram na Tasmânia, servindo em navios que saíam de 
Hobart Town (Philp, 1936, p. 75). E encontravam-se alguns, sem dúvida, nas equipagens que 
caçavam à baleia franca nas baías do Estreito de Cook, na Nova Zelândia, após 1830 (p. 338). 

Parece-me legítimo afirmar que, no século passado, onde quer que fosse praticada qualquer 
forma de baleação, a partir de terra ou de navios no mar alto, poderia sempre ser encontrado um 
açoriano no meio da companha. 

A baleação costeira, a partir de 1832 
Se bem que a baleação nos Açores só tivesse propriamente começado como indústria pelágica 

operada pelos americanos da Nova Inglaterra, parece, segundo a leitura que Lima faz (1940, 
p. 391) da carta de D. Antão de Almada de 1768, que em tempos recuados os ilhéus apanhavam 
ocasionalmente uma ou outra baleia. Esta prática litorânea primitiva poderá ter sido aprendida 
originalmente com os bascos, que muito provavelmente escalaram os Açores a caminho da 
Terra Nova, nas suas viagens pioneiras de baleação. Gallup (1930, p. 271) menciona uma 
tradição, segundo a qual “Colombo, enquanto descansava nos Açores, ouviu contar histórias de 
terras sitas para além do sol poente, ao capitão de um navio baleeiro originário de Ande Luz”. 
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Pode também ser significativo o facto de a palavra “vigias”, usada para designar as velhas torres 
de observação construídas pelos baleeiros bascos há muitos séculos atrás, ser usada nos Açores 
para designar postos costeiros semelhantes, ou o facto de a palavra “cachalote”, usada pelos 
açorianos como um termo específico discriminativo da baleia de espermacete, ser, segundo 
Jenkins (1948, p. 72), de origem basca. 

A actual pescaria estacional apareceu muito depois da chegada dos navios da Nova Inglaterra. 
Ao que tudo indica, terá começado no Faial, o que era de esperar, ou não fosse a Horta a escala 
privilegiada dos baleeiros na zona das Ilhas Ocidentais; só a data inicial é incerta, pois os 
primeiros registos já não existem. O Sr. Medeiros, que perdeu bastante tempo em pesquisas por 
minha conta, confirmou-me que, no meio baleeiro, 1832 é a data geralmente aceite como sendo 
a da primeira largada à baleia a partir do Faial. A tradição oral diz ainda que a iniciativa de 
1832, abandonada ao fim de algum tempo, não foi retomada senão em 1851, data em que a 
velha estação de traióis de Porto Pim, na Horta, foi beneficiada e transformada em “fábrica da 
baleia”. A estação primitiva, que ainda existe, embora não seja utilizada, foi construída em 
1836. O abandono temporário até 1851 explica o motivo pelo qual os irmãos Bullar, na sua 
deliciosa narrativa sobre uma estada de um ano nos Açores, escrita em 1841, não mencionam a 
baleação, excepto para nos contar que os navios americanos escalavam regularmente o Faial em 
busca de frescos. É possível que o impulso inicial em 1832 tenha sido da autoria dos ilhéus; por 
outro lado, é mais provável que tenha surgido das iniciativas de alguns americanos engenhosos, 
que se haviam radicado no Faial e que, apoiados na tradição baleeira trazida da Nova Inglaterra, 
cedo se aperceberam das vantagens dos altos penhascos na exploração, directa a partir da costa, 
do manancial que durante décadas tinha atraído todos os anos os navios dos seus conterrâneos. 
Residentes destes houve-os seguramente, incluindo a rica e influente família Dabney, que 
proveu o Faial de Cônsules dos Estados Unidos pelo menos desde 1839 até ao fim do século 
(Olmsted, 1841; Monaco, 1888; Pouchet & Beauregard, 1889, p. 6). 

Segundo Lima (1940), o negócio da baleação costeira só começou na década de 1850, quando 
Dabney e um português Bensaúde adquiriram botes baleeiros, tendo Dabney montado a estação 
de traióis em Porto Pim. Lima refere-se sem dúvida à data de 1851, já consignada na tradição 
oral. Além de Lima, outros historiadores situam o início da baleação litorânea numa data cerca 
de vinte anos posterior a 1832. Segundo Faria e Silva (1890), terá começado em 1856, enquanto 
Chaves (1924a) regista que existiam estações costeiras no Faial e no Pico alguns anos antes de 
1861. Ora, quando não existem registos escritos originais, não podemos negligenciar os indícios 
transmitidos oralmente, e destes eu concluo que a baleação costeira começou no Faial, 
possivelmente com Dabney, por alturas de 1832; mas como não prosperou de imediato, foi posta 
de parte até à retomada e firme estabelecimento por Bensaúde e Dabney na década de 1850. O 
período durante o qual esteve parcialmente nas mãos dos americanos não está bem delineado. 
Em 1920, o Manual do Foreign Office (p. 30) declarava que "as actividades baleeiras são 
lideradas pelos americanos: as principais situam-se no Faial e nas Capelas, em São Miguel." No 
entanto, quando visitei as ilhas, em 1949, os portugueses detinham por toda a parte o controlo 
das operações, quer localmente, quer a partir de Portugal continental, e não havia quaisquer 
americanos envolvidos na indústria, pelo que, pessoalmente, acredito que os portugueses a 
dominassem desde há muito, muito tempo. 

Restam-nos escassos testemunhos sobre a progressão da baleação costeira às outras ilhas do 
arquipélago, e as referências de viajantes ocasionais aparecem quase todas nos finais do século 
dezanove. Investigando no Pico, o Sr. Medeiros conseguiu saber que o negócio já ali se fazia 
seguramente em 1880, quando Anselmo da Silveira começou a balear a partir da Calheta de 
Nesquim com dois botes trazidos da Nova Inglaterra. Um tal Raimundo, trancador que nessa 
altura trabalhava na Calheta, era famoso pela sua destreza, sendo conhecido em New Bedford 
pela alcunha do "Mata-Baleias". Chaves (1924a) dá-nos para o Pico uma data anterior a 1861, e 
podemos presumir que o venturoso empreendimento pioneiro da década de 1850, no Faial, não 



Baleação em Botes de Boca Aberta nos Mares dos Açores 

17 

demorou muito tempo a atravessar o estreito canal até ao Pico. Pouchet, ao visitar os Açores em 
1887, no iate Hirondelle, do Príncipe do Mónaco, fez observações anatómicas num cachalote, 
nas Lajes do Pico (Pouchet & Beauregard, 1889). A avaliar pela descrição e pelas fotografias de 
Pouchet, encontrei esta velha estação de traióis muito pouco alterada, quando visitei as 
instalações sessenta anos depois. É interessante registar que as antigas barcas baleeiras 
raramente aportavam ao Pico, apesar de recrutarem preferencialmente os seus habitantes; no 
Pico não havia portos nem provisões frescas, pois além da faia (usada sobretudo para lenha, ver 
p. 76) e da vinha, pouco mais cresce ali. Não obstante, a Fig. 4 (p. 22), que mostra as capturas 
anuais nas diferentes ilhas entre 1896 e 1949, revela claramente que nos finais do século o Pico 
já tinha assegurado a liderança da baleação costeira nos Açores. Pela quantidade de capturas e 
pelo número de estações em operação (Tabela 4, p. 27), não restam dúvidas de que o Pico 
manteve desde então essa posição privilegiada, não obstante os valores de capturas por cada 
bote, incluídos na Tabela 10, indicarem que as maiores concentrações de baleias se situam para 
sudeste do arquipélago, perto de São Miguel e de Santa Maria. 

O interesse particular do Pico pela baleação poderá talvez ser associado à perda dos vinhedos, 
que foram devastados pela filoxera em 1853 e só em anos recentes começaram a recuperar. 
Anteriormente a 1853 o Pico exportava vinho, principalmente para a Rússia e para as Índias 
Ocidentais, onde o "Madeira do Pico" gozava de certa fama. Quando este negócio decaiu, os 
habitantes do Pico viraram-se naturalmente para a recente iniciativa da baleação litorânea como 
modo de vida alternativo. Foram notavelmente bem sucedidos, adaptando-se perfeitamente ao 
empreendimento; de tal forma que, levando a ambição para além da sua própria ilha, 
conseguiram convencer outras ilhas a fazer-lhes concessões, de modo a que os barcos e 
tripulações do Pico pudessem também balear a partir dos seus litorais. Por alturas de 1908, o 
Pico mantinha dois botes na Terceira e quatro na Graciosa (Estatística das Pescas); e quando 
visitei as estações baleeiras do Capelo e do Salão, no Faial, em 1949, havia ao todo dezanove 
botes e dez lanchas em operação, mantendo o Pico sete destes botes, quatro das lanchas e as 
respectivas tripulações (Tabela 8, p. 50). Há muito que a ilha é conhecida pelo número das suas 
armações baleeiras, todas independentes e concorrentes entre si, por vezes em amarga e perigosa 
rivalidade (p. 59). 

Notou-se recentemente uma certa tendência para a fusão, como quando três das armações do 
Cais do Pico se juntaram, em 1946, para constituírem uma estação mais moderna; apesar disto, 
em 1949, o Pico ainda se destacava das outras ilhas por ter, em média, três vezes mais armações 
baleeiras do que estações de processamento (Tabela 4). A baleação, conjuntamente com os 
ofícios associados de carpinteiro naval, ferreiro e tanoeiro, figura hoje em dia entre as principais 
formas de ocupação dos ilhéus do Pico. Forçados pela sua íngreme montanha a lutar pela 
sobrevivência nas encostas baixas e na faixa costeira, os robustos picarotos de há muito se 
habituaram à simplicidade e à audácia, qualidades estas que os ajudaram a granjear uma 
reputação especial entre os açorianos, a de serem infatigáveis no esforço e resolutamente 
ousados na caça à baleia. É por eles, sobretudo, que a tradição baleeira dos Açores está 
assegurada. 

Flores, Terceira e São Miguel (Fig. 3), as outras ilhas que, além do Faial, foram frequentadas 
por barcas baleeiras no século dezanove, imitaram, ao fim de um período provavelmente não 
muito longo, a iniciativa baleeira faialense dos anos de 1850; mas não consigo, no entanto, 
encontrar quaisquer pormenores a este respeito. 
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  O início da baleação costeira em São Miguel teve provavelmente lugar durante a década de 
1870, na altura em que Ponta Delgada competiu temporariamente com a Horta como entreposto 
do comércio americano de óleo de baleia e de aprovisionamento. O complexo baleeiro foi 
instalado nas Capelas, na costa norte, e ainda hoje é o principal varadouro, apesar de os traióis 
estarem de há muito desactivados. A armação já existia, é sabido, alguns anos antes de 1890, 
quando Pouchet e Chaves examinaram um cachalote capturado em São Miguel. A baleação 
prosperou na ilha, já que o número de baleias que frequenta esta área é comparativamente 
superior ao que aparece nos mares dos grupos Central e Ocidental. Tal como o Faial, e se bem 
que numa dimensão diferente da do Pico, a ilha vem mantendo a actividade baleeira a todo o 
custo, por vezes em escala diminuta, mesmo durante os vários períodos de acentuado declínio 
que tornaram a baleação, por toda a parte e desde os anos 1870-1880, numa indústria de acaso e 
extraordinária incerteza. A baleação na Terceira, com um varadouro em São Mateus e uma 
estação de traióis no Negrito próximo, começou antes de 1895, data em que a morte de um 
cachalote por botes terceirenses foi testemunhada pelo iate Princesse Alice, do Príncipe de 
Mónaco (Buchanan, 1896; Monaco, 1896; Richard, 1907). Houve ainda outra estação na costa 
norte, nos Biscoitos, mas a indústria parece não ter prosperado na Terceira, pelo menos no 
século passado, estando parada durante imenso tempo e só revivendo um pouco no início da 
última guerra (Fig. 4). Para as bandas de oeste, a ilha das Flores, fornecendo recrutas e provisões 
frescas à baleação de alto mar, teve um contacto com os navios baleeiros tão antigo como o do 
Faial, se bem que menos importante. Em 1862, aportaram às Flores vários botes cheios de 
baleeiros: eram sobreviventes da tragédia da Guerra Civil e das barcas baleeiras ianques, 
incendiadas ao desbarato pelo cruzador confederado Alabama (Semmes, 1869, p. 445). Estes 
homens foram posteriormente repatriados para os Estados Federados e é muito provável que, 
antes da partida, tenham vendido os seus botes aos habitantes locais, possibilitando assim o 
início das actividades baleeiras em Santa Cruz e nas Lajes das Flores. Sabemos, através das 
estatísticas deixadas por Faria e Silva (1890), que já havia seguramente baleação nas Flores por 
alturas de 1886, mas aparentemente não obteve melhor sucesso do que a da Terceira durante as 
três primeiras décadas deste século. 

Nas restantes quatro ilhas do arquipélago houve instalações baleeiras pelo menos desde os 
finais do século dezanove, mas apenas foram utilizadas (até ao começo da última guerra) de uma 
forma mais ou menos intermitente e numa escala bastante pequena. Estes factos são 
evidenciados pelos gráficos de capturas por ilha apresentados na Fig. 4. O Corvo já baleava pelo 
menos desde 1886: esta ilha, a mais pequena e remota dos Açores, situada 12 milhas a norte das 
Flores, manteve entre seis a onze botes baleeiros na década que se seguiu a 1895. No entanto, 
como só foi capturada uma baleia durante todo esse período (Tabela 10), a baleação a partir do 
pequeno ancoradouro do Rosário foi abandonada. A reduzida e depauperada comunidade não 
podia permitir-se sustentar uma empresa tão pouco produtiva. Os baleeiros do Corvo foram 
vencidos, não pela escassez de baleias, mas sem dúvida pela rebentação. Fustigando 
constantemente toda a costa da desprotegida ilha, a maresia deve ter tornado perigosas e até 
impossíveis as tentativas de ida ao mar, bem como os subsequentes desembarques, e 
minimizado a conveniência da proximidade da água para o encalhe e desmancho das presas. 

Apesar de tudo o Corvo toma, de alguma forma, parte activa na baleação: disse-me o Coronel 
Agostinho que os corvinos põem em actividade uma vigia nos rochedos do Corvo, nos finais de 
Julho, e que alguns botes das Flores atravessam o canal para irem balear perto do Rosário, 
devendo no entanto as baleias mortas ser rebocadas até às Flores para o subsequente 
processamento. Desta forma os vigias dominam a área de oceano para as bandas do norte, 
ocultada das Flores pelo vulto do Corvo. Voltando-nos agora para a Graciosa e São Jorge, no 
Grupo Central, indicam-nos as estatísticas oficiais (Tabela 10) que a baleação se estabeleceu 
nestas ilhas em 1896. Provavelmente terá começado bastante antes. A Graciosa progrediu 
relativamente pouco, mas São Jorge, apesar de balear com interrupções ocasionais, aparece-nos 
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desde o virar do século tão activa como o Faial, apenas não partilhando do período de expansão 
excepcional que se seguiu a 1940. Para sudeste, Santa Maria, a única ilha que nos resta 
considerar, já baleava em 1896, mas a indústria caducou ao fim de dez anos, apesar da relativa 
abundância de baleias em torno da costa (p. 17). É bem possível que a ilha tenha experimentado 
dificuldades semelhantes às do Corvo. Nenhuma das ilhas do arquipélago tem penhascos mais 
íngremes ou está mais rodeada de baixios perigosos do que Santa Maria. Apesar de tudo, em 
1937, a baleação reviveu. Não sei se a única estação no porto do Castelo (p. 61) é ou não a 
estação original construída algures no século dezanove, mas o que é certo é que garantiu, 
durante os doze anos que se seguiram, até 1949, uma média de capturas por cada bote superior à 
de qualquer das outras ilhas (Tabela 10). 

Desde 1900 que a indústria baleeira açoriana experimentou desenvolvimentos ou adquiriu 
certos atributos modernos que, não obstante terem deixado intactas as tradições e os métodos 
essenciais da baleação em botes de boca aberta, melhoraram em muito a eficiência que era a 
possível há cerca de cem anos atrás. Ao fazer um levantamento destes progressos e da história 
mais recente da indústria, é útil reportarmo-nos, não apenas à Tabela 1 e à Fig. 2, que comparam 
as capturas açorianas com as mundiais, mas também às capturas por cada bote para todo o 
arquipélago, apresentadas na coluna da direita da Tabela 10. 

Um passo preliminar dado pelos baleeiros das ilhas foi tornarem-se independentes da Nova 
Inglaterra, no que diz respeito aos barcos e equipamento especial do ofício baleeiro. Durante o 
século dezanove todos os botes foram importados de New Bedford. Mas, em 1894, um baleeiro 
e carpinteiro naval das Lajes do Pico, chamado Francisco José Machado (segundo informação 
do Sr. Medeiros), construiu ali o primeiro bote: as outras ilhas, seguindo a liderança do Pico, 
apelaram para a sua tradição de construção de pequenos barcos e, por alturas de 1900, todos os 
botes necessários eram construídos localmente. Presentemente as indústrias são largamente 
auto-suficientes: à excepção do moderno equipamento de extracção por vapor sob pressão, só 
importam corda, caldeiros e motores de lancha. Todos os restantes apetrechos são fabricados nas 
ilhas, desde os arpões, lanças, cortadeiras, barris e selhas, à palamenta dos botes e aos cascos das 
lanchas rebocadoras. 

O passo mais importante foi, sem dúvida, a introdução dos rebocadores motorizados. Até estes 
tiveram um precedente americano na baleação do século dezanove, com a utilização satisfatória 
de uma lancha a vapor de 8,5 metros, a partir da barca Rainbow, para rebocar botes e baleias 
capturadas durante a época de caça à baleia franca no Pacífico Norte, em 1882 (Brown, 1887, 
p. 246). O Sr. Medeiros apurou que os baleeiros do Faial usaram pela primeira vez um barco a 
motor, para fins de reboque, em 1909. Os efeitos desta inovação não se fizeram sentir de 
imediato, porque a indústria atravessou um período de crise durante os quatro anos entre 1911 e 
o início da Primeira Guerra Mundial. Durante os anos de 1900, o óleo de cachalote era 
exportado para Londres e para os Estados Unidos (Estatística das Pescas), mas tinha nesta 
altura uma utilização limitada, apenas como lubrificante e como combustível suficientemente 
superior ao querosene para ser usado nas lâmpadas de sinalização ferroviária e nos faróis. O 
espermacete, com que se tinham anteriormente fabricado as melhores velas de cera, apenas 
encontrava alguma utilidade no fabrico de cosméticos e unguentos medicinais, além de servir 
para tornar consistentes as velas de parafina barata que o tinham ajudado a destronar. Até 1910, 
a modesta procura resultante destas formas de utilização era satisfeita, sem grandes excedentes, 
pela produção açoriana e, numa escala menor, por outras estações litorâneas e pelos poucos 
navios baleeiros ainda em actividade. 

A primeira década deste século foi de facto um período razoavelmente rentável para as 
baleações costeiras, e o dispêndio de capitais em lanchas motorizadas deve ter sido um dos 
reflexos desta fase folgada. No entanto, durante os anos que se seguiram a 1910, o reduzido 
mercado foi-se inundando em óleo, resultante do interesse ocasional pelo cachalote por parte da 
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indústria baleeira com navios a vapor, ainda activa no norte e também já estabelecida e em 
expansão nos novos centros baleeiros austrais do Antárctico e do Sub-Antárctico. Em 
consequência, as armações açorianas depararam-se com dificuldades acrescidas na venda do seu 
produto e o número de capturas diminuiu: a Tabela 1 mostra que o arquipélago contribuiu com 
72,3% das capturas mundiais de cachalotes em 1910, mas apenas com 3,8% em 1915. Mas a 
atenuação da baleação aliada, durante a guerra de 1914-18 (Fig. 2), e o aumento da procura 
global de óleo de cachalote, na mesma altura, trouxeram aos Açores uma prosperidade 
renovada. As lanchas rebocadoras a motor, das quais existiam oito só no Faial, em 1918, viram a 
sua utilização estendida a todas as ilhas, e devem ter contribuído, em conjunto com um esforço 
de caça suplementar, para o notável aumento das capturas açorianas de baleias, por cada bote, 
durante a guerra. 

As lanchas a motor trazem vantagens por demais óbvias. Quando um bufo é avistado das 
falésias, um rebocador motorizado pode levar rapidamente dois ou três botes até à proximidade 
da baleia, enquanto anteriormente qualquer brisa firme e contrária podia significar perdas de 
tempo consideráveis a virar de bordo, e mesmo a fuga eventual da baleia antes de se lhe chegar à 
distância de arremesso. Neste sentido, o raio de acção efectivo dos botes tornou-se 
substancialmente maior. A grande aproximação necessária para arpoar à mão implica que 
qualquer barulho de motor poderia intimidar a presa, pelo que os rebocadores a motor nunca são 
usados no acto de trancar. Durante a caçada, no entanto, prestam inestimável ajuda, rebocando 
os botes em pequenas distâncias, trazendo mais linha em situações de emergência, intervindo 
junto dos botes danificados e prolongando as horas de caça disponíveis, que de outra sorte 
seriam reduzidas pela chegada da noite. Finalmente, as lanchas rebocam as baleias mortas até à 
estação baleeira, numa distância de, por vezes, vinte milhas ou mais: esta era anteriormente uma 
tarefa árdua para os botes a remos, por horas a fio, sempre com o risco de serem surpreendidos 
pelo anoitecer perto de alguma costa bravia, ou de apanharem mau tempo e perderem em 
consequência a tão valiosa presa. 

Será curioso notar um contraste interessante, verificado na década de 1920-30. Neste período, 
em que o emprego generalizado das lanchas a motor deu às indústrias antigas o primeiro toque 
de modernidade, os baleeiros açorianos abandonaram definitivamente a utilização ocasional das 
armas de fogo para trancar e matar as baleias, passando a usar exclusivamente as primitivas 
armas de confiança da arte baleeira, o arpão de mão e a lança. Já no ano de 1731, a Grã-
Bretanha foi a primeira nação a introduzir canhões lança-arpão na baleação; estes não tiveram 
grande sucesso, mas os canhões de rodízio foram usados satisfatoriamente nos navios baleeiros 
britânicos, nas pescarias à baleia franca boreal, desde 1772 (Scoresby, 1820, II, p. 70), apesar de 
não terem atingido popularidade até à década de 1850. Tais peças de artilharia eram viáveis 
neste tipo de pescaria, nas baías geladas do Mar da Gronelândia, durante o Verão, mas quando 
os baleeiros da Nova Inglaterra se viraram pela primeira vez para as armas de fogo, em 1846, 
não foi para construirem canhões de rodízio, mas sim armas portáteis, mais maneáveis e de 
maior precisão na baleação ao cachalote em mar aberto. Nos anos de 1870, cada navio 
americano levava usualmente a bordo uma carabina, um suprimento de bomblanços8 e uma 
espingarda lança-arpões, além das armas de arremesso. A carabina disparava uma pequena lança 
provida de uma bomba (bomblanço), e era usada para matar uma baleia previamente trancada 
com o arpão manual. 

A espingarda lança-arpões não era mais que um arpão engenhosamente associado a um cano 
de espingarda sem coronha, que disparava automaticamente um bomblanço logo que o ferro se 
fixava na presa. 

                                                
8 Corruptela fónica do Inglês bomb-lances (Nota do Tradutor). 
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Fig. 4.
 Cachalotes. Capturas anuais nos Açores, de 1896 a 1949. 
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Os bomblanços garantiam uma morte tão rápida dos animais e mitigavam de tal forma os 
perigos da baleação que, por alturas de 1874, o arpão de mão começou a cair rapidamente em 
desuso nos navios americanos e, em 1887, já só era usado em casos de emergência (Scammon, 
1874, p. 228; Brown, 1887, p. 252). A indústria litorânea açoriana herdou as armas de fogo, da 
mesma forma como herdou o resto do equipamento e os métodos americanos. Na Estatística das 
Pescas, há listas de equipamento de captura, entre 1905 e 1926, em que figuram “carabinas” e 
“espingardas”, se bem que intervaladamente e em quantidades decrescentes, para várias estações 
baleeiras; e há ainda registos de bomblanços, em 1929. 

Quando comparadas com as quantidades de armas de mão, foram poucas as armas pesadas 
utilizadas em qualquer altura, e não é muito provável que tenham tido alguma popularidade 
entre os ilhéus, quanto mais não seja devido ao seu custo relativamente elevado. Em São Miguel 
ainda havia duas espingardas disponíveis em 1934, mas aparentemente eram as últimas, e no 
momento presente não há quaisquer armas de fogo em uso nos Açores. No Faial foi testada uma 
lança de mão experimental, com ponta explosiva detonada electricamente, que acabou por não 
ser adoptada (Figueiredo, 1946, p. 104). As armas dos baleeiros açorianos de hoje em dia são 
modelos dos arpões manuais e das lanças que existiam há um século. O porquê do abandono das 
armas de fogo portáteis é que não é muito claro. Um retorno semelhante às armas do passado 
teve lugar a bordo dos navios baleeiros nos últimos anos de actividade, em que as tripulações 
eram, na quase totalidade, constituídas por portugueses. Ashley tentou explicar este facto 
invocando a necessidade de economizar, ou a possibilidade de que os baleeiros portugueses 
estivessem menos à vontade a lidar com explosivos do que os americanos (1926, p. 88). As 
armas de fogo, no que respeita à caça ao cachalote, tinham certamente a desvantagem de só 
poderem ser utilizadas em machos solitários, pois as baleias de cardume assustavam-se e 
dispersavam com o barulho das detonações: e nos Açores, de facto, as baleias aparecem 
sobretudo em grupo. 

Um acontecimento importante para a baleação açoriana foi a criação, nos anos vinte, do 
Grémio dos Armadores da Pesca da Baleia, um organismo oficial com sede em Lisboa. Esta 
Associação de Proprietários de Baleação tem qualquer coisa como os atributos de uma 
corporação medieval. Todos os proprietários e todas as armações baleeiras são membros do 
Grémio, que inclui ainda representantes dos Ministérios da Marinha e da Economia. O Grémio 
tem a seu cargo: a salvaguarda dos interesses da indústria baleeira; a promoção do seu 
desenvolvimento e o aumento da sua eficiência; a negociação das condições mais vantajosas 
para a venda do óleo de cachalote e outros produtos da baleia nos mercados externos; a 
regulamentação respeitante à condução das actividades de caça e à justa atribuição de 
propriedade nos casos de baleias em disputa; a regulamentação respeitante ao equipamento e 
dotação dos botes e lanchas, bem como às condições de recrutamento, distribuição e 
remuneração dos baleeiros; a recolha de registos e a compilação de estatísticas que permitam a 
gestão eficaz das reservas de baleias; e, em relação a todas as regulamentações mencionadas, o 
estabelecimento das respectivas penalizações por não observância, desde as multas em dinheiro 
à confiscação das licenças de balear. A regulamentação directiva do Grémio foi publicada em 
1925, tendo os estatutos e o processo administrativo sido revistos em 1945 (Grémio dos 
Armadores da Pesca da Baleia, 1925, 1945). 

O número de capturas nos Açores conheceu flutuações consideráveis na década de 1920, não 
obstante a tendência generalizada ter correspondido então a uma subida. A maior parte do óleo 
era encaminhado para Londres e Lisboa, sendo pouco o exportado directamente para os EUA. A 
quebra global de 1930-31 é claramente visível, tanto no número de capturas mundiais como no 
dos Açores (Figs. 2 e 4). Mas, por alturas de 1930, começaram a ser descobertas novas 
utilidades para o óleo de cachalote e para o espermacete, nas indústrias química e têxtil. A 
Alemanha esteve particularmente envolvida em actividades de investigação e desenvolvimento 
neste campo, e é significativo que, entre 1930 e o início da Segunda Guerra Mundial, o óleo 
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produzido nos Açores tenha encontrado em Hamburgo um mercado paralelo aos de Londres e 
Lisboa. Os valores de captura mundiais (largamente baseados nas capturas do Antárctico), 
conjuntamente com o esforço adicional demonstrado, nos Açores, pelos valores de captura de 
baleias por cada bote (Tabela 10), reflectem bem este interesse renovado dos mercados 
industriais pelo óleo de cachalote, nos anos trinta. Ainda hoje continuam a ser descobertas novas 
utilidades para este óleo. A sua composição química é muito diferente da do óleo das baleias de 
barbas, o qual contém gorduras verdadeiras, passíveis de serem tratadas para produção de óleos 
alimentares. O óleo de cachalote é essencialmente uma mistura de ceras. Não fornece óleos 
comestíveis, mas ostenta uma grande variedade de aplicações correntes, que incluem 
cosméticos, sabão, linimentos e medicamentos, óleos de máquina, plastificantes e aditivos, tintas 
e vernizes, coberturas de telhados e têmperas para metais. Uma boa parte destina-se à produção 
de sulfonatos para a indústria têxtil (Norsk Hvalfangsttid, 1948, p. 456) e para os novos 
detergentes sulfonados. 

Nos Açores, a prosperidade crescente que se seguiu a 1931 foi acompanhada pela introdução, 
numa das ilhas, de processos modernos para o tratamento das carcaças dos animais. Ainda hoje 
em dia, a maioria das estações do arquipélago desmancha as suas presas varadas no calhau, ou 
então encostadas a um pequeno cais. Os velhos métodos, baseados na cortadeira e recorrendo às 
roldanas e aos cabrestantes manuais, são utilizados para retirar o sistema orgânico do 
espermacete e o toucinho, que de seguida são derretidos em caldeirões de ferro (p. 61 e seg.). A 
carcaça esfolada, repleta de ossos e coberta de valiosa carne, não é utilizada, sendo 
simplesmente rebocada para o mar largo e aí despejada. Durante o período recessivo posterior a 
1924 (Fig. 4), Chaves tinha solicitado métodos mais modernos de processamento, que evitariam 
tanto desperdício e produziriam um óleo de qualidade superior, além de fornecerem alguns 
subprodutos adicionais (1924a). Mas o investimento teve que esperar por melhores dias e só dez 
anos mais tarde, em 1934, os Açores adquiriram a sua primeira fábrica moderna, que emprega a 
força do vapor sob pressão para içar as baleias, mover os guinchos de desmancho e manter as 
autoclaves em carga, entre outras aplicações. A estação fica em São Vicente, na ilha de São 
Miguel, a cerca de uma milha dos traióis das Capelas que veio afinal substituir. 

Não foram construídas mais estações até à Segunda Guerra Mundial. Nesta altura, e por razões 
semelhantes às da Primeira Guerra Mundial, a baleação açoriana entrou na sua época de maior 
prosperidade. Nos finais da guerra, em 1944, quando a procura de óleo de cachalote era 
ilimitada e a baleação aliada a vapor se encontrava praticamente parada, o arquipélago 
contribuiu com 40,3% das capturas mundiais de cachalotes. Estava então presente o incentivo, e 
reunidos os capitais, para novas iniciativas com estações modernas. A fábrica de Porto Pim, na 
Horta, foi construída em 1943. Seguiram-se-lhe duas outras, uma no Cais do Pico, em 1946, e 
outra em Santa Cruz das Flores, mais ou menos na mesma altura. A última das novas estações, 
nas Lajes do Pico, que tinha sido construída até aos alicerces em 1949 e depois temporariamente 
abandonada, devido ao enfraquecimento do mercado do óleo, já está quase concluída e deve 
começar a operar ainda este ano, se não em 1954. Qualquer das quatro estações modernas 
actualmente em operação processa o toucinho, o espermacete e o osso, e três destas estações 
processam ainda a carne, para rações. Pelo menos uma das estações instalou uma unidade fabril 
para extracção de óleo de fígado, em 1951. Os métodos de trabalhar a baleia nestas estações 
modernas foram desenvolvidos independentemente dos utilizados nas fábricas baleeiras de 
além-mar (p. 69 e seg.). 

Uma outra inovação técnica contribuiu para elevar a cena baleeira açoriana ao seu actual 
estado de desenvolvimento: as comunicações radiotelefónicas entre as vigias e as lanchas 
rebocadoras, que apareceram durante a guerra. As vantagens são suficientemente óbvias, 
especialmente no que respeita à possibilidade de fornecer constantemente às lanchas no mar os 
rumos correctos para atingir uma baleia assinalada, ou à oportunidade de uma gestão 
centralizada e uma melhor organização das saídas ao mar dos vários botes, em torno da ilha. 



Baleação em Botes de Boca Aberta nos Mares dos Açores 

25 

Creio que São Miguel foi a primeira ilha a adoptar a radiotelefonia na baleação, e foi aí que a 
inovação mais se desenvolveu. Em 1949, todas as fábricas modernas utilizavam radiotelefones 
nas lanchas e nas vigias, mas algumas ilhas, com estações de traióis, ainda não tinham instalado 
o equipamento; a vigia de Santa Maria, por exemplo, tinha radiotelefone mas não tinha quem o 
soubesse operar. Isto é sintomático da entrada de uma nova categoria de técnicos na prática 
original da baleação em botes de boca aberta: a indústria que, nas estações de traióis, ainda 
emprega apenas remadores, construtores navais, ferreiros e tanoeiros (exceptuando um 
maquinista para as lanchas), é a mesma que exige, nas estações modernas, engenheiros, 
mecânicos e operadores de rádio. 

Desde o fim da guerra que o destino económico da baleação nos Açores tem continuado a 
flutuar. As ilhas foram bastante afectadas pelas vastas capturas de cachalotes no Antárctico e ao 
largo do Peru (Fig. 2), no pós-guerra, e em 1949 havia grande dificuldade em vender a produção 
açoriana. A recuperação verificada em 1950 e 1951 teve a ver com o início da guerra na Coreia - 
aparentemente, os períodos de guerra e de rearmamento são tempos de prosperidade para o óleo 
de cachalote. No corrente ano (1953), os Açores partilham um pouco da recessão baleeira 
mundial, devida a uma saturação temporária do mercado, em óleos de baleia e de cachalote, que 
se espera não seja duradoira. O futuro verá, provavelmente, as numerosas estações de traióis 
suplantadas em toda a parte pelos modernos métodos de produção de óleo, pois já desde os 
tempos de Chaves que a necessidade destes melhoramentos técnicos, incluindo o fabrico de 
derivados, tem vindo a ser salientada por outros autores portugueses (Figueiredo, 1946, 1951; 
Carvalho e Carvalho, 1951). 

A Tabela 4 resume a situação, em termos de estações e de material, da baleação açoriana à 
altura do meu estudo, em 1949. As oito ilhas que baleiam mantêm, no todo, vinte e uma estações 
baleeiras; e excluindo a nova unidade das Lajes do Pico que ainda não está operativa, só quatro 
delas contam com fábricas modernas. Nas outras, há onze estações de traióis (todas com os 
botes a operar no local, à excepção de uma) e seis varadouros. A secção seguinte tem por 
objecto a descrição detalhada do equipamento e dos métodos de caça e processamento da baleia, 
nesta actividade em botes de boca aberta, tal como ainda sobrevive nos dias de hoje. 

A Actual Sobrevivência da Baleação em Botes de Boca Aberta 
A baleação em botes de boca aberta, nos Açores, é uma indústria-relíquia que, 

surpreendentemente, se tem expandido no Atlântico Norte, nos últimos anos, em vez de perder 
importância, como seria de esperar. O facto de se ter propagado dos Açores até à Madeira, em 
1941 (p. 78) e de alguns botes de boca aberta terem começado a apanhar baleias na costa do 
Brasil, em 1950 (Norsk Hvalfangsttid, 1952, p. 499), são indícios saudáveis da sobrevivência do 
antigo comércio. Apesar de não existirem detalhes sobre este débil renascer da arte no Brasil, é 
praticamente certo que os baleeiros implicados no assunto são emigrantes açorianos (p. 14). 

Em qualquer outro lugar do globo, a prática da baleação em botes de boca aberta está 
desmodada, mesmo obsoleta. As últimas viagens de alto mar tradicionais completaram-se com o 
regresso das escunas Margarett e John R. Manta a New Bedford, em 1925. A actividade 
litorânea na costa leste da América do Norte, onde já em 1645 os colonos de Southampton, 
Long Island, tinham regulamentado a prática da baleação, teve um fim digno em 1918, com a 
arpoação de uma baleia franca em Amagansett, Long Island (Starbuck, 1878; Edwards e 
Rattray, 1932). Em Twofold Bay, no oeste australiano, em tempos um conhecido centro de 
baleação por cerco9, ainda subsistiu uma pescaria sazonal à baleia de bossas, em botes de boca 
aberta, até 1932, altura em que, segundo Dakin (1934), os dois derradeiros botes cessaram de 

                                                
9 Baleação costeira à baleia franca e à baleia de bossas, praticada nas baías fechadas da Austrália e da Nova 

Zelândia, onde os cetáceos eram concentrados por cerco (Nota do Tradutor). 
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operar. Na Nova Zelândia, a baleação por cerco à moda antiga tinha desaparecido anos antes, 
em 1910, quando os botes de boca aberta e os arpões de mão foram substituídos, em 
Whangamumu, Bay of Islands, pelos navios-fábrica a vapor que tomaram conta da caça à baleia 
de bossas na região (Ommaney, 1933). As baleeiras ianques que em tempos caçavam na costa 
do Peru foram também devidamente copiadas pelos pescadores peruanos, mas não é evidente 
que estas boniteras sejam usadas para balear (Norsk Hvalfangsttid, 1952, p. 73). Nas altas 
latitudes boreais, os nativos ainda caçam baleias francas em botes de boca aberta, quando para 
tal têm oportunidade; todavia, relatos recentes evidenciam que as armas de fogo ligeiras já se 
tornaram obsoletas, pelo menos entre os esquimós do Alasca e do Canadá, que preferem 
actualmente o uso de canhões de rodízio, carabinas com bomblanços e espingardas lança-arpão 
(Valin, 1945; Anderson, 1947; Brower, 1948, p. 103). Neste aspecto não há comparação 
possível com os Açores, onde o abandono total dos explosivos permitiu uma relação muito mais 
estreita com as antigas tradições. Nas pescarias nórdicas à baleia branca, ou beluga, ainda são 
usados pequenos arpões e lanças de mão para pôr fim às presas (Vladykov, 1944, p. 32); mas 
esta espécie, não obstante o seu nome, não passa de um golfinho relativamente pequeno, e a 
captura propriamente dita é feita com armações de rede. Em algumas regiões dos mares do sul, 
como nas ilhas de Tonga, o arpão manual ainda é utilizado, mas creio tratar-se, também aqui, 
apenas de uma pescaria indígena aos golfinhos e aos botos. 

É surpreendente que a sobrevivência da baleação litorânea nos Açores, tão invulgar como 
extemporânea, não tenha, durante tanto tempo, atraído as atenções dos viajantes e dos estudiosos 
do assunto. Exceptuando uma referência de Jenkins (1921, p. 249), não havia virtualmente nada 
escrito, fora de Portugal, sobre a actividade nos Açores, até à breve nota de Knudsen (1946) que, 
como membro da Expedição Atlantide, visitou a estação baleeira da Horta, Faial, infelizmente 
numa altura em que não havia baleias para caçar ou desmanchar. Recentemente, apareceu no 
Norsk Hvalfangsttid (1952, p. 667) um breve relato de R. J. Houk sobre o assunto, e eu próprio 
contribuí com um artigo para a mesma publicação (Clarke, 1953). Pouco antes da minha partida 
para os Açores, em 1949, tive a oportunidade de apreciar a preciosa monografia de Figueiredo, 
publicada em Português, em 1946, e que descreve essencialmente a situação actual da indústria. 
O relato que se segue não tem de forma alguma a intenção de duplicar as descrições de 
Figueiredo. Tenta antes fazer uma aproximação comparativa ao assunto, com o objectivo de 
examinar e estabelecer até que ponto as tradições da antiga baleação americana ao cachalote 
foram conservadas no actual instrumental e métodos da indústria açoriana. 

No que respeita a comparações com as ferramentas e processos americanos, estou convencido 
de que os dois vastos trabalhos de J. T. Brown, publicados em 1884 e 1887, fornecem o melhor 
dos relatos sobre a construção e o aparelhamento das baleeiras no século dezanove, bem como 
sobre as artes do ferreiro, os arpões, lanças, cortadeiras e aprestos de derreter, conhecidos 
colectivamente como “utensílios”, ou “utensílios da baleia”. Ilustrações excelentes de botes, 
palamentas e utensílios figuram no atlas de estampas da obra de G. B. Goode e Associados 
(1887), e também em Starbuck (1878, est. III-VI) e em Scammon (1874, cap. III), cujo texto, 
apesar de bastante lato, não é tão minucioso como o de Brown. Para comparar os métodos de 
caça de então e de agora, encontra-se muita informação exacta na obra de Melville (1851). Há 
ainda boas narrativas baleeiras, em primeira mão, nas obras de J. R. Browne (1846), Cheever 
(1851), Nordhoff (1941, obra póstuma), Haley (1950, obra póstuma), Davis (1874), Bullen 
(1901), este com algumas imprecisões de nomenclatura, Ashley (1926), Murphy (1947) e 
Chippendale (1953), tendo os três últimos autores realizado viagens perto do fim da era das 
barcas baleeiras, ou seja nos finais do século passado ou nos primeiros anos deste século. Todos 
eles oferecem também pormenores sobre as operações de esquartejar e derreter, com especial 
destaque para Melville, Browne e Davis. Estas narrativas cobrem cerca de setenta anos de 
baleação, mas os progressos feitos nesse período (passados parcialmente em revista por Ashley, 
1926) só respeitaram aos pormenores, como a passagem do arpão de cabeça fixa ao de cabeça 
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móvel, o uso de armas ligeiras, a introdução de tábuas de bolinar nas canoas ou o uso da 
segunda selha de linha. Sob outros aspectos as descrições não se contradizem, pelo que resolvi 
apenas mencionar aqui os autores, evitando assim sobrecarregar de referências literárias as 
passagens comparativas do relato sobre a baleação nos Açores em botes de boca aberta, tal 
como existia em 1949 e como permanece hoje. 
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As vigias na falésia 

À excepção de Santa Maria, todas as ilhas têm vários postos de observação, ou vigias, 
dispostos a intervalos convenientes no topo das escarpas. Em Santa Maria só há uma vigia, 
situada na extremidade sudeste da ilha10. Cada varadouro tem, geralmente, uma vigia que lhe 
fica sobranceira, estando as vigias restantes distribuídas por forma a cobrirem, no conjunto, a 
maior extensão possível do oceano circundante. O campo de observação é metodicamente 
batido, com a ajuda de binóculos, e cada sector é coberto, de ambos os lados, pelos sectores das 
vigias adjacentes: desta forma, pelo menos duas vigias em simultâneo pesquisam uma vasta 
superfície de mar, desde duas ou três milhas da costa até à linha do horizonte, em busca de 
espartos11 de cachalote. A Fig. 5 mostra a disposição e os sectores de inspecção das vigias do 
Faial, cujos nomes e organização constam da Tabela 5. Fico em dívida para com o Sr. Tomás 
Alberto de Azevedo, que me forneceu os detalhes da tabela, além de me ter proporcionado a 
visita às vigias do Faial. 

Todas as vigias parecem ser estruturas permanentes; as que foram construídas ou reconstruídas 
recentemente são de pedra revestida a cimento. Um exemplo recente, que visitei, é a vigia da 
falésia sobranceira à estação de traióis do porto do Castelo, em Santa Maria, a uns duzentos 
metros de altura sobre o mar. É quadrada, com cerca de 4 metros de lado, e a parede virada ao 
mar só chega até metade da altura ao telhado, para que os vigias possam desfrutar de uma vista 
desafogada. Ao fim do dia de vigia, esta “janela” pode ser fechada com taipais envidraçados, 
que durante as horas de observação se levantam e seguram como os vulgares pára-sóis das lojas 
(Gravura II). O Faial tem algumas destas estruturas arejadas e ligeiras, mas também outras mais 
antigas, como a vigia da Atafona, por sobre o varadouro do Salão, na costa norte da ilha. Esta 
vigia não passa de um palheiro exposto às intempéries, com paredes de lava seca, à beira de um 
campo de milho que desce até à beira da falésia. Encontrei o interior, travejado e sombrio, 
praticamente cheio de molhos de feno, à excepção de um canto onde um vigia estava 
escarranchado num banco tosco, frente a uma pequena janela sem vidros. No Monte da Guia, 
um vulcão extinto que fica sobranceiro à moderna fábrica de Porto Pim, encontra-se uma vigia 
invulgar. Perto do cume da íngreme elevação, a uma altitude de 120 metros e abarcando o 
quadrante do sul, fica a pequena capela isolada de Nossa Senhora do Monte da Guia, padroeira 
dos baleeiros: a dita vigia é, nem menos, a sacristia da capela. 

Tabela 5. Baleação no Faial. Vigias e sua organização em 1949 

Localidade Referência 
na Fig. 5 Vigia Equip. Binóculos Sinais 

Horta 1 Monte da Guia 1 16x40 Foguete e bandeirola branca 

Castelo Branco 2 Morro 2 20x50, 2 pares Foguete e bandeirola branca 

Capelinhos 3 
 

4 

Costado da Nau 
 
Alto das Concheiras 

3 
 

1 

30x40 
20x50, 2 pares 
24x60 

Foguete, bandeirola branca 
e radiotelefone 
Foguete e bandeirola branca 

Cedros 5 
 

6 

Cabeço da Vigia 
 
Cabeço do Capitão 

2 
 

1 

20x50, 2 pares 
 
18x50 

Foguete, bandeirola branca 
e radiotelefone 
Foguete e bandeirola branca 

Salão 7 Atafona 1 16x40 Foguete e bandeirola branca 

                                                
10 Quando o autor visitou Santa Maria, as vigias do Pico dos Manais (Malbusca), do Pico do Facho (Vila do Porto) 

e do Monte Gordo (Anjos) não tinham ainda sido construídas (Nota do Tradutor). 
11 Corruptela fónica do Inglês spouts (Nota do Tradutor). 
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Fig. 5. Baleação no Faial. Vigias e sectores de inspecção. Os números referem-se à tabela 
da página anterior. 

A guarnição de uma vigia varia de acordo com a sua importância: a observação pode 
compreender um, dois ou três homens e as vigias são ocupadas durante todo o ano, desde o 
amanhecer até às quatro ou cinco da tarde. Quando um esparto é detectado após esse período, os 
baleeiros já não esperam, em geral, chegar ao animal antes do anoitecer. Com boa visibilidade e 
vento fraco, a altura mais provável para avistar uma baleia é o período de luz ténue entre a 
alvorada e o nascer do sol: os registos mostram que um bom número de baleias são assinaladas 
por volta das seis da manhã. Os binóculos utilizados são de grande alcance, alguns com 
aumentos até trinta diâmetros. Segundo o Sr. Tomás Alberto de Azevedo, um vigia experiente 
postado no alto da falésia, nas melhores condições atmosféricas, consegue vislumbrar um 
esparto a 30 ou 35 milhas de distância. O esparto do cachalote é baixo e compacto, quando 
comparado ao de uma baleia azul ou de um rorqual, mas no entanto não parece dispersar-se mais 
depressa do que aqueles; e tem ainda a vantagem, para os baleeiros, de ser várias vezes repetido 
após cada mergulho. Nas vigias, para poderem cobrir todo o sector de inspecção, os binóculos 
são fixados a uma placa quadrada de madeira, que se pode inclinar e rodar sobre um perno 
seguro por um parafuso-de-orelhas e que assenta numa coluna de madeira que o vigia mantém 
entre os joelhos (Gravura II). A este conjunto é fixado um prato azimutal, que permite 
determinar a orientação angular dos binóculos. 

Quando é avistado um esparto, ou vários, de um cardume de cachalotes, o procedimento 
subsequente varia de acordo com o número de vigias na ilha, com o facto de pertencerem, ou 
não, à mesma armação, e com a forma como as comunicações radiotelefónicas estão 
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organizadas. Todos os vigias largam um foguete para avisar os baleeiros de que é preciso arrear 
os botes e agarrar os cabos de reboque das lanchas o mais depressa possível. Todos os vigias 
hasteiam uma bandeirola branca no mastro que está invariavelmente colocado junto a cada 
vigia. Nisto preservaram a antiga tradição dos seus compatriotas na baleação costeira da 
Califórnia, que içavam igualmente uma bandeirola, como sinal. Nos Açores, a bandeira não 
pretende ser um sinal para os botes. Quando há várias vigias na costa e nenhuma, ou apenas uma 
ou duas, têm radiotelefone, a bandeirola é usada para passar informação aos sectores adjacentes: 
esta forma de aviso é essencial sempre que as baleias sejam assinaladas por uma vigia que não 
fica próxima de um varadouro. Também é um sinal para as famílias dos baleeiros que possam 
morar mais para o interior, longe da costa. Quando há baleia morta, a bandeirola é içada a meia 
haste, para que se comecem a preparar os traióis para derreter e a fazer a refeição que deverá 
estar pronta à chegada dos baleeiros. Para indicar os azimutes das baleias avistadas da falésia às 
lanchas não equipadas com radiotelefone, são estendidos em terra dois lençóis, cujo alinhamento 
as lanchas devem manter à medida que se afastam mar fora. Logo que os vigias verificam que as 
lanchas estão bastante próximas das baleias, sem contudo se aproximarem o suficiente para as 
assustar, ou seja, a cerca de uma milha da presa, os lençóis em terra são recolhidos e, a este 
sinal, as lanchas largam os cabos de reboque e os botes começam a caça propriamente dita, a 
remos ou à vela, de acordo com os métodos tradicionais. A sinalização com lençóis foi 
obviamente posta de parte nas vigias que dispõem de radiotelefone. Estas podem transmitir 
alterações de rumo aos botes, de viva voz, tantas vezes quantas forem necessárias. Podem 
também avisar as outras vigias e relatar sobre a situação, em directo, para a sede da empresa ou 
outro local adequado, a fim de manter informados os proprietários e o respectivo pessoal. A 
aparelhagem que recebe as mensagens das vigias do Faial está instalada numa sobreloja, perto 
do velho portão chamado “dos espanhóis”, em Porto Pim, na Horta; a loja que fica por baixo é 
conhecida pela “Casa dos Baleeiros” e é lá que eles fazem, a fiado, a maioria das compras 
domésticas. Em São Miguel, a sede da empresa está localizada no último andar dos escritórios 
do Sr. Pedro Cimbron, em Ponta Delgada, e está funcionalmente organizada como centro de 
planeamento, operações e estratégia, em contacto regular e frequente com as vigias e as lanchas; 
o nível de supervisão aqui exercido pode ser comparado ao de um responsável de exploração a 
bordo de um moderno navio-fábrica na baleação austral. 

A canoa baleeira: sua palamenta e utilização 
A única diferença marcante entre a actual baleeira açoriana e a baleeira arreada pelos navios 

americanos no século dezanove é que a dos Açores comporta sete homens, sendo 
consequentemente mais comprida do que a canoa de seis homens universalmente empregue na 
baleação americana. Por outro lado, veremos que há alguns pormenores que foram herdados da 
embarcação típica dos meados do século, no auge da caça ao cachalote, e não da embarcação 
nos seus estádios finais de desenvolvimento, no período de estagnação entre 1880 e o fim da era 
dos navios baleeiros, como seria de esperar. O aumento de comprimento não afectou as linhas 
extraordinariamente graciosas nem as magníficas qualidades de navegação da canoa baleeira. 
Comparando com os planos e as fotografias de autores anteriores, parece-nos até que as linhas 
da canoa açoriana são mais finas, e a aparência mais bonita, do que as da americana. Poucos 
existirão ainda que possam comparar a embarcação antiga com a actual, em termos de 
adequação ao mar e à vela; mas pelo que eu pessoalmente observei dos botes, a remos ou com 
pano, em incansáveis manobras repentinas, em vaga larga sem vento, ou em mar e vento 
moderados, acho que conseguem hoje em dia igualar, e mesmo desafiar, o justo alarde de 
Ashley de que a baleeira ianque, no seu estádio final de desenvolvimento, era “a mais perfeita 
embarcação que jamais flutuou”. 
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Para realçar a grandeza da sobrevivência, nos Açores, da canoa baleeira e da sua palamenta, a 
Tabela 6 (p. 35) apresenta, de forma resumida, as principais características de construção e o 
equipamento completo de uma embarcação americana, aparelhada para a baleação ao cachalote 
nos finais do século dezanove, comparadas com as de uma baleeira açoriana actual. Como já foi 
mencionado (p. 12), a sobrevivência da antiga baleação estende-se até à linguagem comum, 
através de vários vocábulos baleeiros ianques que continuam a ser utilizados pelos açorianos; 
daí que, numa tentativa de expandir a Tabela 3 e explicar um pouco os respectivos termos e 
usos, resolvi incluir na descrição que se segue, entre parêntesis, a transcrição fonética açoriana 
de cada termo herdado do Inglês falado na baleação da Nova Inglaterra e usado nos Açores, 
obviamente desde que não tenha sido alterado ou traduzido pelos baleeiros portugueses. Além 
das imagens extraídas do filme cinematográfico (Gravuras I e III), que ilustram a baleação 
açoriana em geral, esta descrição apoia-se ainda em fotografias de um modelo de baleeira, com 
todo o seu equipamento, uma réplica exacta construída à escala por um carpinteiro naval do Pico 
(Gravura II). 

A Canoa Baleeira. Os botes baleeiros açorianos são sempre denominados canoas dos baleeiros 
ou, simplesmente, canoas. Este nome surgiu em tempo muito anterior à tradição baleeira da 
Nova Inglaterra e, na sua essência simples, recorda-nos a cada momento as próprias origens da 
baleação americana, de que foi fonte inspiradora. Com efeito, os colonos de Massachusetts, não 
obstante terem sido desde cedo influenciados pelos padrões ingleses e holandeses, adquiriram 
alguma prática de caça com os índios Nattick, que lhes mostraram o emprego da canoa índia 
americana na baleação litorânea e que mais tarde navegaram, décadas seguidas, como 
trancadores e marinheiros nos empreendimentos do alto mar. A canoa índia original ainda 
transparece no aspecto geral do bote baleeiro e, em particular, no adelgaçamento gradual desde a 
meia nau até às extremidades; a baleeira inglesa, por exemplo, que evoluiu isoladamente, tinha 
largura praticamente uniforme até aos quartos de proa e popa, fechando depois acentuadamente 
para as pontas. 

Todas as baleeiras dos Açores são construídas localmente. Em 1950, um bote completamente 
aparelhado custava cerca de 4000 escudos, ou 500 libras esterlinas. A maioria dos botes tem 
entre 11,3 e 11,6 metros de comprimento, mas há alguns com 10,4 a 10,7 metros, e vi mesmo 
um com 9,1 metros, no porto do Castelo, em Santa Maria. Este só embarca, provavelmente, seis 
homens, pois ainda em 1937 os valores da Estatística das Pescas mostravam que os botes de 
Santa Maria eram de seis homens apenas. Mas a regra dominante nos Açores, aparentemente 
desde o virar do século, é o barco comprido, de sete homens: um mestre, à cana do leme ou ao 
remo de popa, e seis baleeiros, a remar ou a pagaiar. A primeira baleeira construída nas ilhas, 
por Francisco José Machado, em 1894, seguiu o padrão das embarcações americanas da época e 
tinha um comprimento de 8,5 metros para uma tripulação de seis homens. Os actuais botes 
açorianos não deixam no entanto de ter um precedente, tanto no comprimento como no número 
de tripulantes, nas embarcações inglesas empregues na Gronelândia que, não obstante terem 
apenas 7,9 a 8,5 metros de comprimento, embarcavam geralmente sete homens (Scoresby, 1820, 
II, p. 222). Quanto aos americanos, só em duas ocasiões construíram, a título experimental, 
botes mais longos: um para servir de rebocador, com 11 metros e sete remos, e outro para a 
baleação à Sulphur-bottom12 com 11,6 metros e nove remos (Brown, 1887, p. 241). Mas a 
embarcação típica americana nunca excedeu os 9,1 metros de comprimento, medida adoptada 
nos anos de 1890, e eu presumo que este limite lhe foi imposto pelas exigências particulares da 
baleação pelágica. Com efeito, um bote maior e mais pesado teria ocupado um comprimento 
excessivo para estar suspenso num navio com três ou quatro botes, além de ser mais difícil de 
içar. Mais ainda, a baleeira era (e ainda é) de construção extraordinariamente ligeira e, ao ser 

                                                
12 Termo com que os americanos designavam a baleia azul. 



 

34 

içada para bordo como um peso morto, tinha que ser escorada com cranes13 para evitar a 
formação de barrigas na quilha; é pois bastante provável que um bote mais comprido acabasse 
por partir os costados, mesmo apoiado nos cranes, quando sujeito aos balanços do navio em más 
condições de tempo. Mas na baleação costeira açoriana não se içam botes: excelentes na 
rebentação, são arreados no calhau por uma porção de mãos solícitas e, terminada a faina, são de 
novo alados para terra. Não correm portanto o risco de fazer “barrigas”, e os dois metros e meio 
ou três metros que têm a mais no comprimento correspondem a um espaço mais lato para o 
trabalho de mais um baleeiro que, além de puxar pelo peso adicional, toma ainda conta da linha 
de baleia. O homem extra, num bote açoriano de sete homens, partilha de algumas das tarefas do 
sétimo homem das embarcações inglesas do tempo de Scoresby - nomeadamente, as do “homem 
da linha”. 

As outras medidas de um bote açoriano de 11,6 metros de comprimento são, 
caracteristicamente, 2 metros de boca e 76 centímetros de pontal a meia nau. Tais dimensões são 
comparáveis às de um bote de Provincetown em 1887, que tinha, para um comprimento de 8,5 
metros, 1,7 metros de boca e 66 centímetros de pontal. 

O costado é liso, ou seja, o tabuado é constituído por pranchas justapostas. As baleeiras 
americanas eram de costado trincado, ou de pranchas sobrepostas, até aos anos de 1860, altura 
em que o costado liso foi, de uma maneira geral, adoptado. Todos os baleeiros concordam que o 
cachalote é muito sensível ao ruído, e diz-se que o barco liso faz menos barulho, ao deslocar-se 
na água, que o barco trincado, ou carenado14. O casco tem duas proas, pois logo que um arpão é 
arremessado ou que uma lançada é desferida, o bote tem que se afastar, em recuo da baleia; 
como tal, deve poder navegar tão facilmente em marcha à ré como em marcha à vante. Não há 
coral de cadaste (ou madeira de encher) à proa, nem à popa: a sua existência limitaria 
significativamente as possibilidades de manobra rápida com o remo de esparrela. A quilha 
também não tem tábua de bolinar, um detalhe que contrasta notavelmente com as práticas 
americanas, que vulgarizaram aquele implemento na década de 1870: o uso da tábua de bolinar 
permite aumentar consideravelmente a superfície vélica. Dá-me até a impressão que, apesar de 
as baleeiras açorianas actuais terem voltado à configuração antiga (sem tábua de bolinar), aquela 
superfície não foi diminuída em consequência, já que a vela grande é alentada até a carangueja 
fazer um ângulo bastante pequeno com o mastro; torna-se assim necessário sentar os homens a 
barlavento, sempre que se pretenda bolinar cerrado com tão impressionante estendal de lona. 
Novamente as características particulares da baleação litorânea são chamadas a explicar, sem 
grandes dúvidas, porque é que o uso da tábua de bolinar foi abandonado. Como os botes são 
varados sempre que não estão a ser utilizados, há sempre a probabilidade, ao serem arreados ou 
alados no calhau, de ficarem pedras entaladas na fenda da quilha, impedindo a tábua de bolinar 
de ser descida em caso de necessidade. Uma característica do casco propriamente dito é o fundo 
arredondado, típico da canoa índia, que confere à baleeira a sua grande flutuabilidade e altura 
sobre a água. As linhas da vante parecem não ser tão delicadas como as da ré; e a embarcação 
eleva-se ligeiramente desde a meia-nau até às extremidades, com a proa um nada mais alta do 
que a popa. 

Quanto à madeira, quase todos os construtores navais estão a utilizar a local, porque a madeira 
importada que usavam anteriormente se tornou demasiado dispendiosa. Aparentemente, os 
construtores do Pico ainda importam madeira da Escandinávia e da América, e presumo que das 
variedades tradicionalmente usadas na construção de baleeiras – carvalho branco para as 
                                                
13 Os cranes, característicos dos velhos navios baleeiros, eram cavaletes triangulares, em madeira, articulados no 

costado do navio. Quando abertos, perpendicularmente a este, sob os botes içados, serviam de apoio às 
respectivas quilhas (Nota do Tradutor). 

14 “Clinker”, no original. O autor refere ainda uma menção de J. T. Brown, segundo a qual a palavra “clinker” 
derivaria directamente do barulho da água a bater nas carenas do casco (Nota do Tradutor). 
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cavernas, cedro branco para o casco e pinho branco para os leitos, os bancos e o forramento, ou 
tabuado interior. A madeira local usada no casco não é bem cedro, mas sim uma espécie de 
“falso abeto” que não consigo definir melhor. 

Tal como a maioria das embarcações americanas destinadas à baleação ao cachalote, as 
baleeiras açorianas têm o fundo e os costados pintados de branco. A faixa superior do casco, 
junto à borda, exibe sempre uma cor forte, garrida. No Pico é azul, como aliás já o era em 
muitos dos botes ianques, e no Faial é vermelha; para estas duas ilhas a diferenciação é 
essencial, pois, como vimos atrás, o Pico tem uma concessão que lhe permite arrear um certo 
número de botes a partir da costa do Faial. Em contraste com o antigo costume americano, hoje 
em dia não se usa muita tinta da borda para dentro mas, em contrapartida, as cavernas, o 
forramento, o leito de proa e o leito de popa são envernizados; apenas as tilhas do trancador e do 
mestre não levam tinta nem verniz, para evitar que eles escorreguem. As embarcações são 
impecavelmente conservadas, e uma característica agradável é o uso do osso de cachalote, em 
tiras polidas ou barras torneadas, na borda e nos cunhos. Os trabalhos de scrimshaw15, quando 
aplicados desta forma simultaneamente decorativa e funcional, realçam definitivamente a 
elegância dos botes. No tempo dos navios baleeiros, o osso e o marfim de cachalote eram por 
vezes utilizados para fazer moitões, malaguetas e outros pequenos apetrechos de bordo, mas 
nunca encontrei na literatura qualquer referência a peças de scrimshaw nas baleeiras. Talvez 
porque os botes da baleação pelágica, destinados a serem despedaçados na faina ou maltratados 
durante as longas viagens sem receber muita atenção do calafate, não eram decorados, já que 
não era suposto durarem tanto como os dos actuais empreendimentos costeiros. 

Em cumprimento da regulamentação geral aplicável às embarcações de pesca, os botes 
açorianos têm pintado à proa um identificador composto de letras e dígitos, seguido do sufixo 
“PB”, para Pesca da Baleia, ou simplesmente “B”, para Baleia. Cada bote tem um nome pintado, 
à ilharga, por vezes sobre um fundo dourado em forma de rolo de pergaminho - os nomes 
favoritos são os dos santos, ou os dos parentes dos armadores e proprietários. Através deste 
nome, os botes adquirem uma certa individualidade, que sempre foi negada aos botes sem nome 
transportados nos navios baleeiros. A Tabela 8 (p. 50) regista, como exemplo de uma frota de 
baleação costeira, os nomes de todas os botes e lanchas de reboque em serviço no Faial, em 
1949, da mesma forma que, noutra ordem de grandeza, a Tabela 2 regista os nomes dos navios 
baleeiros de eras passadas. 

Na sua palamenta, a baleeira de hoje em dia mantém todas as características distintivas do 
modelo do século dezanove. O bico da proa apresenta um entalhe marcado, o choque16, por onde 
corre a linha quando está presa à baleia arpoada. Este entalhe pode abrigar uma roldana de latão 
ou bronze, ou pode estar forrado com uma caleira de metal, geralmente o chumbo; nos Açores, 
por vezes, comporta apenas uma superfície de madeira lisa, sem revestimento. Por trás do 
choque fica uma pequena coberta triangular, ligeiramente rebaixada em relação à borda, que 
origina um espaço útil chamado leito de proa. Quando o bote anda à caça e o material está a 
postos, este leito comporta várias braças da parte inicial da linha de baleia: esta linha da proa, ou 
espia da proa, confere a folga necessária ao arremesso do arpão, que lhe está amarrado à ponta. 
Limitando o bordo posterior do leito de proa, ao nível da amurada, fica uma robusta tábua 
transversal, chamada alvaçuz17. Esta prancha tem como característica principal um entalhe 
semicircular, descentrado para bombordo, no qual o trancador firma a coxa esquerda, quando se 
ergue e prepara para desferir o ferro. Ocasionalmente, nos botes açorianos, este entalhe (que por 
                                                
15 Actividade artesanal comum entre os antigos baleeiros, que consistia em gravar ou esculpir diversos motivos 

sobre uma base de osso ou marfim (dente) de cachalote. O fabrico de artefactos náuticos ou domésticos, e o uso 
de materiais como a madrepérola ou os frutos de certos coqueiros, eram também frequentes (Nota do Tradutor). 

16 Corruptela fónica do Inglês chocks (Nota do Tradutor). 
17 Em algumas ilhas ocorrem as formas alvaçude e albaçude (Nota do Tradutor). 
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vezes é almofadado) não está descentrado, mas sim alinhado segundo o eixo da embarcação, 
presumivelmente para conveniência de um ou outro trancador que consiga atirar bem o arpão 
com qualquer das mãos (Gravura I, Fig. 2). De cada lado do bote, e um pouco atrás do referido 
alvaçuz, ficam os clites18: duas escoteiras de bom tamanho, como que saídas da borda e dirigidas 
para vante. Estes clites são usados no ”encostar à baleia”, ou seja, após ter passado a linha do 
choque para um deles, virar o bote por forma a que seja rebocado paralelamente à marcha da 
baleia trancada e tome assim uma posição mais favorável ao uso da lança. Esta manobra é da 
responsabilidade do remador da proa. Num bote preso a uma baleia, os clites constituem ainda 
uma protecção suplementar, evitando que uma linha tensa que se solte do choque varra 
literalmente toda a embarcação. Este facto é de particular importância nos Açores, onde, tanto 
quanto me é dado saber, o pinho da roldana de proa (travinca) e o “kicking-strap” não são 
utilizados, apesar do seu carácter universal na baleação de outros tempos. A travinca era um 
perno delgado que ajudava a manter a linha de baleia em posição dentro do choque, sobre a 
roldana. O “kicking-strap” era um cabo curto, preso a ambos os lados do já aludido alvaçuz, sob 
o qual passava a linha de baleia retesada segundo a linha mediana do bote. Uma linha que 
saltasse do choque e rebentasse o “kicking-strap”, seria finalmente travada pelos clites. Uma 
terceira utilidade dos clites, bombordo ou estibordo, é servir de escoteira para amarrar a linha, 
quando se encosta ao longo de uma baleia morta para lhe passar o cabo de reboque (p.47). 

Numa baleeira açoriana há seis bancos, apoiados e pregados de cada lado às tábuas superiores 
do forramento. De vante para ré, os bancos têm geralmente os nomes de banco do trancador, da 
proa, de meia-nau, da linha, da selha e da popa, de acordo com o remador que neles se senta: 
esta nomenclatura revela-se conveniente, não obstante o homem da linha partilhar efectivamente 
com outros (os remadores da selha e da popa) a tarefa de vigiar a linha. A baleeira americana 
tinha cinco bancos, pois não havia homem da linha. O sétimo homem nos botes açorianos, o 
oficial ou arrais, conhecido nos Açores por “mestre”, só tem espaço para ficar de pé, já que 
normalmente manobra o grande remo de esparrela; mas à cana do leme, ou ao fazer de vela, ou 
em outras ocasiões menos urgentes da caça, é frequente vê-lo sentado no leito de popa. Durante 
o ataque à baleia (p. 53), e na maior parte das vezes em que manobra com o remo de esparrela, o 
mestre põe-se de pé sobre dois blocos salientes do forramento, os estribos, por forma a abranger 
“uma vista mais longa”. O banco da proa é o banco principal do bote e é especialmente 
reforçado, sendo recoberto em todo o seu comprimento, isto é, a porção de banco entre os dois 
jogos de curvas de reforço leva, por cima, uma tábua à face, de tal forma que o banco é 
efectivamente constituído por duas espessuras de madeira; os outros bancos só têm uma curva 
de reforço de cada lado e só são recobertos do lado em que o baleeiro se senta, proporcionando-
lhe um assento plano. O reforço do banco principal destina-se a suportar a dobradiça (galandréu) 
do mastro. Esta consiste numa sede com enora circular para o mastro, articulada e com carlinga 
(pia) subjacente; foi introduzida nos finais do século dezanove para que, quando se ataca uma 
baleia à vela, o mastro e a vela possam ser arreados com extrema rapidez logo que o arpão é 
arremessado. Desde o banco principal até à vante, e cobrindo as pranchas inferiores do 
forramento, fica um estrado (tilha) que pode ser chamado “do trancador”, pois é onde ele se põe 
de pé para arremessar o arpão e, mais tarde, para lancear a baleia (veremos adiante, na p. 54, que 
nos Açores o mestre não vem à proa lancear a baleia, como era de uso na baleação americana). 
À popa existe uma tilha semelhante, apelidada “do mestre”; é neste “poço” que o seio da linha é 
“colhido”, quando se ala uma baleia trancada. A parte posterior do bote está coberta, ao nível da 
borda, pelo leito de popa. 

Projectando-se do leito de popa, e descentrada para estibordo, fica a característica mais notável 
do bote baleeiro. Com cerca de 20 centímetros de altura e em forma de chapéu alto, este cepo 

                                                
18 Corruptela fónica do Inglês cleats (Nota do Tradutor). 
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(como era conhecido na antiga baleação inglesa na Gronelândia) é o logaiéte19, em torno do qual 
passa a linha de baleia que vem da selha da popa, antes de seguir entre os remadores, ao longo 
do eixo do bote, até ao leito de proa, onde é “apanhada” como linha da proa ou é largada borda 
fora através do choque, no caso de o bote estar “trancado” a uma baleia. A linha é sempre 
controlada no logaiéte: primeiro, quando o mergulho que se segue ao arpoamento está prestes a 
terminar, dá-se uma volta ou duas para diminuir um pouco o seio, ou pendão, da linha; depois, 
enquanto a baleia arrasta o bote, a linha é aqui aconchegada, ou afrouxada, conforme necessário; 
finalmente, quando a baleia dá sinais de cansaço e o bote ala à vante para lancear, é ainda pelo 
logaiéte que o seio da linha é recuperado. Todas estas manobras são da responsabilidade do 
mestre. Ao fim de um certo tempo de uso, o logaiéte adquire um sulco considerável em torno da 
base, desgastada pela fricção da linha fumegante. Para poder ser submetido a tamanho esforço, o 
logaiéte tem que ser solidamente fixado: a sua base aprofunda-se até um encaixe cónico 
existente na quilha e a parte superior é reforçada no leito de popa com uma espécie de prancha-
mestra de forma curiosamente curva, chamada “tábua do logaiéte”. 

O bote açoriano nunca é içado com guindaste e, como tal, não está preparado para isso: não 
apresenta à proa, nem à popa, os olhais que eram de uso generalizado na baleação pelágica 
americana. 

O reboque pela lancha motorizada. Para ser rebocado desde a costa até às baleias avistadas, ou 
durante a caça, em curtas distâncias, cada bote dispõe de um longo cabo de reboque em 
cânhamo, amarrado a um togno20 de madeira fixado por baixo do alvaçuz. Durante o reboque, o 
cabo é vigiado pelo trancador, que se abriga parcialmente dos borrifos de água atrás da 
bujarrona, já que as lanchas rebocam a velocidades que rondam os 16 nós. Podem ser rebocados 
um, dois ou três botes uns atrás dos outros, à popa da lancha, ou então em linha, lado a lado, 
sendo neste caso manobrados pelos respectivos mestres, à cana do leme. 

Tabela 6. A baleeira. Principais características de construção e palamenta completa de uma 
baleeira americana dos finais do século dezanove, equipada para a caça ao cachalote, 

comparadas com as de uma baleeira açoriana actual 

Equipamento ou uso Baleeira americana dos finais do séc. XIX Baleeira açoriana actual 

A baleeira Comprimento, em geral, de 8,5 a 8,8 metros Comprimento de 9,1 a 11,6 metros 
 Tábua de bolinar --- 
 Choque no bico da proa Choque no bico da proa 
 Leito de proa Leito de proa 
 Alvaçuz Alvaçuz 
 5 Bancos 6 Bancos 
 Charneira do mastro no banco da proa Charneira do mastro no banco da proa 
 Leito de popa com logaiéte Leito de popa com logaiéte 
Reboque pela lancha (1 Cabo de amarração, ou Boça) 1 Cabo de reboque 
  1 Togno de reboque 
Manobra à vela Mastro Mastro 
 Retranca e carangueja da vela grande, ou Verga e 

verga da cevadeira 
Retranca e carangueja da vela grande 

 1 a 3 Velas, em geral vela grande e bujarrona 2 Velas, vela grande e bujarrona 
 5 Pagaias 6 Pagaias 
 Leme Leme 
 Cana do leme Cana do leme 
Manobra a remos 5 Remos 6 Remos 
 4 Forquetas em ferro 6 Forquetas em ferro 
 1 Forqueta da selha --- 
 1 Remo de esparrela 1 Remo de esparrela 

 
Equipamento ou uso Baleeira americana dos finais do séc. XIX Baleeira açoriana actual 

                                                
19 Corruptela fónica do Inglês loggerhead (Nota do Tradutor). 
20 Corruptela fónica do Inglês toggle (Nota do Tradutor). 
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Arpões e lanças manuais 6 Arpões (montados, de ponta articulada) 4 Arpões (montados, de ponta articulada) 
 4 a 6 Baínhas para as pontas de arpão 2 a 4 Baínhas para as cabeças de arpão 
 1 Forquilha para arpões --- 
 3 Chotuópes, com 4 braças cada 2 Chotuópes, com 4 braças cada 
 3 Lanças, montadas 2 a 3 Lanças, montadas 
 2 a 3 Baínhas para as pontas de lança 2 a 3 Baínhas para as cabeças de lança 
 3 Lançoópes 3 Lançoópes, com 8 braças cada 
(Armas de fogo) Geralmente:  
 1 Carabina --- 
 1 Saco impermeável para lanças, contendo --- 
 4 Bomblanços --- 
 1 Espingarda lança-arpão, carregada --- 
Selhas, linhas de baleia e 
acessórios 

2 Selhas de linha, uma grande e outra pequena, 
contendo 2 linhas de manila, uma com 225 braças e 
outra com 75 braças 

2 Selhas de linha, do mesmo tamanho, contendo 2 
linhas de cânhamo, com 120 braças cada 

 2 Cobertas de selha 2 Cobertas de selha 
 1 Drogue de madeira --- 
 1 Estorvo de estômago de globicéfalo --- 
Controlo da linha de baleia ½ dúzia de Travincas 

1 “Kicking-strap” 
--- 
--- 

 2 Pegas de pano Geralmente 2 Pegas de pano (Nêpas) 
 1 Balde 1 Balde 
 1 Bartedouro 1 Bartedouro (Caneco) 
 1 Machadinha 1 Machadinha 
 2 Facas 2 Facas 
Passagem da corrente de 
reboque 

1 Espeide de bordo 
1 Fateixa 

1 Espeide de bordo 
1 Fateixa 

 1 Croque Por vezes, 1 Croque 
Marcação da baleia e 
sinalização 

1 a 3 Bandeirolas 3 Bandeirolas 

Equipamento de 
sobrevivência no mar 

1 Barrilete de água doce 
1 Barrilete da lanterna, contendo 

1 Barrilete de água doce 
1 Caixa da lanterna, contendo 

 Lanterna Lanterna 
 Fósforos ou Acendalhas Fósforos 
 Velas de iluminação Velas de iluminação 
 Biscoitos de bordo Biscoitos de bordo (parrameiro) 
 Cachimbos e tabaco --- 
 1 Bússola 1 Bússola 
 1 Rolo de lona pequeno 1 Rolo de lona pequeno 
 Embrulho com tachas de cobre Embrulho com tachas de cobre 
 Por vezes, 1 Sirene de nevoeiro --- 

Nas baleeiras americanas, que operavam a partir de navios baleeiros no alto mar, não era 
obviamente aplicado qualquer reboque motorizado, e o único cabo comparável ao cabo de 
reboque açoriano era o cabo de amarração ou boça. 

A manobra à vela. As baleeiras açorianas actuais ou, pelo menos, todas as que vi, são 
aparelhadas com vela grande latina e bujarrona, sendo esta última solta ou retrancada. Já 
fizemos menção da impressionante superfície de pano que estes botes conseguem aguentar, sem 
tábua de bolinar. O aparelho com vela latina e bujarrona, apesar de ser o habitual na baleação 
americana dos anos de 1890, não era ainda comum nos Açores no final do século passado: 
Richard (1936) apresenta uma fotografia, tirada ao largo do Faial, em 1888, que nos mostra 
baleeiras com velas de pendão. Por essa altura, os botes americanos já dispunham de tábuas de 
bolinar, e a vela de pendão e a vela de espicha (comuns nas décadas anteriores) tinham caído 
fortemente em desuso, sendo substituídas pela vela quadrangular e bujarrona. No interior da 
amurada e no leito de popa existem cunhos (clites) para auxiliar a manobra da vela grande, já 
que um estribo cravado transversalmente naquele leito iria interferir com a corrida livre da linha 
de baleia. O mestre é responsável pela manobra da vela grande, mas pode eventualmente delegar 
a tarefa no remador da popa. O remador da proa tem a seu cargo a manobra da bujarrona. 
Quando em aproximação à vela a uma baleia, a bujarrona é sempre arreada antes de o trancador 
se erguer, para este ficar a dispor de mais espaço para o arremesso. 

Em conformidade com os costumes americanos dos finais do século dezanove, os baleeiros 
dos Açores utilizam as velas sempre que há vento suficiente. A manobra à vela permite, não só a 
máxima velocidade em função das condições do tempo, mas também uma aproximação muito 
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mais silenciosa do que a que é possível a remos. É prática corrente “dar o bote à baleia” com a 
vela grande erguida até ao momento em que o arpão é arremessado. Logo que o ferro se crava 
no animal, os brandais e as adriças são aliviados, o mastro é retirado da carlinga e rebatido para 
trás sobre a charneira, e a vela grande é cuidadosamente amontoada até que carangueja, 
bujarrona, mastro e retranca (bume, nos Açores21) possam ser rapidamente embrulhados no pano 
principal e arrumados, um pouco salientes por sobre a borda de popa, a fim de deixarem o 
caminho livre à linha de baleia que, desde o instante em que a baleia foi trancada, não parou de 
andar aos saltos atrás do arpão ao longo de todo o comprimento do atravancado bote. Não será 
necessário realçar o enorme sangue-frio necessário para levar a cabo esta manobra: na 
atrapalhação com o mastro e as velas, um simples toque desajeitado na linha corredia pode 
significar danos corporais graves, mesmo mortais. 

Sempre que um bote persegue, à vela, uma baleia, a tripulação faz uso das pagaias para lhe 
imprimir mais velocidade. As pagaias, traindo a sua origem índia quer quanto ao formato quer 
quanto ao modo como são utilizadas, são em número de seis, uma por remador. Para pagaiar, os 
homens sentam-se na borda, virados para a proa. 

Quando à vela, o bote é manobrado pelo leme, com a respectiva cana; mas assim que a baleia é 
trancada e a vela grande arreada, torna-se necessário desmontar o leme e mudar para o remo de 
esparrela. O mestre, já ocupado com o correr da linha no logaiéte, tem que se ocupar 
rapidamente desta substituição, e para tal o leme dispõe de um colhedor que, com um só gesto, 
permite retirar-lhe os espigões das respectivas fêmeas, sendo depois suspenso fora da borda, a 
bombordo, e preso com o mesmo colhedor a um cunho no leito de popa. 

Ao “fazer de vela” atrás de uma baleia, num destes botes, com uma brisa fresca pela alheta e 
com as pagaias a trabalhar depressa, calculei que a máxima velocidade que atingimos tenha sido 
da ordem dos 8 ou 9 nós. Esta estimativa será necessariamente aproximada e subjectiva, mas 
acho que está em concordância com o valor indicado por Brown para uma baleeira americana, a 
navegar à vela. Também confirmo a sua estimativa de 4 a 6 nós para a velocidade média dos 
botes, sempre à vela, quando andam de um lado para o outro na azáfama de um dia de caça. O 
cachalote é bastante mais lento do que a baleia azul ou o rorqual comum, e tenho a impressão de 
que, quando se encontra numa zona de alimentação como os Açores, pode por vezes nadar 
lentamente à superfície, “atirando o bufo” entre dois mergulhos, a uma velocidade de 1 a 3 nós. 
A nadar normalmente faz cerca de 4 nós e a fugir, assustado mas ainda livre, isto é, não 
trancado, raramente ultrapassa os 8 nós, se bem que esta velocidade possa ser largamente 
excedida por uma baleia ferida (p. 55). Destes valores aproximados podemos concluir que, em 
condições favoráveis, um bote a todo o pano e à pagaia consegue alcançar, e mesmo ultrapassar, 
um cachalote que já tenha pressentido o perigo e se tenha posto em fuga. Na prática, no entanto, 
este resultado consegue-se mais rápida e facilmente com um curto reboque da lancha durante 
parte da perseguição. 

A manobra a remos. Um bote baleeiro açoriano tem seis remos (órs, nos Açores22). É de 
lembrar que os botes americanos só tinham cinco. Os bancos são individuais e os remadores 
sentam-se alternados, isto é, um em cada banco e na extremidade oposta à respectiva forqueta, a 
fim de contrabalançar o grande comprimento do remo. A remar, o trancador senta-se sempre a 
bombordo e manobra um remo de estibordo, enquanto o remador da proa se senta a estibordo e 
manobra um remo de bombordo, e assim por diante. Cada remo é revestido com um resguardo, 
em cerca de 25 centímetros do seu comprimento e na parte onde “trabalha” na forqueta; este 
revestimento, já tradicional na baleação americana, abafa o ranger do remo e revela-se 
notavelmente eficaz quando se trata de conseguir uma aproximação silenciosa à baleia. Os 
                                                
21 Corruptela fónica do Inglês boom (Nota do Tradutor). 
22 Corruptela fónica do Inglês oars (Nota do Tradutor). 
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remos são excepcionalmente compridos e pesados. Pelo facto de a embarcação ter uma 
configuração semelhante à da canoa índia, a extensão de cada remo que fica borda dentro, ao 
remar, varia progressivamente de banco para banco e sendo assim, para poderem actuar 
equitativamente, os remos têm comprimentos diferentes entre si. Num bote de 11,6 metros de 
comprimento, há dois remos de cada um dos três comprimentos possíveis, 4,9 , 5,2 e 5,5 metros, 
sendo que um jogo de remos (trabalhando em bordos alternados) aumenta de comprimento 
desde a proa até meia-nau, enquanto que o outro jogo diminui de meia-nau para a popa, ou seja, 

 metros 
Remo do trancador (banco 1) … … … … … 4,9 
Remo da proa (banco 2) … … … … … 5,2 
Remo de meia-nau (banco 3) … … … … … 5,5 
Remo da linha (banco 4) … … … … … 5,5 
Remo da selha (banco 5) … … … … … 5,2 
Remo da popa (banco 6) … … … … … 4,9 

Os botes americanos, puxados apenas a cinco remos, operavam com uma composição menos 
simétrica, com um remo longo e dois remos curtos, a estibordo, contra dois remos de tamanho 
médio, a bombordo. O mais comprido dos remos americanos não excedia os 5,5 metros, pelo 
que é digno de nota o facto de “os remos mais compridos jamais usados em qualquer serviço” 
ainda sobreviverem nos dias de hoje. 

Nos Açores usam-se forquetas de ferro, semelhantes às que, nos botes americanos dos finais 
do século dezanove, substituíram os toletes duplos da primeira metade do século. Não me 
lembro, no entanto, de ter visto forquetas (roloques, nos Açores23) de selha nas baleeiras 
açorianas actuais. Os roloques de selha eram comuns nos botes americanos, e destinavam-se a 
sobreerguer o remo da selha, por forma a mantê-lo afastado da linha de baleia, quando o bote 
rolava. Podiam ter duas formas diferentes: a de forqueta típica, mas de dois andares, que tanto 
podia servir para levantar o remo da selha como para o apoiar normalmente, ou então a de 
forquilha de madeira, alongada, que se enfiava através de um suporte na borda e se usava, 
consoante as necessidades, em complemento da forqueta convencional. 

Sempre que um bote se encontra a balear a remos, a linha de baleia estende-se ao longo da 
embarcação, entre o logaiéte e o leito de proa, passando por cima do braço de cada remo. 

O remo de esparrela, ou remo de popa (estanol, ou stanó, nos Açores24), é maior e mais 
comprido que qualquer dos outros remos. Mede 6,7 metros, por vezes 7 metros, mantendo assim 
o mesmo comprimento que o estanol do século dezanove. Quando em uso, fica projectado para 
fora do bote e apoia-se no robusto “braço do estanol”, em ferro, a bombordo do cadaste. O 
conjunto formado pelo cadaste e pela parte exterior do braço actua como um fulcro de apoio ao 
movimento do estanol. Tal como era de uso comum no contexto americano, uma alça de corda 
impede o remo de saltar fora do braço; no entanto, na época em que Melville escreveu, creio eu, 
e seguramente na baleação inglesa na Gronelândia, o estanol trabalhava simplesmente numa 
alça de corda, sem qualquer braço. A extremidade anterior do estanol, como aliás a dos outros 
remos, é talhada em forma de punho, mas comporta ainda uma pega de madeira, a cerca de 
trinta centímetros do punho, e perpendicular ao remo. Esta pega permite ao mestre, de pé na 
tilha ou nos estribos, manobrar o estanol mais facilmente com ambas as mãos e, usando a pega 
como alavanca, aguentar a pá do remo com menor esforço, quando o mar picado balança o bote 
para cima e para baixo. O estanol é geralmente usado quando o bote não “faz de vela”, ou seja, 
quando é impelido a remos ou pagaias; e também quando o bote está “trancado” numa baleia, se 
                                                
23 Corruptela fónica do Inglês rowlocks (Nota do Tradutor). 
24 Corruptelas do Inglês stern-oar (Nota do Tradutor). 
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bem que por vezes seja recolhido quando a baleia está a puxar regularmente. Característica 
muito antiga, tanto dos botes ingleses como dos americanos, o grande remo de esparrela 
sobrevive como o agente mais rápido e eficaz que se conhece para fazer rodar uma embarcação 
de boca aberta. As voltas apertadas e repentinas revelam-se essenciais para fazer frente às saídas 
súbitas e inesperadas da presa; nas diversas técnicas de “dar o bote à baleia”; ou nas situações de 
emergência, frequentes no arpoar e no lancear, em que é necessário escapar à barbatana caudal 
ou à maxila escancarada da baleia. O estanol também é vantajosamente utilizado para manobrar 
o bote à ginga, em particular nas águas apertadas dos varadouros, onde por vezes nem sequer há 
espaço para armar os remos no trajecto entre a rampa e a lancha de reboque. 

Na baleação actual como na dos velhos tempos, é costume, ao atacar uma baleia a remos, 
recolher os mesmos a cerca de cem metros do ponto de arremesso e fazer o resto do percurso 
com as pagaias, já que estas fazem ainda menos barulho do que os remos, mesmo em surdina. 
Esta prática não é, no entanto, invariável, porque quando a possibilidade de arpoar depende 
absolutamente da rapidez, como no caso em que a baleia parece ter ventilado completamente e 
se prepara para mergulhar, a aproximação silenciosa é sacrificada à velocidade e o bote 
completa, ainda a remos, a distância restante. Na Gravura III, Fig. 5, em que uma canoa, a 
remos, se prepara para trancar, a baleia está na realidade a “arredondar”, isto é, a arquear o dorso 
para, em seguida, levantar a cauda e mergulhar: mais um instante e a oportunidade de arremesso 
teria sido perdida. 

Ao trancar uma baleia a remos, e logo que o ferro é arremessado, os remadores ciam um pouco 
à ré e depois “apunham” os remos, ou seja, enfiam os punhos respectivos nas “apunhadeiras”, 
que são blocos de madeira providos de orifícios, fixados ao forramento, do lado oposto a cada 
forqueta. Se fossem metidos dentro à maneira tradicional, os remos poderiam estorvar a corrida 
da linha; mas, sendo “apunhados” e correctamente dispostos, formam até uma calha para a 
guiar, permitindo que o bote seja livremente rebocado, sem deixar no entanto de ficar preparado 
para a recolha da linha, quando a baleia afrouxa, e para rearmar rapidamente os remos a fim de 
tentar prolongar25 com ela e começar a lancear. 

Numa altura em que um bote remava forte, num esforço supremo para alcançar uma baleia, 
cheguei a ver o mestre aguentar o esparrela com uma só mão, enquanto que, com a palma da 
outra sobre o braço do remo de popa, reforçava com o seu peso cada remada do respectivo 
remador, por forma a não desperdiçar qualquer fonte de energia disponível. Este apoio dado ao 
remador da popa é mencionado por Melville (1851, p. 363) e por Ferguson, nos anos de 1880 
(1936, p. 181, obra póstuma), e parece ter sido uma particularidade única da Nova Inglaterra, já 
que Cheever (1851, p. 132) o aponta como sendo o truque decisivo na vitória obtida pelos 
americanos numa famosa corrida, a remos, atrás de uma baleia, entre botes arreados de navios 
franceses, ingleses, portugueses e americanos, privados de vento no sul do Pacífico. 

Arpões e lanças. Na história dos empreendimentos marítimos, dificilmente se encontrará 
sobrevivência mais notável que a presente utilização, nos Açores, de armas de arremesso para 
capturar e matar baleias de grandes dimensões. Não apenas no armamento propriamente dito, 
mas também na atribuição exacta do seu uso (o arpão só para trancar a baleia ao bote, com a 
linha, e depois a lança para matar a baleia trancada), os ilhéus asseguram ciosamente a 
continuidade de uma técnica que teima em perdurar, ao fim de um período que não andará longe 
dos três séculos e meio. Em 1611, o inglês Thomas Edge, na ‘Gronelândia’ (isto é, em 
Spitzbergen), procedeu a algumas das primeiras capturas da baleação setentrional. Purchas 
publicou, em 1625, um relato circunstanciado dos métodos utilizados pelos baleeiros bascos, ao 
serviço de Edge, nestas primeiras viagens; a sua descrição (edição de 1905-7, XIII, p. 27) 
constitui ainda um resumo apurado dos métodos açorianos actuais: 
                                                
25 Manobrar o bote até este ficar lado a lado com a baleia (Nota do Tradutor). 
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…O Arpoador, de pé na proa do Barco, arremessa o Ferro de arpoar à Baleia, com as 
duas mãos, logo que chega ao seu alcance; a Baleia, atingida, começa a descer…e leva 
consigo uma linha de duzentas braças, que está amarrada ao Ferro de arpoar e que estava 
enrolada dentro do Barco…, e quando a pressentem subir, alam a linha para chegar perto 
dela, e quando a Baleia chega à superfície, então os homens lanceiam-na com as suas 
lanças…26 

Não é possível remontar às origens desta prática, porque os baleeiros bascos medievais e os 
índios americanos encontrados pelos primeiros colonizadores empregavam métodos de caça em 
massa, isto é, envolvendo numerosas embarcações, e dardos, tridentes e flechas associadas a 
cabos e estorvos (p. 45), a fim de enlear e extenuar a baleia; ora estes processos não são 
comparáveis aos que actualmente subsistem nos Açores. Mas a lança utilizada hoje em dia, no 
seu desenho e no seu comprimento, permanece virtualmente como era no tempo de Edge, e o 
actual arpão de cabeça móvel, não obstante representar um progresso considerável em relação 
ao velho ferro de duas barbas, pode gabar-se de ter um antecedente primitivo nos arpões em 
osso e tendão usados pelos Esquimós na caça à baleia e à foca. 

Os baleeiros americanos raramente usavam o termo “arpão”, quer como substantivo, quer em 
formas verbalizadas, preferindo-lhe o termo “ferro”. O tipo de ferro utilizado hoje em dia nos 
Açores é o mesmo que simbolizou a baleação americana na segunda metade do século passado. 
Foi inventado em 1848 por James Temple, um negro de New Bedford que fabricava “utensílios 
da baleia”, ou seja, um ferreiro especializado em dar ao ferro as formas dos apetrechos 
característicos do ofício baleeiro. Antes desta data, o arpão vulgarmente utilizado era muito 
semelhante àquele que Edge conheceu: tinha cabeça fixa, em forma de seta, com duas barbas, ou 
barbelas; na década de 1840 ainda se começou a popularizar uma arpão de uma só barba, mas 
este foi rapidamente destronado pela invenção de Temple. O ferro de Temple, o mais simples e 
bem sucedido dos muitos ferros articulados ou experimentais inventados nesse período, tem uma 
cabeça articulada e bastante afiada que, ao ser puxada depois de penetrar na carne da baleia, 
bascula da posição longitudinal inicial para uma posição transversal que garante a fixação do 
arpão nos músculos, o “trancar” da baleia. Entra facilmente na carne, e a sua vantagem é obvia: 
“destranca-se” com muito menos facilidade do que o ferro de cabeça fixa e duas barbas. O ferro 
original de Temple, no qual a cabeça basculava dentro de um rasgo talhado no canelo, foi 
rapidamente substituído pelo ferro usado habitualmente na baleação americana dos finais do 
século dezanove e na baleação açoriana actual, que tem o rasgo na cabeça, e não no canelo. 

Em virtude do lugar de destaque ocupado pelo arpão e pela lança na história da baleação, o 
relato seguinte descreve em pormenor estes utensílios, o método como são “montados” e a sua 
forma de utilização na embarcação (por “montar”, entenda-se guarnecer o ferro ou a lança com 
um cabo de madeira, antes da caça). As observações aplicam-se igualmente ao desenho e ao 
emprego do arpão e da lança na baleação americana, excepto indicação em contrário. As 
medidas registadas na Tabela 7, obtidas a partir de utensílios montados gentilmente cedidos por 
Reis e Martins, Lda., podem considerar-se como típicas, apesar de alguns dos instrumentos em 
uso apresentarem variações de alguns centímetros no tamanho dos respectivos cabos e estropos. 
Para o ferro e a lança americanos, Brown (1884) dá-nos algumas medidas concordantes com as 
da tabela, à excepção da ponta da lança que, nos Açores, excede em cerca de três centímetros a 
especificação de Brown. 

A ponta basculante, ou cabeça do arpão, é feita de aço fundido. A parte da frente da cabeça, 
afiada, é a farpa; a parte de trás, ranhurada e levemente rebaixada a partir do meio, é a barba. A 
ranhura da barba tem um orifício, por onde passa o eixo de aço que segura e articula a cabeça do 
arpão na ponta achatada, e igualmente furada, do canelo. Para manter a barba fechada, ou seja, 

                                                
26 Texto em Inglês arcaico, no original (Nota do Tradutor). 
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paralela ao canelo, enfia-se um pequeno pino de madeira, da grossura de um fósforo e cortado à 
face do metal, num outro orifício que atravessa a barba e o canelo por ela envolvido, um pouco 
abaixo do eixo. Logo que se força, puxando, o ferro trancado, o pino parte e a barba abre-se, 
basculando a cabeça do arpão em torno do eixo. Todos os arpões são “utensílios marcados”, isto 
é, as cabeças são gravadas com as iniciais da armação baleeira e, em geral, com o ano em que o 
arpão foi posto ao serviço. A marcação dos utensílios com o nome do navio e a data é um 
costume herdado dos primeiros tempos das baleações inglesa e americana, em que se usava para 
resolver as disputas de prioridade que por vezes tinham lugar quando botes de navios rivais 
trancavam a mesma baleia. A prática sobrevive ainda nos Açores, onde as armações em situação 
de rivalidade (p. 59) podem apelar para os utensílios marcados. O canelo do arpão não é de aço, 
mas sim de ferro forjado, por forma a dobrar, e não a retesar-se, durante as voltas e correrias da 
baleia capturada. Na extremidade anterior do canelo, o alvado oco, em ferro forjado, alarga 
gradualmente até à base, assemelhando-se a um cone elevado. O comprimento total do ferro 
açoriano ronda os 84 centímetros, um valor também correcto para um ferro americano, de 
cachalote. Na baleação americana do Árctico, o ferro da baleia franca tinha cerca de trinta 
centímetros a mais, pois os baleeiros chegaram à conclusão de que, nas latitudes elevadas, as 
baleias francas têm o toucinho mais espesso, sendo portanto necessário um canelo mais longo 
para assegurar a penetração no toucinho e o bascular da cabeça do arpão na carne. 

O método americano de montar um ferro, ainda seguido nos Açores, é o mesmo que era 
empregue na baleação da Gronelândia, no tempo de Scoresby (1820, II, p. 230), e a que se 
chamava “spanning-in”. Assisti à montagem de um ferro no Capelo, Faial, em 1949, e a 
operação completa, incluindo o talhar do cabo, demorou cerca de meia hora. De uma maneira 
geral, cada trancador monta os seus próprios arpões. Com a ajuda de uma pequena lima, a 
cabeça basculante é cuidadosamente liberta de ferrugem, e o alvado, por sua vez, é 
completamente forrado com cordel ou merlim, o que ajuda a reter o estropo do arpão para evitar 
que roce e se desgaste. O estropo do arpão é um pedaço de corda de cânhamo, igual à que é 
usada como linha de baleia; nos finais da baleação americana, era em cabo de manila. O estropo 
é firmemente amarrado ao canelo do arpão com uma volta redonda e costura de mão, por forma 
a que, com o esforço do reboque da baleia, a amarração aguente, e até se reforce, por 
compressão contra o afunilado do alvado. Esta amarração é conhecida pelo nome de “anéis”, e a 
forma de a fazer era tradicional na baleação americana. Além da volta redonda e costura de mão, 
foram por vezes utilizadas outras amarrações para os anéis, nos primórdios da baleação na Nova 
Inglaterra (Ashley, 1948, p. 334), mas estas não são conhecidas nos Açores. O cabo do arpão é 
um pedaço de madeira de produção local com cerca de 1,8 metros de comprimento e 6 a 7 
centímetros de diâmetro, de arestas bem chanfradas e toscamente afunilado, desde uma base 
mais ou menos quadrada até uma forma cada vez mais cilíndrica, e uma secção menor, na 
extremidade que encaixa no alvado. Os cabos americanos eram tradicionalmente feitos em 
hicória27, à qual não se tirava a casca. A extremidade do lado do alvado é habilmente afeiçoada, 
com uma enxó, e enfiada no ferro; o encaixe aperta-se dando algumas pancadas com o cabo no 
chão, já que em circunstância alguma se permite o contacto do gume afiado da farpa com uma 
superfície dura. 

Tabela 7. O arpão e a lança. Medidas dos utensílios montados 
cedidos por Reis e Martins, Lda., em 1949 

Componente Arpão Lança 

Cabeça: (cm) (cm) 
Aço fundido --- --- 
Comprimento 20 11 

                                                
27 Nogueira americana, ou nogueira amarga (Nota do Tradutor). 
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Componente Arpão Lança 

Da farpa ao eixo (só no arpão) 9 --- 
Maior altura (sem a barba, no arpão) 3 5 

Canelo:   
Ferro forjado --- --- 
Comprimento 58 132 
Diâmetro 1 1 

Alvado:   
Ferro forjado --- --- 
Comprimento 15 15 
Diâmetro na base 4,5 4,5 

Comprimento total do ferro ou da lança 82 158 
Cabo:   

Madeira local --- --- 
Comprimento 175 173 
Altura na base 6,7 6 
Largura na base 5,4 6 

Virola da base:   
Cobre --- --- 
Largura --- 1,3 

Estropo:   
Cânhamo --- --- 
Circunferência 6,3 3,2 
Comprimento incluindo a alça 188 198 

Abotoaduras:   
Merlim, em geral de três fios --- --- 
Distância da primeira abotoadura ao alvado 38 56 
Distância da segunda abotoadura ao alvado 142 --- 

Laço do cabo (alça, arça, mãozinha):   
Cânhamo --- --- 
Circunferência 2,5 --- 
Distância do ponto de inserção à base 9 --- 

Comprimento total do utensílio montado 257 331 

O estropo do arpão termina, a 20 ou 25 centímetros da base do cabo, com uma costura de mão 
de bom tamanho, a que se dá o nome de alça (arça) ou mãozinha. É aqui que a linha de proa 
será, mais tarde, amarrada. A montagem do ferro propriamente dito, a sua fixação firme e sólida 
ao cabo, faz-se passando pela alça um pau resistente e entalando este num umbral de porta, ou 
num cabeço de ferro, ou em qualquer outro apoio improvisado que esteja à mão. Comprime-se 
depois a base do cabo contra um degrau, ou algo semelhante, e logo um ajudante apoia todo o 
seu peso sobre o cabo, até que o estropo fique esticado ao longo dele, sendo então travado com 
duas abotoaduras de merlim, de três ou quatro voltas cada. O dispositivo improvisado é então 
retirado e cada abotoadura é rematada com duas tachas de cobre, que a aperta e impede de 
deslizar ao longo do cabo. Finalmente, passa-se um fio ligeiro através de um orifício na base do 
cabo e costura-se para fazer uma laçada (fiel). Dá-se um último retoque nos gumes da farpa e da 
barba, passa-se graxa animal em todas as partes metálicas e o ferro montado, agora uma arma 
pesada com cerca de dois metros e meio de comprido, está pronto a entrar a bordo (Fig. 6). 

A canoa baleeira açoriana transporta quatro ferros montados, apesar de a maioria das canoas 
americanas levarem seis. Dois destes arpões são os “ferros vivos”, ou seja, estão amarrados à 
linha de baleia e vão ser efectivamente usados para trancar: chamam-se primeiro e segundo 
ferro. 
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A ponta da parte final da linha de baleia, a linha de proa, vai 
amarrar ao estropo do primeiro ferro com uma dupla volta 
redonda, depois de passar pelo fiel, na base do cabo. A passagem 
pelo fiel destina-se a permitir a recuperação do cabo do arpão: 
quando a baleia é arpoada, o ferro suporta o enorme esticão, mas 
as abotoaduras do cabo partem-se e este salta do alvado, ficando, 
no entanto, pendurado pelo fiel na linha de baleia e podendo, 
eventualmente, ser recuperado. O segundo ferro é amarrado a um 
chotuópe28, que é um cabo curto, de cerca de 4 braças, atado com 
um lais de guia à linha de baleia, onde corre livremente. Logo que 
o primeiro ferro está fixado, o trancador arremessa o segundo, 
tentando cravá-lo também; mas acontece frequentemente não 
haver tempo para atirar o segundo ferro antes da baleia 
mergulhar. Neste caso, e para evitar o perigo de ter a bordo um 
ferro preso a uma linha corredia, o trancador atira-o 
imediatamente ao mar, recuperando-o mais tarde juntamente com 
o chotuópe. Quando os botes americanos e ingleses eram arreados 
à baleia, os ferros vivos ficavam à mão do arpoador, pousados 
sobre um suporte especial, bifurcado, chamado forquilha dos 
arpões, ou simplesmente forquilha (mik, na baleação inglesa), que 
era preso à amurada estibordo. Nunca vi nenhum bote açoriano 
equipado com esta forquilha; os arpões são simplesmente 
encostados ao alvaçuz, numa posição conveniente. Os dois outros 
ferros (que perfazem o total de quatro) são os ferros de reserva, 
que se arrumam no seu lugar tradicional, sobre os bancos, 
encostados à amura de bombordo e protegidos por um pedaço de 
lona. 

A lança de balear não é mais do que um dardo comprido, usado 
no acto de matar. A cabeça, em aço fundido (chamada “boca” na 
baleação inglesa), é uma lâmina em forma de pétala, afiada em 
redor, com cerca de 10 centímetros de comprimento por 5 de 
largura. Brown (1884) menciona que, por vezes, as faces da 
lâmina americana tinham entalhes longitudinais, para facilitar a 
penetração, mas eu nunca vi nada de semelhante nas lanças 
açorianas. O canelo e o alvado são em ferro forjado, sendo o 
primeiro bastante comprido, com cerca de um metro e trinta a 
metro e meio. A lança, tal como o arpão, é montada num cabo 
com um metro e oitenta; diferem apenas nalguns detalhes de 
acabamento. O estropo da lança é preso ao cabo com uma só 
abotoadura, não com duas, e a corda usada também é mais fina, 
geralmente de 3 centímetros de circunferência. O cabo costuma 
ser feito da mesma madeira local que o do arpão, se bem que, na 
antiga baleação americana, fosse tradicionalmente feito em pinho. 
Também é usual rematar a base do cabo com uma virola de 
cobre. No exemplar de lança que me foi cedido, o cabo apresenta 
uma secção aparelhada octogonalmente. Uma característica 
marcante é que o estropo da lança não é rematado simplesmente com uma alça ao lado da 
abotoadura, como o do arpão, mas sim enfiado através de uma fenda de 7 centímetros, escavada 

                                                
28 Corruptela fónica do Inglês short-warp (Nota do Tradutor). 

Fig. 6. A lança e o arpão manual. 
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no cabo a cerca de 10 centímetros da base; esta fenda comunica com um orifício existente no 
centro da base, pelo qual passa o estropo antes de ser então rematado com a tal alça, que fica 
assim à face com a base da lança. Esta montagem deixa o cabo “limpo” e desimpedido ao longo 
de todo o comprimento, facilitando o seu manejo. O comprimento total da lança montada é de 
cerca de três metros e trinta centímetros (Fig. 6). 

A linha da lança (lançoópe, nos Açores29) é um pedaço de cabo com cerca de 8 braças, pelo 
qual a lança é recuperada depois de ter sido enfiada ou atirada à baleia. A bordo, a linha da lança 
é unida à respectiva alça, numa ponta, e amarrada ao alvaçuz, na outra. As duas ou três lanças 
montadas que equipam uma embarcação são arrumadas da mesma forma que os arpões de 
reserva, mas ficam perto da proa a estibordo, mais à mão do trancador. 

As cabeças rebrilhantes e afiadas dos arpões e lanças de reserva são protegidas por baínhas 
com a forma americana tradicional. Cada baínha é composta por duas tabuinhas de madeira rija, 
articuladas por meio de uma charneira de couro e cuja face interior é escavada por forma a 
acomodar a cabeça do ferro ou da lança. As extremidades opostas à charneira são atadas entre si, 
e em torno do canelo do instrumento, com atilhos de cordel. 

Cada bote leva a bordo, para os vários arpões e lanças, dois chotuópes e três lançoópes. 
As técnicas exactas de trancar e de lancear serão tratadas adiante, quando se discutir a caça à 

baleia de uma forma generalizada. 
Nas baleeiras americanas dos finais do século dezanove, era costume meter a bordo algumas 

armas de fogo, além das armas de arremesso. Já salientámos que, actualmente, não são usadas 
armas de fogo nos botes açorianos, não obstante terem conhecido uma utilização limitada em 
anos passados (p. 21). O equipamento típico de uma baleeira americana, em armas de fogo, 
consta da Tabela 6, sendo os respectivos artigos sucintamente descritos na página indicada. 

Selhas, linhas de baleia e acessórios. Numa baleeira açoriana, a linha de baleia é enrolada em 
duas selhas de tamanho idêntico. Estas são tanoadas em madeira local e são quase tão grandes 
como as antigas selhas de banho, embora um pouco menos profundas. São arrumadas no fundo 
da embarcação, a selha do meio entre os bancos da linha e da selha, e a selha da popa entre os 
bancos da selha e da popa. Creio que, em determinada altura, nos anos de 1860 e 1870, também 
se usavam duas selhas iguais nas canoas americanas; antes disso, porém, sabemos através dos 
legados escritos de J. R. Brown, Cheever e Melville que apenas se usava uma selha, e que era 
grande. Após a década de 1870, quando a tábua de bolinar se tornou parte do equipamento de 
base dos botes americanos, a selha do meio viu o seu tamanho diminuído, para poder caber ao 
lado (o lado estibordo) daquela tábua. 

Cada uma das selhas de um bote açoriano contém 120 braças de linha, com 2 centímetros de 
diâmetro e cerca de 6 centímetros de perímetro: temos assim 240 braças de linha de baleia, 
praticamente o mesmo comprimento que era usado nos botes americanos, quando embarcavam 
apenas uma selha. Os botes americanos com duas selhas idênticas enrolavam, geralmente, 150 
braças de linha em cada uma e, quando se começaram a utilizar as tábuas de bolinar, este 
comprimento de 300 braças manteve-se, mas passaram-se a enrolar 75 braças na selha pequena e 
225 braças na grande. É interessante notar que os baleeiros açorianos conservaram a linha mais 
curta em uso na primeira metade do século dezanove, quando poderiam, sem sombra de dúvida, 
ter feito as selhas um pouco maiores, para nelas enrolar mais linha. Mas, na eventualidade de 
uma baleia trancada levar toda a linha de um bote, as lanchas motorizadas de serviço podem 
sempre trazer mais linha, de uma forma rápida e fácil, desconhecida nos velhos tempos em que 
só outra canoa, que porventura se encontrasse na vizinhança, poderia prestar auxílio nesse 
sentido. Além do mais, vale a pena recordar que os baleeiros ianques dos finais do século 
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dezanove se viravam, em certas épocas, para a caça à baleia franca, e neste tipo de caça torna-se 
necessário utilizar muito mais linha, porque o cachalote, não obstante a sua reputação de grande 
mergulhador, parece afinal não ir tão fundo quanto uma raituel ao sentir a primeira estocada 
(Gray, 1939). Não é possível estabelecer uma regra geral sobre a reacção do cachalote ao arpão 
mas, pelo que eu vi, diria que uma resposta típica é mergulhar, levando entre 150 a 200 braças 
de linha (por vezes não mais de 100), e depois regressar à superfície para começar a corrida; em 
determinadas ocasiões, uma baleia pode iniciar a fuga sem ter, praticamente, mergulhado. 

A fibra usada nos Açores para a linha de baleia é quase sempre o cânhamo. Temos aqui uma 
pequena diferença em relação a épocas anteriores, pois a fibra de manila começou a destronar o 
cânhamo, nos botes americanos, na década de 1840, tendo-se generalizado o seu emprego na 
segunda metade do século. O regresso ao cânhamo, ou a sua permanência nos Açores, revela-se 
uma prática vantajosa, pois o melhor cânhamo italiano é mais forte que a manila e torna-se mais 
maleável dentro do bote, deixando-se apanhar facilmente na selha e dela saindo mais livremente. 
Como a manila é mais barata que o cânhamo, devem ser a robustez e a flexibilidade deste último 
que o tornam mais económico a longo prazo, a menos que seja, por algum modo, mais fácil de 
obter nos Açores. Por outro lado, ouvi dizer que os ilhéus usam por vezes o sisal. O sisal, apesar 
de ser mais barato do que a manila ou o cânhamo, é uma fibra menos fiável em termos de 
resistência ao esforço. 

As linhas são tratadas com todo o cuidado. Quando os botes regressam, depois de um dia no 
mar, são estendidas em cima das rochas, para secarem. Enrolá-las dentro das selhas, mais tarde, 
é um trabalho que requer habilidade e cuidado, pois há vidas humanas em jogo, e há baleias que 
se podem perder, se a linha não sair livre e facilmente da selha respectiva. A linha é apanhada 
em camadas, à moda flamenga, e cada camada é deposta de fora para dentro: quando chega ao 
centro, a linha é levada ao longo de um raio para a periferia, onde começa a camada seguinte. 
Uma das pontas, que é a ponta inicial quando se começa a enrolar a linha, fica dependurada da 
borda da selha, e é rematada com uma costura de mão. As selhas cheias são tapadas com 
cobertas de lona, envernizadas para se tornarem impermeáveis. Quando as selhas estão no seu 
lugar a bordo e o bote anda no mar à baleia, as cobertas são retiradas e a ponta da selha do meio 
é unida à costura de mão da selha da popa com um dupla volta redonda (no tempo dos navios 
baleeiros, só se arrumavam as selhas no bote quando este estava a ser arreado, sendo as 
respectivas cobertas, em geral, retiradas anteriormente). Após a saída da linha, a selha da popa é, 
obviamente, a primeira a ficar vazia. Neste ponto, é conveniente mencionar que a linha de baleia 
nunca é amarrada à embarcação, seja a que parte for e em circunstância alguma: é tão somente 
controlada, com uma ou várias voltas ao logaiéte, quando necessário. Se a linha fosse amarrada 
a algum ponto no bote, uma baleia que a levasse toda poderia revirar o bote e arrastá-lo para o 
fundo, antes que houvesse tempo para cortá-la. 

As baleeiras americanas transportavam dois acessórios para a linha que não são utilizados, hoje 
em dia, nos Açores. Trata-se do arrasto (drogue, nos Açores30) e do estorvo. Ambos eram 
expedientes destinados a estorvar e a esgotar a baleia. Eram sobreviventes da baleação primitiva, 
pois os índios peles-vermelhas empregavam o drogue, enquanto os esquimós utilizavam 
estorvos de peles de foca insufladas. O drogue americano consistia numa pesada tábua (por 
vezes duas tábuas pregadas em cruz), geralmente de forma quadrada ou octogonal, com cerca de 
40 ou 45 centímetros de largura; ocasionalmente, usava-se também uma pequena tina de 
madeira. O estorvo era, nem mais, nem menos, que o estômago de um globicéfalo, ou por vezes 
uma pele de foca, que podia ser insuflado a bordo. Quando o drogue ou o estorvo eram 
utilizados por um bote ligado a uma baleia, prendiam-se com uma volta de tomadouro à linha de 
baleia, fora do choque, e a linha era largada borda fora, safa do bote. A baleia podia assim ser 
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recuperada mais tarde, esforçada até à exaustão pelo drogue ou estorvo. No tempo de Melville, 
estes implementos eram geralmente utilizados em cardumes de baleias, pois garantiam a 
possibilidade de se apanharem mais animais do que os que se apanhariam se cada um dos botes 
do navio se ocupasse de uma só baleia de cada vez. J. T. Brown regista que, por vezes, o estorvo 
era preso a um baleote, “para atrair a mãe ou outras fêmeas compadecidas” (1887, p. 268). Nos 
anos derradeiros da baleação o drogue ou o estorvo já só eram usados em último caso, para 
tentar não perder uma baleia que estivesse a levar a linha toda. Apesar de poder agora 
considerar-se obsoleto nos Açores, o drogue nem sempre teve esta condição: a última menção 
de “arrastos” nos inventários da Estatística das Pescas, para São Miguel, remonta apenas a 
1929. Hoje em dia os drogues revelam-se desnecessários, pois as lanchas motorizadas chegam 
rapidamente perto de qualquer bote que assinale necessitar de linha adicional. 

Controlo da linha de baleia. Quando o arpoador tranca uma baleia, a linha de proa salta borda 
fora e a linha mestra começa a sair da selha de popa, dando a volta ao logaiéte e passando ao 
longo do bote e através do choque. Desde logo incumbe ao mestre o domínio da linha, no 
princípio para evitar que salte do logaiéte, e depois para começar a refreá-la. Cheguei a ver uma 
linha, depois de ter saltado do logaiéte, ser reposta no seu lugar, sem deixar de correr em volta 
dos punhos cerrados e cauterizados do oficial. Para refrear a linha, o mestre pode usar nêpas31 ou 
pegas, que são luvas feitas com dois quadrados de lona cosidos um ao outro, para evitar esfolar 
as mãos. Enquanto isto, o homem da linha certifica-se de que a mesma sai livremente da selha; 
no bote americano de seis homens, era o remador da selha que se ocupava deste detalhe. À 
medida que a linha voa da selha para o logaiéte, num bote açoriano, os dois homens mais à popa 
deitam água em cima das camadas que se desbobinam. Para tal usam dois vasos de madeira, 
tanoados: o balde, de asa de corda, e o caneco, mais pequeno, no qual uma das aduelas se 
projecta da borda, para servir de pega. O caneco é, na realidade, o bartedouro do bote, mas 
parece ser também geralmente utilizado para deitar água na linha, como o era aliás na baleação 
americana. O “molhar da linha” é uma operação essencial. A fricção no logaiéte é tal que uma 
linha não molhada pode pegar fogo ao roçar nele, e mesmo uma linha molhada pode chegar a 
fumegar. Convém aqui confirmar a autenticidade de algumas afirmações mais antigas sobre este 
assunto, pois já li comentários sobre baleação em que tais afirmações são consideradas 
inverosímeis. 

A descrição das operações que decorrem num bote trancado, como o refrear da linha, o 
reboque pela baleia, o colher da linha ou o alar do bote para lancear, pode ser deixada para 
quando tratarmos da caça propriamente dita. Podemos, no entanto, mencionar aqui os apetrechos 
utilizados em situações de emergência. Em determinados contratempos, torna-se necessário 
“cortar a linha”. Por exemplo, quando um homem se embaraça nela, ou quando a linha fica 
presa nalgum anteparo e faz descer a proa, ameaçando submergir o bote, ou quando o bote é 
arrombado por uma baleia e caem homens à água, ou quando anoitece e a baleia ainda não parou 
de levar adiante, ou simplesmente quando se quer salvar alguma linha, se se torna evidente que a 
baleia a vai levar toda e o bote não está acompanhado. Para cortar a linha, existem a bordo uma 
machadinha e duas facas. Tanto nos botes açorianos como nos americanos, estes instrumentos 
ocupam sempre posições bem determinadas e de fácil alcance. Ao pé do trancador, a 
machadinha encaixa-se por debaixo da borda de bombordo, um pouco atrás do alvaçuz, 
enquanto que a faca da proa se enfia numa baínha de couro pregada no próprio alvaçuz. A faca 
da popa segue numa baínha semelhante, pregada ao leito de popa e à disposição do mestre. Um 
golpe de machado é o ideal para cortar a linha, especialmente se esta estiver a correr, pois o 
contacto da faca com uma linha corredia resulta inevitavelmente no embotar do gume. O 
regulamento do Grémio dos Armadores da Pesca da Baleia exige que cada bote transporte uma 
machadinha, para cortar a linha em situações de emergência (1925, p. 9). 
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Passagem da corrente de reboque. Quando a baleia finalmente morre, a linha é retirada do 
choque, passada no clite do lado mais próximo do animal e alada; desta forma, o bote vem 
suavemente encostar-se ao corpo da baleia, permitindo que se abra um orifício, na cabeça ou na 
cauda, para passar a corrente de reboque. Para este fim é utilizado um espeide32 de bordo, que é 
uma variante dos espeides ainda usados nos Açores para desmanchar as baleias (p. 60). O 
espeide de bordo é uma robusta cortadeira em aço fundido, com cerca de 20 centímetros de 
comprimento por 8 de largura, de lados geralmente chanfrados, e ligada por um canelo curto a 
um alvado de ferro forjado, enfiado num cabo de madeira rondando os dois metros e setenta. A 
abertura do orifício é uma operação delicada, que requer braços fortes e um equilíbrio estável. 
Torna-se mais fácil perfurá-lo num dos lobos da barbatana caudal do que em determinadas 
partes da cabeça; estas, além de serem tão rijas quanto os lobos, são mais espessas e menos 
acessíveis a quem trabalha do bote, enquanto a caudal proporciona um melhor apoio de mão 
para manter o bote lado a lado com a baleia. Na cabeça, o orifício é perfurado no lábio carnudo 
do único evento ou, mais frequentemente, no “talha-mar” que se forma onde a parte ântero-
inferior do “junk” (janco, nos Açores33) (p. 62) encontra, em descida suave, a borda frontal do 
palato (Gravura IV, Fig. 5). Se bem que mais moroso, o orifício na região da cabeça é preferível, 
porque a baleia, muito naturalmente, se reboca melhor com a cabeça para a frente. Quando os 
botes pertencentes a uma só armação apanham mais do que uma baleia do mesmo cardume, é 
costume rasgar um orifício em ambas as extremidades de cada animal, para permitir que as 
várias baleias possam ser rebocadas em linha, à popa de uma lancha suficientemente potente. O 
equipamento dos botes inclui geralmente uma fateixa e um croque, que se revelam úteis na 
operação de passagem da corrente de reboque através do orifício perfurado com o espeide. A 
corrente de reboque pode ser constituída por um simples chotuópe, dobrado e amarrado ou, mais 
geralmente, por um estropo de arame ou uma corrente curta, fornecida pela lancha de apoio. 

Na baleação americana, até às décadas de 1860 ou 1870, o espeide de bordo era, por vezes, 
utilizado numa operação perigosa, denominada “spading flukes”34. Este método de travar o 
correr da baleia consistia em desferir um único golpe, com o espeide, no ponto do troço caudal 
onde se insere a barbatana, inutilizando-a. Era menos típico da caça ao cachalote do que da caça 
à baleia franca boreal, na qual a perspectiva da fuga da baleia trancada para debaixo dos campos 
de gelo conduzia, em desespero de causa, a esta forma invulgar de utilização do espeide. O 
aparecimento dos bomblanços tornou desnecessário este tipo de operação, e nos finais do século 
a prática estava obsoleta. Nos Açores de hoje em dia, segundo me contaram, e não obstante o 
bomblanço ter sido abandonado em favor do retorno ao lanceamento manual, este uso do 
espeide de bordo não foi retomado, e os baleeiros não se metem, deliberadamente, “debaixo do 
rabo da baleia”. 

Marcação da baleia e sinalização. Cada bote baleeiro açoriano transporta três bandeiras, ou 
bandeirolas, de sinalização manual. É prática comum o uso de uma destas bandeirolas para 
assinalar, ou marcar, uma baleia morta. Ocasionalmente, um cachalote morto pode afundar-se, o 
que representa uma perda total, a menos que seja retido pelas linhas dos botes ou da lancha. No 
entanto, em geral, o cachalote flutua, se bem que pouco: apenas o flanco rugoso aparece à tona 
de água e, à distância, só é visível graças à barbatana lateral, estirada para o ar. Necessita, pois, 
de ser marcado, para ser recuperado no fim do dia de caça, já que os botes e as lanchas 
continuam a caçar depois da primeira captura e só param quando o dia já vai longo ou quando 
não há mais baleias em perspectiva. A bandeirola açoriana corresponde ao modelo tradicional da 
baleação de outras eras: a extremidade inferior do mastro é denteada com uma a três barbelas, 
que o prendem ao toucinho fibroso da baleia quando a bandeirola é espetada num corte aberto 
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no topo do animal. Os americanos empregavam por vezes uma bexiga de globicéfalo, pintada de 
branco e atada a uma linha solta, para marcar as baleias mortas, mas nos Açores usa-se 
sistemàticamente a bandeirola. 

A principal finalidade das bandeirolas é, na realidade, a sinalização, e o regulamento do 
Grémio dos Armadores da Pesca da Baleia (1925, p. 9) exige que todas as canoas transportem 
três: uma vermelha, uma branca e uma azul. O Sr. Tomás Alberto de Azevedo explicou-me o 
significado destas cores. Uma bandeira vermelha, levantada num bote, constitui um pedido de 
ajuda: o bote pode precisar de mais linha, ou de ser rebocado pela lancha, por exemplo; ou pode 
mesmo ter havido um acidente, como um esmagamento ou um homem ferido por uma linha 
embaraçada. A bandeira branca35 representa um convite, de um bote de uma armação a outro 
bote de uma armação rival, para “acasalarem”, isto é, para partilharem a mesma baleia. Tal 
proposta só é feita em condições excepcionais, pois as armações são ferozmente concorrentes. 
No entanto pode acontecer, por exemplo, que um bote do Pico tranque uma baleia e, em 
seguida, meta água. Apesar de continuar preso à baleia e, de acordo com todas as regras da 
baleação, ser o seu legítimo proprietário, o bote não fica em situação de fazer grande coisa; um 
bote do Faial pode retrancar a baleia, nesta conjuntura, e a bandeira branca é então mostrada 
para confirmar que ambas as armações estão de acordo em partilhar a baleia “a meias”. Uma 
bandeira azul representa um sinal de reconhecimento mútuo entre botes da mesma armação, e 
também pode indicar a um vigia na costa que dois ou mais botes estão a caçar juntos. As 
baleeiras americanas transportavam de uma a três bandeirolas. Os métodos de sinalização entre 
um navio baleeiro e os seus botes eram bastante diversos: alguns navios desenvolveram mesmo 
códigos arbitrários destinados a confundir outros navios que pretendessem arrear ao mesmo 
cardume. Um dos sistemas mais utilizados, descrito por J. T. Brown numa nota de rodapé (1887, 
p. 257), fazia apelo a três ou quatro bandeirolas de várias cores e era portanto muito semelhante 
ao actual código açoriano. As bandeirolas transportadas nos botes tinham o seu duplicado a 
bordo do navio, tal como as bandeirolas vermelha, branca e azul têm a sua réplica a bordo das 
lanchas motorizadas, nos Açores. 

Equipamento de sobrevivência no mar. Temendo que seja apanhado pela noite, ou afastado da 
costa por uma baleia em fuga, o Grémio dos Armadores da Pesca da Baleia exige que cada bote 
transporte uma lanterna, uma bússola, um barrilete com água e algum biscoito torrado, o que 
está de acordo com as práticas antigas. O barrilete açoriano é de madeira, tanoado, e mantém a 
forma tradicional de um cone baixo e truncado. A lanterna, as velas, os fósforos e a bolacha são 
guardados debaixo do leito de popa, numa caixa à prova de água chamada “caixa da lanterna”36. 
A caixa da lanterna corresponde ao barrilete da lanterna dos velhos tempos, em forma de tronco 
de cone, no qual se guardavam estas provisões, frequentemente acompanhadas de algum tabaco 
e cachimbos. A bússola é guardada numa das duas gavetas de madeira, estreitas, alojadas a 
bombordo e a estibordo sob o leito da popa, à mão do oficial. A outra gaveta contém um pedaço 
de lona e um embrulho com tachas de cobre, com os quais se pode improvisar um remendo no 
casco, se o bote for arremetido por uma baleia. Não me recordo de ter visto qualquer martelo na 
palamenta, e presumo que se usa a machadinha para pregar as tachas, não obstante Figueiredo 
indicar (1946, p. 93) que os botes embarcam um macete. 

Um elemento final da palamenta, transportado por vezes nos botes americanos, era a buzina, 
ou sirene de nevoeiro. Não vi nenhuma sirene nos botes dos Açores, e é provável que os 
americanos só a levassem quando iam à baleia franca, nos bancos costeiros ou ao longo dos 
litorais gelados, onde os nevoeiros se podem formar repentinamente. 

                                                
35 Também chamada “bandeira de sociedade”, e de cor amarela, nalgumas ilhas (Nota do Tradutor). 
36 Conhecida, nalgumas ilhas, por caixa da comida (ou queique, corruptela fónica do Inglês keg), e guardada por 

vezes entre os bancos três e quatro, tendo neste caso forma adaptada ao fundo do bote (Nota do Tradutor). 
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Os elementos acima descritos constituem a palamenta completa de um bote baleeiro açoriano. 
Conferidos e vistoriados diariamente, permanecem a bordo dos botes que, prontos a arrear, 
repousam nos abrigos, ou na rampa, varados em espinha. Veremos adiante que num bote aberto, 
de 11,6 metros de comprimento, assim atravancado e ainda sobrecarregado com uma tripulação 
de sete homens, não há lugar para os incapazes ou os desastrados, sobretudo quando a linha 
corre; e podemos imaginar o aperto a bordo de uma baleeira americana do século dezanove, três 
metros mais curta e só com um homem a menos, mas com toda a palamenta de um bote açoriano 
dentro, além da tábua de bolinar e das armas de fogo. 

Varadouros. Em geral, os botes baleeiros e as lanchas de reboque são arreados na própria 
estação onde as baleias são processadas, mas os botes que pertencem a certas empresas, como 
três das estações mais modernas e uma das estações de traióis, são arreados em lugares 
diferentes. Há seis destes varadouros nos Açores: são descritos seguidamente, a título de 
exemplo, os do Capelo e do Salão, no Faial, enquanto os restantes serão apenas mencionados 
quando tratarmos das estações de traióis e das fábricas modernas. 

Tanto o Capelo como o Salão são locais afastados, tendo sido escolhidos apenas por terem 
uma pequena linha de rochedos que oferece alguma segurança à arreada dos botes na costa 
desprotegida. O Capelo é o maior dos dois varadouros e fica situado abaixo do Farol dos 
Capelinhos, na extremidade oeste do Faial. A linha de rochedos faz aqui uma curva suave em 
direcção à costa, formando uma pequena calheta que não existe no Salão. Há casas dos botes ao 
longo do areal, cobertas de colmo, e um armazém para cabos e velas. Durante os meses de 
Verão os botes não são levados para as casas; ficam varados ao longo da rampa de pedra que 
leva à enseada, prontos a arrear. As tripulações dos botes do Pico que arreiam no Capelo (p. 17) 
alojam-se temporariamente no local e têm a sua própria messe, com mesa, beliches e uma 
pequena dispensa para batatas e peixe seco: todos os dias vem uma mulher fazer-lhes a comida. 
Os homens do Faial têm as suas próprias casas na aldeia vizinha, mas passam os dias no 
varadouro, na expectativa de arrear. 

O isolamento do pequeno varadouro do Salão, a norte da ilha, só é comparável ao da estação 
do porto do Castelo, em Santa Maria (p. 68). O acesso à respectiva rampa, construída ao abrigo 
de um afloramento rochoso isolado, faz-se por um carreiro íngreme que desce ao longo dos 
penhascos. Não há qualquer areal, nem espaço para as casas dos botes. No alto da falésia, a 
cerca de uma milha da estrada costeira, ficam duas messes que servem de alojamento estival aos 
baleeiros do Faial e do Pico, respectivamente. 

Os efectivos baleeiros do Capelo e do Salão figuram na Tabela 8. Ambos os varadouros são 
encerrados nos meses de Inverno, quando o mau tempo torna a arreada impraticável e as 
amarrações das lanchas insustentáveis. Alguns dos botes ficam armazenados no Capelo, e os 
restantes são levados para o ancoradouro de Porto Pim, de onde saem a balear sempre que a 
oportunidade se apresenta. 

A lancha rebocadora 

As utilizações da lancha de reboque na baleação açoriana foram resumidamente referidas, 
quanto ao seu contexto histórico, na p. 20, e algumas delas mencionadas, em termos mais 
específicos, no relato precedente sobre os botes baleeiros; não obstante voltarem a ser referidas 
quando tratarmos da caça à baleia, será talvez conveniente intercalar aqui uma pequena 
descrição das lanchas motorizadas e do seu equipamento. 

Actualmente existem lanchas rebocadoras em todos os varadouros, na proporção de uma 
lancha para cada dois botes, ou por vezes para cada três (Tabela 4, p. 27). 

As lanchas são todas construídas localmente, em barracões ou em abrigos, na principal estação 
baleeira de cada armação. Uma lancha típica tem 12,2 metros de comprimento por 2,4 metros de 
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boca. Trabalha a gasolina, e é simultaneamente rápida e potente. Em bom andamento, para, 
digamos, prestar assistência a algum bote em dificuldades, pode atingir facilmente uma 
velocidade de 18 nós, se não tiver botes atrelados. E pode mesmo progredir satisfatoriamente 
com várias baleias mortas a reboque: a lancha Cetáceo, do Faial (Tabela 8), consegue rebocar 
nada menos que oito baleias, ao longo das 15 milhas entre o varadouro do Capelo e a fábrica de 
Porto Pim, a uma velocidade superior a 2 nós. 

Tabela 8. Frota baleeira a operar no Faial em 1949 

Varadouro 
Barcos do Faial Barcos do Pico 

Botes Lanchas Botes Lanchas 

Capelo Natércia Walkiria Senhora do Linault Horizonte 
 Eliza Cetáceo Maria Vequene Marota 
 Capelinhos Maria da Conceição Maria Lucinda Cachalote 
 Santo Espírito Orion Mestre Cardron  
 Rutt Isolda   
 Maria da Conceição    
 Senhora Santa-Ana    
 Senhora das Angústias    
 Maria Virgínia    

Salão Senhora da Guia Maria Luíza Poniporo Recreio Picarota 
 Senhora do Socorro  Fatinha  
 Carlos Manuel  Maria Adelaide  

A tripulação é geralmente composta por um motorista, que é o responsável, e por um 
marinheiro. Ao contrário dos botes, as lanchas não são varadas na costa; como vários dos 
varadouros se situam em orlas pedregosas e desprotegidas, têm que ficar presas a amarrações no 
mar, que as tempestades súbitas podem tornar insustentáveis. Em consequência, o motorista, que 
frequentemente é um baleeiro veterano, já de certa idade, dorme sempre a bordo da sua lancha, 
para poder, numa emergência, safá-la da amarração e levá-la ao porto mais próximo. 

As instalações do motorista (compostas por um beliche e pouco mais) situam-se à proa, e atrás 
delas fica o compartimento do motor, que também abriga o posto de radiotelefonia, nas 
embarcações que dispõem deste equipamento. A parte de trás da cabina tem espaço para 
armazenar dois bidões de gasolina, um barrilete com água e duas selhas de linha de baleia, de 
reserva, para os botes que dêem sinal de necessitar dela. Também há alguns estropos de arame e 
uma ou duas correntes ligeiras, para o reboque das baleias mortas. No convés, o mastro está 
permanentemente armado e aparelhado para levar um balso, por forma a que, de vez em quando, 
ao aproximar-se da posição assinalada de um bufo, ou no meio de uma caçada a um cardume 
disperso e espantado (p. 52), o marinheiro possa usar o topo do mastro como vigia. A vela não 
está, em geral, envergada, mas vai sempre a bordo para o caso de o motor falhar. Alguns 
pertences da palamenta dos botes encontram-se atados no convés, ao alcance da mão: incluem 
um arpão e uma lança, ambos montados e embainhados. O arpão serve para uma saída 
inesperada da baleia, ou para qualquer situação menos vulgar, em que seja possível trancar a 
partir da lancha; ora como esta nunca toma a iniciativa de trancar, tal situação deve ser mesmo 
rara, e não ouvi falar de nenhuma ocorrência. Por outro lado, lancear a partir da lancha é uma 
operação levada a cabo ocasionalmente, quando as circunstâncias são favoráveis. Pode-se desta 
forma encurtar o tempo de espera até à morte do animal, pois uma baleia trancada, a fugir à 
superfície, pode ser alcançada por uma lancha, e lanceada, muito antes de ficar suficientemente 
cansada para permitir que o bote que a trancou chegue perto dela para a lancear. Também uma 
baleia que dificulta a aproximação do bote, por ameaçar de rabo ou de boca, pode ser atacada a 
partir da lancha, usando golpes de lança em combinação com manobras rápidas de avanço e 
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recuo, baseadas na força do motor. Tipicamente, no entanto, a lancha motorizada, embarcação 
de reboque e escolta, não toma parte no lanceamento: a lança pode ser considerada equipamento 
de emergência, tal como o arpão. O convés da lancha transporta também três bandeirolas de 
sinalização, correspondentes às que seguem nos botes. Finalmente, há ainda um espeide de 
bordo e um croque, pois não é invulgar ser a própria lancha a passar a corrente de reboque, 
particularmente quando as baleias são muitas e é preferível que o bote recomece a caçar. 

A caça à baleia 

A minha experiência dos métodos de caça nos Açores foi adquirida em dois dias, de doze 
horas cada, passados a balear a partir do varadouro do Capelo, no Faial, a 11 e 13 de Agosto de 
1949. Passei o primeiro dia numa lancha motorizada e o segundo numa canoa, e como ambas as 
saídas foram proveitosas para a frota baleeira, dando um cachalote no primeiro dia e treze no 
segundo, o filme cinematográfico de 16 mm, que na altura fiz, inclui todos os aspectos da caça à 
baleia. Considero-me particularmente privilegiado por ter arreado numa baleeira, já que a 
presença de um oitavo homem aumenta as dificuldades e os perigos da caçada. 

Já publiquei outra obra contendo um relato pessoal sobre a caça à baleia nos Açores (Clarke, 
1949). Na presente, houve necessidade de descrever parte da técnica de caça nas páginas 
precedentes, por forma a explicar a construção e utilização dos botes baleeiros, do material e das 
lanchas rebocadoras; estas devem ser lidas tendo em conta as observações seguintes, que tentam 
registar, na devida ordem, os pormenores do procedimento e as ocorrências da caça. 

O sinal e a arreada. Logo que os vigias na falésia detectam um bufo (bló, nos Açores37), 
geralmente na claridade que precede o nascer do sol, atiram um foguete e, em poucos minutos, 
por entre gritos de “Baleia, baleia!”, lá estão os baleeiros a correr pela rampa abaixo, ou a tirar 
os botes dos abrigos. Na expectativa de um dia inteiro no mar, já trazem consigo alguns 
mantimentos, normalmente pão fatiado, algum conduto de peixe e garrafas com água, que 
guardam, juntamente com os casacos e as camisolas, no fundo do bote ou debaixo de um dos 
leitos. Os botes são arreados e levados à ginga até às lanchas, que vêm ao seu encontro: depois 
de engatar os cabos de reboque, as lanchas, cada uma com dois ou três botes à trela, partem em 
grande velocidade com rumo ao local onde o esparto foi assinalado, a uma distância que pode 
variar entre 3 e 30 milhas da costa. O intervalo de tempo entre o foguete de aviso e a arreada não 
excede, em geral, os dez minutos. 

Durante o reboque, as tripulações dos botes vão fazendo os preparativos para a caçada: retiram 
as cobertas das selhas, preparam a linha e “aguçam” os ferros vivos. Se houver condições para 
“fazer de vela”, o mastro é levantado e espiado. 

De quarto em quarto de hora, mais ou menos, as lanchas equipadas com radiotelefone chamam 
os vigias em terra e perguntam se há alterações de rumo, ou mudança no número de espartos 
avistados. As lanchas não equipadas observam a falésia, para manterem o rumo indicado pelos 
lençóis estendidos, a fazer de marcas. Ao aproximar-se da posição assinalada, a lancha manda o 
vigia para o topo do mastro: logo que o bufo, baixo e compacto, é avistado, a lancha dirige-se 
para ele, mas pára a cerca de uma milha, para que o barulho do motor não assuste a baleia. Os 
cabos de reboque são, de imediato, largados. 

A perseguição. Consoante o vento, os botes içam as velas, ou armam os remos, e dão início à 
caça (Gravura III). O intervalo entre a arreada da lancha e o trancar da baleia pode ser curto ou 
longo, de uns dez minutos até várias horas, mas constitui geralmente a parte mais demorada da 
caçada, muitas das vezes fatigante e requerendo grande paciência para suportar as diversas 
contrariedades que pode acarretar. A perseguição pode eventualmente durar mais tempo, se os 
                                                
37 Corruptela fónica do Inglês blow (Nota do Tradutor). 
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botes repartirem a atenção por várias baleias de um mesmo cardume que se tenham espantado, 
isto é, que se tenham assustado e dispersado a grande velocidade em todas as direcções. Claro 
que as lanchas, que raramente estão longe, dão neste caso uma ajuda, rebocando os botes em 
curtas distâncias, atrás das baleias. Estas bufam frequentemente e tendem a avançar com a 
cabeça de fora, pelo que não é fácil perdê-las de vista. Ocasionalmente, aparecem cachalotes que 
não são assustadiços e que se deixam ficar a preguiçar à superfície, aparentando uma indiferença 
tal que até uma embarcação a motor se pode aproximar sem que se perturbem: estas baleias são, 
claro, as que se deixam apanhar mais rapidamente. Acontece por vezes que um bote, depois de 
uma tirada extenuante a remos ou de um esforço tenso com as pagaias, já com o trancador de pé 
e a postos, chega ao pé da baleia no preciso momento em que esta faz o arco, vira de rabo e 
mergulha (Gravura III, Fig. 3). Ora um cachalote nunca mergulha por menos de cinco minutos e, 
se estiver em forma, pode andar lá por baixo durante vinte minutos, meia hora, ou mesmo por 
períodos mais longos: conta-se, nos Açores, um caso extremo em que um cachalote terá estado 
submerso durante uma hora e um quarto. A re-emergência, ou saída, pode-se dar em qualquer 
direcção e por vezes a uma milha, ou mais, do local do mergulho. Durante o tempo de mergulho 
o bote pode ser deixado à deriva, enquanto os homens fumam ou conversam tranquilamente, ou 
pode esquadrinhar a área, bordejando de um lado para o outro ou remando despreocupadamente. 
(Mencionei que os homens falam em tom baixo porque nunca ouvi, num bote, qualquer ordem 
gritada ou vozes levantadas, em momento algum da caçada; e até a conversar os baleeiros 
parecem pressentir, a todo o instante, a proximidade real ou possível da baleia, e 
consequentemente a necessidade de silêncio). A primeira saída é atentamente aguardada, vigiada 
em todas as direcções. A menos que ocorra muito longe e com mar mais ou menos picado, é 
pouco provável que os observadores não dêem por ela, e em certas ocasiões pode até ser ouvida, 
pois a primeira descarga explosiva do esparto de um cachalote é audível, num dia calmo, até 
cerca de 230 metros de distância. Depois de um mergulho, um cachalote bufa várias vezes 
sucessivas. Apesar de alguns dados recolhidos recentemente sobre o ritmo respiratório não 
estarem ainda completos e não terem sido analisados, parece que o número efectivo de bufos 
depende do tamanho da baleia e da duração do mergulho acabado de completar. Este momento, 
em que a baleia vem “atirar o bufo” antes de mergulhar de novo, é uma boa altura para 
aproximar e arpoar. Mas o bote pode ainda, após um pico de árduo esforço, sofrer nova 
desilusão: de acordo com as narrativas dos velhos tempos da baleação pelágica, o trancador 
pode fracassar se a baleia “for a fundo”. Por “ir a fundo” entende-se uma descida brusca do 
corpo do animal na água, rápida como se fosse um pedaço de chumbo - dizem tratar-se de um 
expediente súbito empregue por um cachalote assustado quando não tem tempo para mergulhar 
normalmente. Eu, pessoalmente, nunca vi nenhum cachalote “ir a fundo”, nem nos Açores nem 
em qualquer outro lado. 

Há ocasiões, principalmente no Inverno, com mau tempo, em que todos os botes regressam a 
terra após uma jornada infrutífera: no entanto, em cada arreada e de uma forma geral, uma ou 
várias das baleias avistadas são trancadas ou mortas. 

Reparei que as canoas têm uma preocupação especial em evitar as manchas circulares de 
aspecto espelhado, tidas actualmente como sendo constituídas por água misturada com ar, que 
aparecem isoladas à tona de água, depois da baleia ter mergulhado, ou em sucessão, quando ela 
nada um pouco abaixo da superfície. Já os baleeiros americanos evitavam estes “lisos” (celiques, 
nos Açores38), ou “glips”, convencidos de que o facto de os atravessarem espantava a baleia, que 
estaria, segundo eles, em comunicação com os seus celiques de alguma forma misteriosa. 

O arpoamento. Os cerca de cem últimos metros da perseguição são feitos numa direcção bem 
definida e nada fortuita em relação à presa, sendo a aproximação conhecida pela expressão “ir 

                                                
38 Corruptela fónica do Inglês slick (Nota do Tradutor). 
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acima da baleia”. É um momento de grande premência e de esforço extremo dentro do bote. Os 
homens estarão normalmente a vergar as pagaias, depois de terem metido dentro os remos, 
menos silenciosos; nos casos em que a velocidade é decisiva, a aproximação pode ser toda feita 
a remos (p. 39), ou até a pagaiar e a fazer de vela simultaneamente (Gravura III, Fig. 4). O 
oficial, manobrando o estanol ou a cana do leme, incita à rapidez e ao esforço com um “Força, 
força!” murmurado. Nesta altura ele decide se há-de “ir pela cauda” ou “de cabeça com cabeça”, 
pondo no entanto todo o cuidado em “não ir sobre o olho da baleia”, ou seja, em não se 
aproximar dela pelos lados. 

Estas formas usuais de aproximação, tradicionais na baleação americana, tiram partido da 
visão comprovadamente oblíqua, ou lateral, do cachalote. A posição do olho é tal que o ângulo 
de visão é certamente reduzido para trás, onde o arco cego abarca cerca de quarenta graus para 
cada lado da linha mediana. Também se diz que a espécie não é capaz de ver para a frente mas, 
na realidade, ainda restam dúvidas quanto à qualidade da sua visão angular frontal, pois a 
cabeça, não obstante o grande comprimento e volume, apresenta uns sulcos ao nível dos olhos, 
sulcos estes que aumentam de profundidade na direcção da proeminência frontal. A Fig. 5 da 
Gravura IV mostra-nos o olho e os ditos sulcos. Presumivelmente, estas depressões 
longitudinais conferem ao animal uma visão frontal mais vasta do que geralmente se supõe, pelo 
menos quando avança com a cabeça de fora. Já em 1798, Colnett tinha chamado a atenção para 
este facto, na legenda de um desenho de cachalote; e voltou a ser observado, em anos mais 
recentes, por Ashley (1926, p. 78). Na prática, contudo, e já que o “ir de cabeça com cabeça” é 
um método de aproximação comprovado, a visão frontal imediata deve ser considerada, no 
mínimo, como ineficaz; de qualquer forma, nada sabemos sobre a eficácia da visão do cachalote, 
tanto no ar como na água. 

Quando se vai “de cabeça com cabeça”, o bote é apontado à fronte da baleia, primeiro 
alinhando a protuberância da barbatana dorsal, ou bossa (ampo, nos Açores39), um nada à 
esquerda do bufo e depois, já suficientemente perto, por observação directa da fronte. Na 
proximidade imediata, o trancador ergue-se, ajustando a coxa ao alvaçuz; o oficial manobra para 
um dos lados do animal e logo, com um só golpe do estanol, “dá o bote”, por forma a que a proa 
fique virada para a baleia, numa zona, se tudo tiver corrido bem, um pouco atrás da parte 
posterior da cabeça. Procurando a oportunidade, mas quase no mesmo instante, o trancador 
arremessa o arpão: os homens dão uma remada à popa para safar o bote e a baleia está trancada, 
começando a levar a linha. Ir “de cabeça com cabeça” tem a vantagem de se conseguir alcançar 
mais rapidamente a baleia, já que o perseguidor e a presa se encontram, na realidade, a avançar 
um para o outro. A desvantagem não está no facto de se poder espantar a baleia por lhe passar 
repentinamente à frente do olho, pois isto acontece numa fracção de segundo, imediatamente 
seguida do arremesso do arpão; está sim na possibilidade de um arremesso demasiado 
precipitado acertar muito à frente, no rijíssimo revestimento da cabeça, onde o ferro decerto não 
penetrará o suficiente para ficar solidamente trancado. Provavelmente por este motivo, e pelo 
perigo acrescido que, em minha opinião, caracteriza esta aproximação, não é habitual “ir de 
cabeça com cabeça”, nos Açores. A prática mais comum, e a que é aparentemente mais 
favorecida pelas posições relativas do bote e da baleia durante a perseguição, é a de “ir pela 
cauda”, mantendo o ampo e o bufo alinhados pela retaguarda e fazendo a aproximação final 
sobre a ilharga da baleia, na direcção do ampo: de novo o bote “é dado” com o estanol, o ferro 
arremessado e o bote safo da mesma forma como quando se vai “de cabeça com cabeça.” 

Não é raro, ao “dar o bote à baleia”, bater de proa contra o flanco do animal: eu próprio estive 
a bordo de um bote que “foi com a madeira à blequesquine40”. Neste caso o arpão, que já paira 

                                                
39 Corruptela fónica do Inglês hump (Nota do Tradutor). 
40 Corruptela fónica do Inglês black skin (Nota do Tradutor). 
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acima da cabeça, seguro com as duas mãos e de ponta para baixo, é atirado à baleia com um 
movimento de anca tão pronunciado que chega a ameaçar o equilíbrio do trancador. 
Arremessado desta forma, o ferro enterra-se amiúde até ao alvado, ou até aos “anéis”, como se 
dizia na baleação americana. De qualquer modo, o arremesso só é considerado bom quando o 
ferro vai à carne, atravessando toda a espessura do toucinho, e a respectiva cabeça bascula no 
músculo, firmando-se depois contra a rija parede interior do lardo, de onde não é provável 
soltar-se. Além do “ir com a madeira à blequesquine”, o que acontece mais frequentemente é o 
bote aproximar-se da baleia o suficiente para que o arpão possa ser atirado de uma distância de 
entre 1 e 3 braças. O arremesso observável na fotografia da Gravura III, feita a partir de filme 
cinematográfico, foi de cerca de 2 braças e meia e teve êxito. O trancamento a esta distância 
requer grande perícia e uma boa reserva de forças, num homem que já vem extenuado de remar 
e padejar. Um arremesso de 4 braças seria excepcional, se não fosse o caso de aparecerem, na 
baleação açoriana actual, uns quantos “homens de tiro longo” que chegam a exceder aquele 
comprimento (p. 59). O ferro não é atirado da mesma forma como se atiraria um dardo, mas sim 
lançado para o ar, em arco, de modo a tirar o máximo proveito, não só do peso do arpão, mas 
também do da pessoa que o arremessa. O ponto alvejado situa-se algures nos costados, ou 
flancos superiores da baleia, entre os níveis do umbigo e da barbatana peitoral: um arremesso à 
frente do ampo, na região torácica, é particularmente prezado, porque pode acontecer que a 
cabeça do arpão bascule sob uma costela e que este fique, assim, alojado com particular firmeza. 
A cabeça apresenta sempre uma superfície sólida e rija à penetração do ferro, pelo que é 
sistemàticamente evitada. 

O segundo ferro é arremessado imediatamente após o primeiro, ou largado borda fora se não 
chegar a haver segunda oportunidade. 

Na baleação americana, a manobra à ré para safar o bote da baleia era acompanhada, e até 
instigada, pelo tradicional grito do oficial, “tudo à ré!”, mas nos Açores não é gritada nenhuma 
ordem e a acção desenrola-se automaticamente. 

Quando há muitos botes da mesma armação na água, e apenas uma, ou poucas baleias, pode 
acontecer que a mesma baleia seja trancada por mais do que um bote. Neste caso a baleia sofre 
uma morte mais rápida e em maior segurança, se bem que possam aparecer algumas 
dificuldades na gestão das manobras dos botes. 

O bote trancado. Nas baleeiras americanas, a acção de arrear mastro e velas (numa 
embarcação que tivesse “feito de vela”, obviamente) era, pelo menos em parte, uma das tarefas 
do trancador, quando este se dirigia à popa para trocar de lugar com o mestre. Nos Açores, são 
os remadores da proa e de meia-nau que se encarregam do mastro e velas, já que, no contexto 
presente, o mestre e o trancador nunca trocam de lugar; é aliás este o único pormenor que 
distingue a técnica de caça actual da que existia há cem anos atrás. Até aos últimos dias da 
baleação americana, seguiu-se a regra imutável segundo a qual o arpoador trancava a baleia, 
mas nunca a lanceava: para esta operação cedia o lugar ao oficial, enquanto ele próprio se dirigia 
à ré para tomar conta do leme e da manobra da linha no logaiéte. E por este facto era até 
conhecido por “piloto”, sendo o termo “arpoador” raramente ou nunca utilizado pelos baleeiros. 
Mas, nos Açores, o arpoador fica permanentemente à proa, de onde tranca e lanceia a baleia; foi 
por este motivo que tenho propositadamente evitado o uso do termo “piloto”, que não se aplica à 
sobrevivência açoriana. A tarefa de lancear a baleia faz apelo a um maior discernimento e uma 
resolução mais firme do que a de arpoar, pelo que o procedimento de permuta nos botes 
americanos era, em geral, justificado pela necessidade de ter alguém mais experiente, como o 
oficial (que era um dos imediatos do navio), na posição de maior responsabilidade. Poder-se-ia, 
no entanto, argumentar que não há tarefas de maior responsabilidade do que as da gestão da 
linha e do leme a bordo de um bote trancado; e, de facto, a prática americana já tinha sido, de há 
muito, analisada e criticada por Melville (1851, p. 299), o qual sustentava que ambos os 
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tripulantes se deviam manter nos respectivos lugares, sem comprometer ainda mais, com as suas 
corridas de um lado para o outro, a segurança já escassa do bote nos momentos que se seguem 
ao arpoamento, e também que o arpoador devia ser grandemente aliviado da tarefa de remar 
durante a perseguição, para poder estar fresco quando chamado a arremessar o arpão e, mais 
tarde, a lança. Ora o arpoador açoriano maneja estas duas armas e, no entanto, continua a vergar 
um remo; não sei bem como, nem quando foi abandonada a técnica americana, mas é certo que 
os baleeiros estacionais açorianos nunca tiveram que se debater com a questão de prestígio 
inerente à dotação de um navio baleeiro e dos respectivos botes. 

Logo que sente o arpão, a baleia começa a fugir, arrastando a linha atrás de si; em geral 
mergulha, mas pode ocasionalmente avançar apenas em frente, à superfície ou próximo dela. O 
que se passa em seguida, e até ao momento em que a baleia é morta, pode levar mais ou menos 
tempo, desde uma curta meia hora, ou uma hora, ou até várias horas: além de que o 
comportamento da baleia trancada, bem como a consequente manobra do bote e a gestão da 
linha, variam imenso de animal para animal, e não podem sequer ser associados ao sexo ou ao 
tamanho da presa. Por este facto, a descrição que se segue intenta dar apenas uma ideia geral da 
vasta gama de procedimentos e ocorrências possíveis. 

Quando o andamento da baleia começa a abrandar, faz-se o primeiro esforço no sentido de 
refrear a linha no logaiéte. Esta manobra pode resultar numa aceleração súbita do bote para 
vante, mas tipicamente leva ao afundamento da proa e consequente entrada de água na 
embarcação, pois a baleia reage ao aumento de resistência mergulhando ainda mais. Alivia-se 
então a linha, que volta a escapar livremente borda fora. Provavelmente com uma selha já vazia 
e a outra a meio, a baleia começa a subir, tornando-se agora necessário colher o pendão, ou seio, 
da linha. Os homens viram-se para a frente, escanchados nos bancos, e alam laboriosamente a 
linha, que lhes passa por entre as pernas e que é apanhada, não novamente nas selhas, mas sobre 
a tilha do mestre. E tem que ser disposta com todo o cuidado, porque daí a nada a baleia vai 
provavelmente recomeçar a fuga e toda a linha recuperada tem que ir de novo borda fora; nesse 
momento, uma laçada nas espiras ou um pé posto descuidadamente na tilha podem levar ao 
desastre. Logo que a baleia afrouxa, o mestre refreia de novo a linha e o bote parte a uma 
velocidade incrível, arrastado pela baleia que redobra de esforços. O Capitão G. A. Covill (in 
Davis, 1874, p. 398) sustentava que um cachalote podia rebocar uma baleeira a uma velocidade 
de 20 a 25 nós, durante um curto lapso de tempo, e este valor não é muito exagerado, pois as 
minhas próprias impressões, reavivadas e confirmadas pela evidência do filme cinematográfico, 
sugerem-me uma velocidade próxima dos 20 nós, se bem que apenas em arranques curtos e 
pouco depois ou mesmo imediatamente após ter sentido o ferro e a tensão sobre ele exercida. O 
reboque por uma baleia em fuga, conhecido nos velhos tempos como o “passeio de trenó de 
Nantucket”, pode demorar algum tempo, e inclui interrupções, afrouxamentos e recomeços, 
durante os quais se dão e tiram voltas de linha ao logaiéte, para assim dosear ou afrouxar o 
respectivo débito. Por vezes surge a oportunidade de colher parte do seio da linha, mas esta 
tanto pode ficar dentro do bote como pode voltar logo a sair e propiciar novo reboque. Sempre 
que a linha corre das selhas, usam-se o balde e o caneco para molhar as respectivas espiras. 

Se a baleia aparenta levar a linha toda, fazem-se sinais à lancha, ou a um bote livre que se 
encontre nas proximidades, para trazerem mais linha. A lancha, em geral, encosta ao bote e troca 
a selha vazia por outra cheia, mas um bote livre (não trancado a nenhuma baleia) passa 
simplesmente a ponta da sua linha ao arpoador do bote trancado, que a amarra, fora do choque e 
com um nó corredio, ao que resta da linha original: o mestre larga então definitivamente esta 
linha, e o bote que estava livre passa a ficar trancado, enquanto que o que estava trancado fica 
livre. Por vezes, nos Açores, acontece que uma baleia pode consumir a linha de três botes, e não 
necessariamente num mergulho profundo, pois uma série de arrancadas e corridas furiosas é 
mais do que suficiente para levar tamanha quantidade de linha. 
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O lanceamento. A dada altura, a baleia abranda o suficiente para que o bote se aproxime para o 
lanceamento. Por vezes, isto acontece poucos minutos depois de o bote estar trancado, mas não 
significa necessariamente uma morte rápida, já que esta requer, em geral, várias lançadas, e que 
uma baleia lanceada pode ainda retomar a fuga e rebocar durante muito tempo e com energia 
renovada, antes que o arpoador lhe consiga enfiar mais algumas lançadas, críticas para as suas 
forças e, no fim, mortais. 

À medida que a baleia afrouxa, os homens escancham-se nos bancos e alam o bote na sua 
direcção, a pulso: este trabalho pode ser árduo, se tiverem que lutar por cada polegada de linha 
que vai metida dentro. Quando razoavelmente perto, e se a baleia avançar devagar ou já estiver 
mesmo parada, os baleeiros podem armar os remos e remar até ela, por vezes mesmo “tocar com 
a madeira na blequesquine”. Mas se a baleia se mostrar ainda com algumas forças, a linha é 
retirada do choque e passada no clite do lado respectivo, e o bote é “embicado” até prolongar 
com a baleia, suficientemente próximo para permitir uma lançada directa ou um arremesso da 
lança. 

O ponto mais indicado fica um pouco atrás e acima da barbatana peitoral: cabe ao trancador, 
com a lança apontada obliquamente para a frente e usando a sua perícia e experiência, encontrar 
a “vida”, ou ponto vital, nas vísceras torácicas. O coração parece não lhe interessar muito, talvez 
porque as espessas paredes ventriculares tendem a contrair-se após um golpe, fechando assim, 
pelo menos temporariamente, o estreito ferimento causado pela ponta da lança. Para o baleeiro, 
geralmente, a “vida” reside nos pulmões, se bem que seja interessante notar que Davis (1874, 
p. 176) entra mais no detalhe e aponta para o reservatório sanguíneo formado pelo complexo de 
vasos situado sob a coluna vertebral, na proximidade dos pulmões, conhecido como a “rete 
mirabile41” torácica. 

A proximidade entre o bote e a baleia determina o método de manejo da lança. Se o arpoador 
se encontrar numa situação de “madeira com blequesquine” pode, de pé e apoiado no alvaçuz, 
desferir um golpe que lhe dobra o corpo ao meio, como navalha que se fecha, e enterrar um 
metro e vinte ou metro e meio de canelo, “até ao alvado”, no flanco da baleia. Se esta, nesse 
momento, não fizer o arco e mergulhar, um trancador arrojado pode continuar a segurar o cabo 
da lança e imprimir-lhe um vigoroso movimento de vaivém, dentro da ferida: eu próprio cheguei 
a ver uma lança a ser “agitada” assim. Este revolver não pode durar mais do que um curto 
instante, pois no instante seguinte já o bote cia desesperadamente para se safar, enquanto a 
cauda sobe no ar e a baleia, fazendo correr a linha, mergulha novamente. E toda a operação do 
reboque, da recolha da linha e do lancear se repete…Se o bote estiver a tentar prolongar com a 
baleia (situação pouco invejável, já que então se desloca entre a mandíbula e algum batimento 
da cauda, sendo o cachalote “perigoso nas duas pontas”), ou numa aproximação a remos em que 
não se chega à “madeira com blequesquine”, a lança, de 3,3 a 3,6 metros de comprimento, é 
arremessada como se de um arpão se tratasse, e praticamente à mesma distância. Mesmo num 
arremesso destes, é frequente a lança penetrar uns bons 90 centímetros no corpo da baleia. 
Recordemos que a lança está presa ao bote pelo lançoópe, e que pode portanto ser recuperada e 
atirada, ou enterrada de novo, diversas vezes. O canelo de ferro forjado fica amiúde retorcido, 
entre uma lançada e outra, principalmente quando a baleia arranca de repente, arrastando ou 
mergulhando. Em geral, o trancador endireita a haste torcida contra a amurada, ou sobre o 
próprio joelho, e eu vi um fazer isto mesmo entre duas lançadas, numa pausa, com o bote 
praticamente parado ao lado da baleia. Nos botes americanos dos finais do século dezanove 
havia, por vezes, um “endireita lanças”, que consistia simplesmente numa ranhura talhada na 
borda, logo atrás do choque, mas não vi semelhante implemento em nenhum dos botes açorianos 
actuais. 

                                                
41 Literalmente, “rede maravilhosa” (Nota do Tradutor). 
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Um par de golpes afortunados ou certeiros pode acabar com a luta ao primeiro lanceamento e 
em poucos minutos; mas na maior parte das vezes são necessárias várias aproximações e 
arremessos, entremeados com curtos reboques que podem durar, no total, uma hora ou por vezes 
mais, desde o lanceamento inicial até que a baleia atinja o “flurry42”. Os baleeiros açorianos de 
hoje em dia já não usam nenhum dos bomblanços que proporcionavam uma morte mais rápida e 
mais segura ao animal, tanto na baleação americana dos últimos tempos como na açoriana de há 
umas décadas atrás, talvez porque a participação ocasional da lancha nas operações de 
lanceamento, nos últimos anos, tenha contribuído para uma redução do tempo que a baleia leva 
a chegar ao “flurry”. 

O “flurry”. A agonia pode não ir além de uma única convulsão, após uma lançada 
particularmente bem sucedida, mas em geral dura vários minutos, sendo então designada por 
“flurry”. Comparando as minhas observações pessoais com os relatos, em primeira mão, dos 
tempos dos navios baleeiros, o “flurry” parece decorrer de forma semelhante em muitas das 
baleias capturadas com arpão manual e lança, e como tal revela-se um aspecto interessante do 
respectivo comportamento. 

Os movimentos do “flurry”, que podem ser largos em dimensão, são efectuados 
vagarosamente, reflectindo o penoso esforço de um animal exausto. O transe final é anunciado 
pela expulsão de sangue pelo evento, devida à hemorragia crescente nos pulmões. Nesta altura, 
conhecida entre os velhos baleeiros por “bandeira vermelha”, ou “chaminé a arder”, o 
movimento respiratório ainda é suficientemente forte para atomizar o ar expirado, e o bufo 
torna-se vermelho. A baleia agoniza à superfície, descrevendo uma trajectória vagamente 
circular. A cabeça fica cada vez mais fora de água, entre 1,8 e 4,5 metros, em ângulo largo, 
enquanto que a boca se vai abrindo cada vez mais. A mandíbula fecha-se ruidosamente quando a 
cabeça cai para trás, de lado, na retirada estrepitosa para uns quantos pés abaixo da superfície. A 
baleia arqueia-se, em seguida, como se tencionasse mergulhar. Primeiro imerge o focinho, 
depois o ampo e, por fim, levanta a cauda: mas esta, longe ainda da vertical, cai para trás e 
abate-se na água com um estrondo que, num dia calmo, pode ser ouvido a milhas de distância. A 
cabeça empina-se novamente, fora de água, e a mandíbula bate; todos os esforços atrás descritos 
podem ter lugar mais uma ou duas vezes. A trajectória circular mantém-se, mas a amplitude dos 
movimentos vai sendo cada vez menor. O bufo de sangue já não se atomiza: é agora uma 
cascata, larga e baixa, que irrompe do evento. Se tiver comido recentemente, a baleia pode 
vomitar lulas, por vezes muito grandes, inteiras ou aos bocados. A quantidade de sangue perdida 
já é tal que a venta pára de brotar, ainda antes da última convulsão. A cauda pode ainda agitar-
se, arqueando lentamente, sobrenadando à superfície, e a cabeça tenta levantar-se uma última 
vez: mas cai para trás, ficando à tona de água, de boca aberta. O corpo da baleia roda sobre um 
dos lados, a forte e inútil aselha espetada, apontando para cima. Está morta, “fin-out43”. 

Uma crença comum entre os baleeiros americanos era a de que a baleia procura sempre morrer 
para o sol, isto é, a cabeça, quando se ergue durante o trajecto circular do “flurry”, está sempre 
virada para o sol. Devo dizer que assisti de perto à agonia de três baleias e que o facto se 
verificou com qualquer delas (Gravura III). 

Por vezes, nos Açores, se há vários botes da mesma armação no mar e só foi perseguida uma 
baleia, os barcos livres agrupam-se para assistir ao “flurry”, antes de se dispersarem ou de 
aproveitarem o reboque das lanchas para procurar outras baleias. 

                                                
42 Literalmente, “comoção súbita”. O vocábulo inglês está bastante enraizado na linguagem baleeira, pelo que 

decidimos mantê-lo (Nota do Tradutor). 
43 Literalmente, “barbatana de fora”. Outra expressão, característica da linguagem baleeira, que decidimos manter 

(Nota do Tradutor). 
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As restantes operações da caça já foram descritas - a passagem da corrente de reboque na 
cauda ou na cabeça da baleia morta, a respectiva marcação e finalmente o reboque do animal ou 
animais até à fábrica (págs. 47-48 e 49-50). 

Acidentes. Deve ter ficado claro, do atrás exposto, que a baleação em botes de boca aberta é 
um mester perigoso. À partida, há os perigos da linha em corrida, em que um homem apanhado 
por uma laçada solta pode ser arrastado dentro do bote, ou atirado borda fora e puxado para o 
fundo. A última vez que tal aconteceu foi em Julho de 1952: segundo a notícia publicada num 
jornal de Lisboa, um baleeiro foi arrancado do bote por uma baleia trancada e morreu afogado 
ao largo de Ponta Delgada, São Miguel. Pouco antes da minha chegada ao Capelo, no Faial, em 
1949, um trancador tinha-se embaraçado na linha de baleia e trespassado a coxa com um dos 
ferros vivos: apesar de terem conseguido libertá-lo, acabou por morrer, exangue, antes do bote 
conseguir alcançar o Capelo. Também pode haver feridos quando o bote é esmagado ou 
arrombado por um golpe de cauda da baleia. Os botes são geralmente arrombados durante o 
lanceamento e, menos frequentemente, durante o trancamento. Ocasionalmente, uma saída 
repentina da baleia, por baixo do bote, pode pô-lo todo fora de água: eu próprio estive num bote 
sob o qual nadou uma baleia, a menos de 60 centímetros debaixo da quilha. São raros, nos 
Açores, os casos de “baleias más”. São baleias que, picadas pelo arpão ou pela lança, se viram 
deliberadamente ao bote, podendo chegar a mordê-lo. O Sr. Medeiros, ao contar-me de uma 
baleia, apanhada ao largo do Pico em 1943, que tinha no lombo um arpão do Pico espetado 32 
anos antes, acrescentou que esta baleia ficou conhecida por ter combatido furiosamente, em 
ambos os encontros, e por ter tentado morder os botes. O facto de os botes poderem ser 
acidentalmente arrombados pelas barbatanas caudais faz parte do dia-a-dia da baleação. 
Segundo o Sr. Tomás Alberto de Azevedo, há entre dez e trinta casos de botes esmagados por 
ano, só no Capelo, apesar de, na maioria das vezes, os estragos não serem totalmente 
irreparáveis. Como exemplo de um bote arrombado recordo-me de ter visto, a 25 de Agosto de 
1949, o bote em que eu tinha arreado doze dias antes ser trazido para o telheiro em Porto Pim, a 
fim de ser reparado: tinha sido esmagado enquanto lanceava uma baleia. A quilha estava partida, 
todo o costado do lado estibordo estava metido dentro, desde meia nau até ao cadaste, e o 
logaiéte, que tinha saltado, vinha em cima do que restava do leito de popa. 

Tendo em conta a frequência de arrombamentos no Capelo, que tem um contingente de cerca 
de noventa homens a laborar com treze botes do Pico e do Faial, é surpreendente que não haja 
mais acidentes graves e fatais do que os que efectivamente ocorrem. Isto deve-se, em parte, a 
uma norma do Grémio dos Armadores da Pesca da Baleia, que exige de cada baleeiro a 
assinatura de uma declaração em como sabe nadar, antes de poder ir à baleia. Quando um bote é 
esmagado, há uma espécie de rotina que se tenta cumprir, na medida do possível: num caso 
típico, sem circunstâncias agravantes, os homens atiram-se à água, por cima da borda, no 
mesmo instante em que a cauda da baleia se abate sobre a borda oposta. Em seguida, se o bote 
partido puder ser endireitado, ou se estiver simplesmente inundado, os remos são recuperados e 
amarrados à borda, ajudando a aguentar o bote alagado e impedindo-o de soçobrar; os homens, 
que entretanto lhe treparam para cima, ficam à espera até que outro bote ou uma lancha lhes 
venha prestar assistência. Apesar de tudo ocorrem fatalidades, ocasionalmente e devido a causas 
diversas. 

Nos dez anos anteriores a 1949, morreram cinco baleeiros do Capelo. Eram um mestre, dois 
trancadores e dois remadores, o que leva a crer que não há, a bordo, uma função que seja 
particularmente mais arriscada que outra. Cinco fatalidades, ao longo de um período tão lato, 
podem não parecer muito preocupantes; no entanto este valor, quando comparado com a 
frequência registada nas velhas viagens de baleação, não leva a crer que a baleação em botes de 
boca aberta de hoje em dia seja menos perigosa, apesar da pronta assistência que as lanchas 
motorizadas podem prestar. Mas convém recordar que, devido ao grande número de armações 
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independentes a balear, nalgumas ilhas, muito perto umas das outras, os baleeiros açorianos são 
talvez mais dados a “balear para a vitória” do que qualquer arrojada tripulação dos tempos dos 
navios baleeiros. 

Por “balear para a vitória” entenda-se a feroz competição, alheia a qualquer perigo ou 
consequência, entre botes de armações rivais que tentam trancar a mesma baleia (há séculos que 
os baleeiros de toda a parte reconhecem que uma baleia pertence ao primeiro bote que a trancar, 
independentemente do que se passar em seguida). Eu próprio estive a bordo de um bote do Faial 
em corrida contra um bote do Pico, ambos visando a mesma baleia mas vindos de direcções 
diferentes. No momento em que os trancadores se levantaram, os botes estavam de tal forma 
próximos que a retranca do bote do Pico varreu toda a popa do bote do Faial e quase chegou a 
danificar-lhe o mastro, sem que qualquer dos dois cedesse uma polegada que fosse; e teriam 
chocado em cima da baleia, ou tê-la-iam trancado simultaneamente, com a confusão garantida 
de linhas e botes que daí resultaria, não fosse a baleia ter mergulhado bruscamente quando os 
trancadores se preparavam para arremessar os respectivos arpões. Mencionei este exemplo de 
“baleação para a vitória” apenas para explicar a minha aceitação em relação a certos incidentes 
que me são relatados, nos quais um bote quase a trancar vê o seu caminho interceptado por um 
bote rival, mas cujo trancador consegue, apesar de tudo, fazer arquear o ferro por cima do rival e 
trancar firmemente a baleia. Nestes casos, é possível que o arpão não seja arremessado da forma 
habitual, com o braço por sobre o ombro, mas sim “pitchpoled”, isto é, lançado de baixo para 
cima: esta forma de atirar era conhecida, mas no entanto pouco utilizada, nos tempos dos navios 
baleeiros - dizia-se que o “pitchpoling” podia atingir uma baleia a uma distância de sete braças. 
Qualquer que seja a técnica, parece que já por várias vezes foi arremessado, com sucesso, um 
arpão por sobre uma embarcação rival, e predominantemente no Pico, onde há entre as armações 
(ou havia, até há pouco tempo) uma rivalidade implacável. Como medida da dimensão do 
baleeiro açoriano actual em termos de força hábil e de arrojo, podemos mencionar que um feito 
semelhante, culminando uma corrida em Delagoa Bay, na África do Sul, na qual um bote 
americano trancou uma baleia por sobre um bote rival, inglês, se tornou um episódio clássico, e 
supostamente único, da aventura baleeira. Registado pela primeira vez, aparentemente, por 
Cheever (1851, p. 133), tem sido desde então copiosamente citado. Os baleeiros açorianos 
repetiram-no mais do que uma vez, e continuam a fazê-lo: apenas a respectiva baleação não terá 
sido tão amplamente divulgada. 

O aproveitamento da baleia 

No corrente ano (1953), apenas existem nos Açores quatro estações modernas, equipadas com 
guinchos a vapor e caldeiros de pressão. Nas outras onze fábricas (designadas no presente relato 
por “estações de traióis”), as baleias são processadas, ou “aproveitadas”, de acordo com as 
práticas antigas. O “aproveitar da baleia” consta de duas etapas: a baleia é primeiro 
esquartejada, isto é, são-lhe retirados o toucinho e o espermacete, e depois estes materiais são 
refinados por derretimento em caldeirões de ferro, para fornecerem óleo de cachalote e “óleo da 
cabeça”. É de lamentar que, apesar de me terem mostrado, por toda a parte, os utensílios e as 
instalações utilizadas no desmancho e no derretimento, não tenha tido a oportunidade de visitar 
uma estação de traióis na altura em que uma baleia estivesse realmente a ser processada. Como 
tal vou descrever, no título seguinte, apenas as várias estações e o respectivo equipamento, além 
de fazer um resumo dos métodos utilizados, resumo que é baseado parte em ilações tiradas do 
material e parte em conversas com os proprietários das armações e com os seus mandadores. 
Não tenho, apesar de tudo, a possibilidade de examinar todos os pormenores técnicos que 
possam representar variantes das velhas práticas da baleação americana; e os botes baleeiros 
açorianos não constituem sobrevivências que causem maior admiração do que estas estações, 
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algumas das quais conservam os métodos e até mesmo o aspecto das suas congéneres da Nova 
Inglaterra, nos meados do século dezoito. 

O esquartejamento. O seccionamento do toucinho e da carne, bem como o desmembramento 
dos ossos, resultam dos golpes verticais de uma cortadeira (espeide). A tão familiar faca de 
esfolar norueguesa, desenvolvida a partir dos facões dos velhos baleeiros holandeses e ingleses, 
é desconhecida nos Açores. O espeide provém obviamente dos americanos que, creio eu, 
aperfeiçoaram este instrumento britânico quando desenvolveram, para a baleação pelágica, o 
método de corte em espiral descrito adiante e para o qual necessitavam de uma cortadeira de 
cabo longo, que pudesse ser manejada do alto de uma plataforma de corte suspensa ao nível do 
convés e usada numa baleia encostada ao navio, em baixo, na água. Como veremos mais tarde, 
estas condições são idênticas às do esquartejamento ao longo de um cais, nos Açores, mas 
diferem das circunstâncias em que se desmancha uma baleia encalhada no calhau, ou daquelas 
em que se trabalha no pátio de corte de uma estação açoriana moderna: nestes casos é possível 
chegar directamente ao pé da baleia, o que permitiu, como Figueiredo realçou (1946, p. 114), 
que se viesse a adoptar a mais eficiente faca de desmanchar, com o objectivo de poupar tempo, o 
que não impede que o comprido espeide continue a ser usado com grande perícia e eficácia, 
qualquer que seja o processo de desmancho. Um dos tipos de espeide já foi descrito, o espeide 
de bordo. Os outros tipos diferem apenas no pormenor: o espeide de esquartejar, usado para 
cortar o toucinho, é um pouco mais largo que o espeide de bordo; o espeide de descarnar é 
obviamente mais largo, e serve para desprender os pedaços de carne agarrados ao toucinho; o 
espeide dos ossos tem o canelo comprido e uma lâmina pesada para decapitar a cabeça. Estas 
diferentes variedades encontram-se em toda e qualquer armação dos Açores (Gravura VI, 
Fig. 1), mas são usadas de forma bastante indiscriminada nos pátios de corte das estações mais 
modernas. Nestas, o comprimento dos cabos varia entre 1,8 e 3,6 metros, se bem que se possam 
usar espeides mais compridos para os desmanchos no cais. Um espeide típico, medido em Porto 
Pim, tinha as seguintes dimensões: 

 m cm 
Comprimento da lâmina de aço fundido … … … … 0 18 
Largura da lâmina de aço fundido … … … … … 0 11 
Comprimento do canelo de ferro forjado … … … … 0 20 
Comprimento do alvado de ferro forjado … … … … 0 15 
Comprimento do cabo de madeira … … … … … 2 23 
Comprimento total do utensílio montado … … … … 2 76 

Podemos ainda mencionar um outro instrumento de corte que aparece ocasionalmente nas 
estações dos Açores, apesar de não ser muito utilizado hoje em dia. Fabricado por uma firma de 
utensílios de baleia, no Pico, assemelha-se a uma gigantesca faca de açougueiro: um exemplar 
medido no Faial tinha uma lâmina de 69 centímetros, rebitada num cabo de 48 centímetros. É 
maior do que as facas de descarnar usadas pelos baleeiros ianques, para aparar os nacos de 
toucinho, e parece não ter tido equivalente na baleação americana, pelo menos a partir de 1800. 
A “faca do Pico” é algo semelhante a um facalhão montado num cabo curto, e faz lembrar as 
facas representadas numa gravura (Jenkins, 1921, p. 129) de um antigo navio baleeiro holandês 
do século dezassete, quando era hábito rebocar a baleia franca boreal até ao barco, em qualquer 
baía do Spitzbergen, e aí retirar-lhe o toucinho, com machados e facas, antes de o levar para 
terra a fim de ser derretido. 

Fig. 7. Faca do Pico. 
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Empregam-se, nos Açores, dois métodos diferentes de esquartejamento. O primeiro, e mais 
primitivo, consiste simplesmente em encalhar a baleia no calhau, ou numa rampa de pedra 
pouco inclinada, e aí retirar-lhe o toucinho. O segundo é a velha técnica de cortar em espiral dos 
navios baleeiros trazida para terra, isto é, a baleia fica a flutuar encostada a um cais e o 
desmancho faz-se como se o cais fosse o convés e o costado de uma barca. As quatro estações 
de traióis do Pico utilizam ambos os métodos, conforme o número de baleias a tratar, a altura da 
maré, o estado do tempo e as vantagens negociadas entre as armações, em que várias delas 
podem partilhar o calhau e o cais de cada estação. Nas Lajes do Pico, a mais importante das 
estações de traióis, a maioria das baleias são encalhadas em rampas de pedra. Não consegui 
visitar as duas estações da Graciosa nem a estação do Topo, em São Jorge: é possível que 
utilizem ambos os métodos. Todas as estações em duas das ilhas (Porto do Castelo, em Santa 
Maria, e Negrito e Biscoitos, na Terceira) encalham simplesmente as baleias. Nas Velas, em São 
Jorge, por outro lado, pareceu-me que o esquartejamento é sempre feito ao longo do cais 
(Tabela 4). Nenhum dos processos faz qualquer aproveitamento da carne, ossos ou vísceras, e as 
normas sanitárias locais exigem que a carcaça despojada seja rebocada para o largo numa 
vazante conveniente. 

Quando uma baleia é encalhada para desmanchar, iça-se pelo calhau acima até tão longe 
quanto a maré cheia o permitir. Amarra-se-lhe ao focinho um tirador grosso e leva-se a ponta até 
um cabrestante horizontal, solidamente assente em pedra e cimento, que é posto a rodar com a 
ajuda das respectivas barras. A designação apropriada deste cabrestante é “crab”, um termo 
baleeiro que data dos finais do século dezassete: é o único aparelho, ou instalação, excluindo os 
traióis, necessário ao aproveitamento de uma baleia encalhada. Com o cabrestante não é 
possível fazer mais do que encalhar a baleia com a parte de baixo e a cauda dentro de água, e os 
homens que estão do lado do mar fazem a maior parte do trabalho de desmancho da carcaça com 
a água pelo joelho, mesmo na maré vazia. A baleia é encalhada pela cabeça para que se consiga 
chegar ao órgão do espermacete sem dificuldades de maior. O toucinho do tronco e da cabeça é 
retirado pouco a pouco, por dois homens armados de espeides que trabalham, a maior parte do 
tempo, em cima da baleia. Cada homem é assistido por um ajudante armado com um gancho em 
ferro, de 90 centímetros, que vai mantendo uma tensão constante sobre o toucinho à medida que 
este vai sendo liberto do tecido conjuntivo subjacente e cortado em bocados quadrados de cerca 
de 60 centímetros de lado (piças, nos Açores44). O toucinho é transportado dentro de selhas 
tanoadas, calhau acima, sendo estas selhas suspensas, por pegas de corda, de uma rija vara de 
madeira apoiada em dois homens. As postas de toucinho são bastante pesadas: um segundo 
método consiste em abrir-lhes um buraco numa das pontas e enfiá-las directamente na vara de 
madeira, que é então carregada ao ombro pelos dois homens. Ao ser esfolado, o toucinho da 
cabeça deixa entrever as paredes do órgão do espermacete, responsável pela maior parte do 
enorme volume da mesma. Situado fora do crânio e por cima da sua parte rostral, o órgão do 
espermacete apoia-se inferiormente na maxila e é limitado posteriormente pelas cristas 
maxilares. Dentro das suas paredes fibrosas e robustas, podemos distinguir duas partes: a parte 
superior é um reservatório ou cisterna, designada nos Açores por queize45, atravessada de forma 
irregular por finas membranas e cheia de espermacete líquido. Um queize de grandes dimensões 
pode fornecer dez barris de espermacete, ou mais, havendo registos de aproveitamentos 
excedendo os quinze barris. O fundo do queize é atravessado pelo largo canal do evento, desde a 
parte posterior da boca até uma bolsa distal que segue, subindo sempre, na direcção do evento 
situado no lado superior esquerdo da parte da frente da cabeça. Por baixo do queize, e separado 

                                                
44 Corruptela fónica do Inglês pieces (Nota do Tradutor). 
45 Corruptela fónica do Inglês case (Nota do Tradutor). 
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deste por uma espessa camada de fibras (“white horse46”), fica o janco, que é dividido, por 
tabiques transversais, numa série regular de compartimentos, ou células; cada célula contém um 
tecido areolar carregado de espermacete, de tal modo que a superfície do janco recém-cortado se 
assemelha a uma geleia opaca. As depressões da cabeça do cachalote (p. 53, Gravura IV) 
parecem corresponder, pelo menos em parte do seu comprimento, ao nível do “white horse”, 
pelo que podem ser usadas para, observando a cabeça pelo lado externo, distinguir 
aproximadamente a localização do queize, por cima, em relação ao janco, por baixo. 

Sem aparelhos de força, a dissecção do órgão do espermacete de uma baleia encalhada é uma 
tarefa considerável. A cabeça, já esfolada, é cortada, e o queize aberto, sendo o espermacete 
retirado e vazado para uma selha. Exposto ao ar, o espermacete transforma-se rapidamente numa 
massa cerosa, esbranquiçada e mole. Uma vez o queize vazio retiram-se-lhe as paredes, por 
forma a que o janco possa ser cortado em pedaços de tamanho conveniente e levado, junto com 
o espermacete, para os traióis. 

O esquartejamento de uma baleia encalhada encontra-se ilustrado na obra de Pouchet e Chaves 
(1890, gr. IX). Trata-se de uma operação laboriosa e demorada, acompanhada da perda, por 
derrame, de uma certa quantidade de espermacete; parte deste é recuperado da água e das pedras 
por passagem de uma escumadeira pelas manchas oleosas, tal como se faz quando a baleia é 
desmanchada na água, ao longo do cais. A natureza primitiva desta sobrevivência é óbvia, e a 
descrição seguinte, de Macy (1835), mostra até que ponto a prática açoriana actual é comparável 
à operação numa antiga baleação costeira à baleia franca, em Nantucket, na Nova Inglaterra, no 
início do século dezoito: 

“O processo designado por “tirar os proveitos da baleia”, após esta ter sido morta e 
rebocada para terra, consistia em utilizar um “crab”, que é um instrumento semelhante a 
um cabrestante, para alar e retirar o toucinho à medida que ia sendo cortado. O toucinho era 
então metido em carretas e levado para as casas de derreter, as quais, nesse período 
longínquo, ficavam situadas na proximidade das casas de moradia, onde o óleo era extraído 
e preparado para o mercado.” 

Este processo parece até mais avançado que o açoriano, pois o cabrestante, em Nantucket, era 
distintamente utilizado para esfolar o toucinho, nos mesmos moldes em que se utiliza um 
guincho a vapor na baleação moderna; seria de facto mais apropriado recuar a comparação para 
a antiga pescaria boreal, na qual as baleias nem sempre eram levadas para o navio mas sim 
encalhadas na costa do Spitzbergen e aí despojadas do toucinho. 

Quando o esquartejamento é feito ao longo de um cais, a baleia, flutuando sobre um dos lados, 
é amarrada à frente e atrás, com um estropo na cabeça e a corrente do togno na cauda, aos 
arganéus fixos na pedra do cais. Entretanto já foi montada uma plataforma de desmancho, por 
cima da baleia, estendendo duas pranchas para fora do cais e unindo as respectivas extremidades 
exteriores com uma terceira prancha, a balça, sobre a qual trabalham os homens com os espeides 
de corte. As pranchas de apoio são entaladas em robustos postes de madeira, por sua vez 
enfiados em arganéus de ferro presos ao cais, e a balça é provida de um corrimão. Para içar o 
toucinho utiliza-se um guindaste ou um pau de carga, como os que se usavam nos navios 
baleeiros para suspender os grandes e pesados cadernais de desmancho. Estes cadernais são dois 
aparelhos de potência de grandes dimensões que se utilizam alternadamente, cada um com dois 
moitões, o superior e o inferior, ligados por tiradores de cabo forte. Quando se usa um sistema 
de guindaste, estes aparelhos têm uma forma bastante diferente, mas continuam a ser notáveis 
pelo seu grande tamanho. Cheguei a ver moitões de desmancho, nos Açores, que mediam cerca 
de 45 centímetros de comprimento por 30 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. O 

                                                
46 Literalmente, “cavalo branco”. Usa-se também para designar a espuma branca na crista das ondas, e daí a 

analogia com a cor esbranquiçada das fibras (Nota do Tradutor). 
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esquartejamento começa pela abertura de um orifício no corpo da baleia, mesmo acima da 
aselha, no qual se introduz o grande gancho do toucinho, preso ao moitão inferior de um dos 
cadernais. Foi-me mostrado um gancho do toucinho que pesava mais de 45 quilos. 

Nos tempos das barcas baleeiras, e no alto mar, a inserção do gancho era tarefa para um só 
homem, suspenso fora da borda e amarrado a um cabo; nas estações litorâneas dos Açores é 
tarefa de menor dificuldade, que se faz a partir de um qualquer barco a remos. Quando o gancho 
está colocado, o seio do tirador é levado para o cabrestante, no cais, e os homens, andando à 
roda, dão início à alagem. A baleia roda então na água, ligeiramente, e fica com a mandíbula 
inferior acessível. Passa-se-lhe um estropo em redor, que se amarra ao segundo aparelho: içando 
com este, e enquanto os homens na plataforma separam o toucinho da goela e os músculos 
mandibulares, a mandíbula é desarticulada e posta em cima do cais. O maxilar e os dentes 
fornecerão, mais tarde, material para trabalhos de scrimshaw (p. 75). Após a separação da 
mandíbula, começa o desmancho do toucinho propriamente dito. Os tiradores do primeiro 
cadernal são afrouxados, permitindo que o corpo da baleia retome a sua posição inicial: fica 
assim pronto para ser retalhado, com um degole em torno da aselha que se prolonga para o 
dorso, segundo duas linhas paralelas afastadas de 1,5 a 1,8 metros. Os homens viram de novo no 
cabrestante e começa-se a retirar o primeiro “lençol”, arrancando a aselha e o toucinho 
circundante, que se desprende como uma gigantesca tira. A tira é içada e a baleia rola na água, 
sobre si própria, à medida que os espeides continuam o retalho e ajudam a separar o toucinho 
dos ligamentos subjacentes de tecido conjuntivo livre. Quando o cadernal fica “num moitão só”, 
isto é, com o moitão inferior fortemente apertado contra o superior, um dos homens em cima do 
cais pega num facão (uma espécie de espada de duplo gume e punho comprido) e faz um furo, à 
altura da cintura, na tira de toucinho agora içada por cima dele. É neste orifício que se enfia o 
togno do moitão inferior do segundo cadernal, ou então fazem-se dois furos, em vez de um, e o 
moitão é preso com um pedaço de corrente, e não com o togno. Quando se aplica potência ao 
segundo cadernal, a primeira talhada de toucinho é cortada, com alguns golpes de facão dados 
um pouco acima do togno ou da corrente, e puxa-se para cima do cais. Entretanto, o cadernal 
recém-engatado começa a içar o segundo “lençol”: os processo de degole e alagem do toucinho 
continuam, e deste modo sucessivas talhadas se amontoam no cais, enquanto a baleia rola na 
água e o toucinho se vai desenrolando em espiral, como se fosse uma fita contínua ao longo do 
corpo do animal. Ao chegar ao troço caudal, a tira é separada; o toucinho da cauda recupera-se, 
em geral, desmembrando-a e içando-a para cima do cais, depois de se terem cortado as duas 
metades da barbatana. Acho que a cabeça é decepada com espeides, mais ou menos na altura em 
que se começa a pôr de parte o toucinho do corpo, e é geralmente dissecada no fim ou, pelo 
menos, separadamente. O respectivo desmancho faz-se passando um estropo de corrente, 
designado por estropo da cabeça, através de um buraco aberto na fronte (p. 47) e amarrando este 
estropo ao cadernal de corte, que puxa a testa para cima, ficando a cabeça à mercê da água, para 
cima e para baixo. Os espeides libertam então o janco e o queize do resto do crânio e, em 
seguida, separam-nos entre si. Nestas operações, os espeides seguem os degoles feitos 
inicialmente na cabeça, aquando da remoção do maxilar inferior. O janco é içado para cima do 
cais. Se a cabeça for pequena, é possível içar também o queize, ou até içá-los em conjunto, sem 
os separar; mas se se tratar de um queize grande, o espermacete tem que ser retirado enquanto o 
queize permanece suspenso, metade dentro e metade fora de água. O queize é esvaziado com a 
ajuda de um balde comprido, de madeira, com o fundo arredondado, chamado balde do queize: o 
balde é metido à força para dentro do queize com uma vara e depois, cheio até à borda com 
espermacete, içado com uma corda, tantas vezes quantas as necessárias até o queize estar vazio. 

Este método de esquartejamento, que corresponde, na quase totalidade dos pormenores, ao 
esquartejamento de um animal acostado a uma barca baleeira, poderá não ser empregue com o 
mesmo apuro em algumas estações, como as Ribeiras ou a Calheta de Nesquim, no Pico, onde 
não me lembro de ter visto muitas guarnições especiais em cima do cais, à excepção do 
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cabrestante; mas as minhas notas estão incompletas neste ponto e é bem possível que 
implementos como os paus de carga e os aparelhos de potência só sejam armados, nestas 
estações, quando há efectivamente baleias capturadas. Em São Mateus, no Pico, há abitas no 
cais, para montar cadernais (Gravura IV, Fig. 3). A descrição já feita refere-se à técnica antiga, 
usada na velha estação de traióis de Porto Pim e que, aparentemente, não foi abandonada até à 
construção da actual estação moderna, em 1943. A velha estação de traióis fica a cerca de 100 
metros da estação nova, um pouco mais adiante ao longo da vereda que circunda a base da 
íngreme colina que é o Monte da Guia. O cais, que foi especificamente desenhado para 
plataforma de desmancho, agora pouco utilizada, é talhado na rocha e alcança-se descendo um 
lanço de degraus toscos. Ainda se podem ver lá alguns arganéus e arcos, bem como a base 
enferrujada do cabrestante e as lanças do guindaste. Há um patamar adjacente em pedra no qual 
a cabeça era desmanchada, à parte, sendo o janco e o espermacete levados para a casa dos 
caldeiros por um lanço de escadas e uma porta independentes. A casa dos caldeiros fica na 
colina, por cima das plataformas de esquartejamento. As operações em Porto Pim encontram-se 
ilustradas numa fotografia reproduzida por Richard (1936, Gr. VII, Fig. 2), que mostra uma 
baleia a ser esquartejada no local, em 1888. 

Ambos estes métodos de esquartejamento sobreviventes, com a baleia encalhada no calhau ou 
acostada ao cais, eram utilizados pelos emigrantes açorianos que baleavam nas baías da 
Califórnia, na segunda metade do século passado (p. 15). O presente relato é comparável à 
descrição e ilustração, por Scammon (1874, p. 250 e Gr. XXVI), da estação de Carmel Bay, tal 
como existiu, creio eu, nos finais da década de 1850: 

“Ao abrigo de um promontório escarpado, à beira d’água, fica a estação; na qual, sobre um 
cais de pedra, se ergue o complexo para esquartejar e derreter o toucinho das baleias. Em 
vez de serem armadas no calhau, como é habitual, os cadernais de desmancho estão 
suspensos de uma lança elevada e fazem rodar a carcaça, sobre si própria, na água - 
enquanto se procede ao desmancho - de uma forma semelhante à que se pratica ao longo de 
um navio. Os traióis ficam ali perto, expelindo nuvens de fumo negro, espesso, dos 
torresmos que ardem sob os caldeirões fumegantes de óleo a ferver. Um pouco ao lado fica 
o armazém primitivo, coberto por ramos de cipreste…” 

Os americanos foram, provavelmente, os responsáveis pela adaptação inicial da técnica de 
desmancho usada nos navios baleeiros às condições da baleação litorânea, através do uso de 
uma cábrea, ou de um pau de turco. Entre os primeiros estabelecimentos a equipar-se desta 
forma contam-se, por alturas de 1830, os que operavam à baleia franca nas baías do Estreito de 
Cook, na Nova Zelândia. Dieffenbach (1843, I, p. 51) menciona o andaime, ou palanque, 
utilizado para o desmancho ao longo do cais em Te-awa-iti, no Canal de Tory. Estas baleações 
neozelandesas pertenciam, naquele tempo, a especuladores americanos e ingleses, mas havia 
certamente um bom número de ilhéus açorianos por entre os membros das equipagens que as 
operavam. 

O derretimento. Um preliminar necessário à operação de derreter é a redução das grandes 
fatias de toucinho, ou das talhadas quadradas, mais pequenas, cortadas de uma baleia encalhada, 
a tiras de tamanho apropriado para serem maciadas47, antes de serem metidas nos caldeiros. 
Estas tiras designam-se por piças e medem cerca de 45 a 60 centímetros de comprimento por 15 
a 20 de largura. São talhadas com um espeide de corte e raspadas (de quaisquer pedaços de 
carne ainda aderentes) com “facas de toucinho” semelhantes a facas de açougueiro. Em algumas 
estações, como as Lajes do Pico ou o Negrito, na Terceira, as piças são temporariamente 
empilhadas em grandes tanques de pedra, pouco profundos e escavados no chão (fossas), 
próximo dos traióis. Estas fossas são o equivalente do depósito de toucinho, um compartimento 
                                                
47 Maciar: golpear o toucinho transversalmente, sem o cortar por completo. Os nacos de toucinho resultantes 

fazem lembrar, vagamente, livros. Do Inglês mincing (acção de picar carne) (Nota do Tradutor). 
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no porão superior dos navios baleeiros para onde era costume (a menos que se tratasse de uma 
baleia pequena) descer as grandes talhadas e cortar e guardar as piças, antes de passarem aos 
traióis. As piças, bastante pesadas apesar do seu reduzido tamanho, são geralmente 
transportadas com a ajuda de um grampo ou gancho de aço montado num cabo de madeira, 
chamado “pinguelim do toucinho”. É com este instrumento que são atiradas para as selhas do 
toucinho e levadas para a “tábua de maciar”. A tábua de maciar é um robusto cavalete de 
madeira sobre o qual as piças são golpeadas com cortes transversais, aparentando, no final, a 
forma de “livros”, ou “bíblias”. A operação de maciamento (que facilita a subsequente extracção 
do óleo) é feita com uma faca inglesa de duas pegas, chamada “faca de maciar”. As fatias têm 
cerca de meia polegada de espessura, e o nome de “livro” vem do facto de cada golpe parar 
exactamente antes de as separar completamente do conjunto, que se assemelha então vagamente 
a um livro de umas quarenta páginas. Nos finais do século passado, uma boa parte dos navios 
baleeiros americanos tinha adoptado uma máquina simples, de manivela, para maciar os 
“livros”. Talvez existam maciadores destes nos Açores, mas nunca vi nenhum durante o meu 
levantamento das estações de traióis. É de facto pouco provável que a máquina de maciar seja 
aqui utilizada, já que pode requerer uma equipa de três ou quatro homens para se tirar o máximo 
partido da vantagem óbvia da velocidade de corte; enquanto que a faca de maciar só ocupa um 
homem, e o tempo não tem grande importância numa pequena estação de traióis, que 
certamente não ficará saturada de toucinho de um momento para o outro, em resultado de 
alguma captura avantajada. Os “livros” maciados caem directamente para a “selha de maciar”, 
uma selha grande que fica por baixo da tábua de maciar. Da selha de maciar os “livros” 
transitam para os caldeiros, com a ajuda de um garfo de toucinho de dois dentes e cerca de 2,1 a 
2,4 metros de comprimento. Os caldeiros, onde o óleo é extraído por fervura, são gigantescos 
recipientes de ferro fundido: o seu tamanho real pode ser avaliado através da Gravura VI, Fig. 1, 
que mostra um caldeiro de reserva, com os respectivos utensílios. 

Os caldeiros são encastrados numa espécie de forno em pedra vulcânica chapeada a cimento, 
formando uma unidade de extracção chamada traiol. Semelhante a um grande caldeirão 
doméstico (e era assim que se chamava na antiga baleação do Spitzbergen), esta estrutura 
tradicional desperta as atenções, mesmo quando não há baleias em processamento, e caracteriza 
qualquer pequeno aglomerado costeiro como sendo uma estação de traióis. Os traióis variam 
ligeiramente de uma estação para outra, pelo que talvez seja conveniente descrever um traiol do 
Pico (Gravura VI, Fig. 2) à medida que se explica o restante do processo de derretimento. 

O Pico conta com a maior parte de todos os traióis existentes, e também com os mais 
primitivos, expostos ao ar livre, sem qualquer espécie de abrigo. As várias instalações das Lajes 
do Pico têm, em geral, dois caldeiros por traiol, encastrados em estruturas rectangulares, à 
excepção de uma instalação que só tem um. Cada caldeiro de um traiol tem a sua própria 
fornalha, geralmente com um degrau antes do lar. As fornalhas, apropriadamente designadas por 
“arcadas48” na linguagem baleeira, fecham-se com chapas de ferro que deslizam numa calha 
horizontal. Os fumeiros por trás de cada fornalha levam a uma chaminé comum, de forma 
característica, atarracada e cónica, de lados abatidos. Durante o derretimento, o óleo que 
ressumbra dos “livros” é constantemente mexido, com um garfo de toucinho, com um 
pinguelim, ou até com um espeide. O processo considera-se terminado quando os restos dos 
“livros” se transformam em resíduos ou torresmos, alourados e encaracolados. O espeide revela-
se aqui mais cómodo para mexer o caldeiro, pois também serve para raspar eficazmente 
quaisquer restos que, ficando agarrados às paredes, acabariam por se queimar e escurecer o óleo. 
Estes resíduos são retirados e o óleo é então escumado, com uma peneira ou escumadeira de 
torresmos, que não é mais do que um coador feito com uma chapa redonda de ferro ou cobre, 
perfurada e montada num cabo comprido. Os torresmos, atirados para dentro das fornalhas com 
                                                
48 Devido ao formato, em arco, da boca da fornalha (Nota do Tradutor). 
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um pinguelim ou um garfo, servem de combustível para manter os traióis em funcionamento; 
esta prática data, pelo menos, da baleação primitiva no Spitzbergen, em que os torresmos 
recebiam o nome de “fritos”. No final do derretimento, guarda-se um monte de torresmos para 
iniciar a fervura seguinte (Gravura VI, Fig. 3). Os montes de torresmos parecem-se com pilhas 
de velhas bóias de cortiça, de um negro-amarelado desmaiado. Para transvasar o óleo ebuliente 
dos caldeiros para o tanque de arrefecimento (cula, nos Açores49), ao lado dos traióis, usa-se um 
baldeador (bela, nos Açores50), que consiste numa grande lata de cobre ou folha-de-flandres, 
montada num cabo de madeira, de 2,4 a 2,7 metros, por meio de uma haste em ferro forjado. 
Nas Lajes do Pico, as culas (antigos complementos de todos os traióis, desde os velhos tempos 
do Spitzbergen) são simplesmente enormes recipientes de forma cilíndrica ou ligeiramente 
cónica, feitos com placas de ferro rebitadas entre si. Nas Lajes, e para apressar o arrefecimento, 
o óleo pode ser transvasado da primeira cula para uma segunda, e mesmo para uma terceira; mas 
não vi mais do que uma cula ao lado dos traióis em qualquer outra estação dos Açores. 

Não possuo informações a respeito do tempo que demora a desmanchar e derreter uma baleia 
nos Açores mas, a avaliar pelos registos dos navios baleeiros, um cachalote grande mantém, 
seguramente, um traiol de dois caldeiros ocupado durante três ou quatro dias, e até mais. Não 
há, obviamente, comparação possível entre estes métodos e os da baleação moderna segundo o 
modelo norueguês. 

As estações de traióis. Todas as estações de traióis existentes nos Açores empregam os 
utensílios e os métodos acabados de descrever. É notória a semelhança com o derretimento a 
bordo de uma barca antiga. Num navio baleeiro, os traióis, construídos em tijolo, eram 
instalados logo atrás da escotilha da proa e acomodavam dois caldeiros, se bem que alguns 
navios, em meados do século passado, levassem três. As únicas diferenças, nos traióis dos 
navios baleeiros, eram um reservatório de água, pouco fundo, subjacente à estrutura e que se 
destinava a evitar que pegasse fogo ao convés; e a ausência total de chaminés, pelo menos até as 
de chapa metálica serem introduzidas, durante a segunda metade do século, nalgumas 
embarcações. Mas os melhores termos de comparação para as estações de traióis açorianas são 
as indústrias litorâneas primitivas que operavam no Spitzbergen, basicamente similares, 
descritas por Gray, 1662-1663 (in Jenkins, 1921, p. 152) e, mais propriamente, certas cenas 
posteriores na Nova Inglaterra, como a que mostra uma gravura reproduzida por Scammon 
(1874, Gr. XXIII) de uma estação de New Bedford, em 1763, com as suas casas dos caldeiros, 
utensílios e selhas de toucinho. E cenas como a de Carmel Bay, nos anos de 1850 (p. 64), não se 
diferenciam, mesmo nos detalhes, de algumas das actuais estações do Pico. Os parágrafos 
seguintes proporcionam uma súmula do aspecto e equipamento das várias estações de traióis 
dos Açores, tal como existem hoje em dia (ver também a Fig. 3, p. 18; e a Tabela 4, p. 27). 

A vila das Lajes, na costa sul do Pico, é aqui objecto de menção mais alargada pelo facto de 
sempre ter ocupado uma posição de destaque, sendo actualmente, e nos moldes antigos, o maior 
centro de processamento de baleias dos Açores. Estão aqui sediadas sete armações, que 
possuem, ou partilham, uma instalação composta por cinco traióis a céu aberto: uma destas 
armações funciona com um único caldeiro. A fábrica, ao ar livre, foi construída na extremidade 
mais larga do quebra-mar, que tem vagamente a forma de uma frigideira e se apoia numa linha 
de recifes que abrigam a laguna das Lajes51. Na parte onde o quebra-mar termina, o lado do mar 
foi desimpedido para abrigar um guindaste e deixar espaço de manobra às carretas que 
transportam os materiais. No lado que dá para a Lagoa e para o porto de abrigo, os cinco traióis 
alongam-se na parte superior, plana, de uma ampla rampa de alagem. Estão ligados entre si por 

                                                
49 Corruptela fónica do Inglês cooler (Nota do Tradutor). 
50 Corruptela fónica do Inglês bailer (Nota do Tradutor). 
51 Conhecida por Lagoa (Nota do Tradutor). 
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muros baixos, que ajudam a quebrar o vento e o mar, e dispostos por forma a constituírem os 
nós e as pontas dos braços ramificados formados pelas paredes. Desta forma, três ou quatro 
baleias diferentes, aladas pela rampa comum, podem ser processadas em outros tantos espaços 
de trabalho, cada um com o seu guincho e ladeado pelos traióis (Gravura IV, Fig. 2). Em frente 
à fábrica, do outro lado do porto, ficam seis casas dos botes, caiadas, e duas rampas de arrear, 
cada uma destinada aos botes de cada grupo de três casas. As lanchas rebocadoras permanecem 
fundeadas no ancoradouro. Nos restantes locais do Pico, as instalações são mais modestas. A 
pequena localidade de São Mateus, a oeste das Lajes, tem um único traiol, com um grande 
tanque quadrado, construído no calhau contra a base do paredão, a servir de cula. Em São 
Mateus, a estrada passa tão rente à costa que a casa dos botes fica acima dela: os botes têm que 
ser movidos à força de braço, sendo depois arreados numa rampa que não passa de uma simples 
abertura na rocha. As baleias podem ser encalhadas nesta rampa, ou então desmanchadas 
acostadas a um cais tosco, construído sobre uma parte dos rochedos (Gravura IV). Para leste das 
Lajes ficam duas aldeias isoladas, Ribeiras e Calheta de Nesquim, muito semelhantes entre si 
enquanto aglomerados baleeiros, e coladas às altas falésias que nesta zona do Pico levam a 
estrada costeira para várias dezenas de metros acima do litoral. Actualmente existe um caminho 
alcantilado que serpenteia entre a estrada e as Ribeiras, mas em 1949 disseram-me que, dois 
anos antes, só se conseguia alcançar o povoado a pé ou a dorso de mula. Ambas as aldeias estão 
bastante expostas e ficaram seriamente danificadas aquando da passagem de um ciclone, em 
1946. Cada uma tem um pequeno molhe, ou cais, ao longo de uma linha de rochedos que se 
projecta da enseada e protege uma pequena praia de calhau, onde se arreiam os botes e se 
encalham as baleias. As baleias também são esquartejadas acostadas ao cais. Nas Ribeiras, o 
cais tem cabrestante e um único traiol, com dois caldeiros. O cais da Calheta de Nesquim tem 
dois cabrestantes e gabou-se, em tempos, de ter três traióis, mas dois deles foram destruídos 
pelo ciclone. 

Os traióis em actividade que vi nas outras ilhas estão recobertos por um telhado, ou mesmo 
inteiramente fechados num abrigo, ou casa dos caldeiros. Nas antigas barcas baleeiras os traióis 
eram por vezes recobertos, mas nunca completamente encerrados. 

Há uma estação de traióis na vila das Velas, em São Jorge. As Velas constituem o maior 
aglomerado da ilha, e talvez seja por razões de ordem sanitária (os traióis expelem uma 
fumarada espessa e pestilenta, da queima do torresmo) que a casa dos caldeiros das Velas fica 
situada ao fim de um estreito caminho que segue a orla marítima, longe da parte principal da 
vila. Aqui o toucinho é transportado, do cais onde as baleias são desmanchadas, em carros de 
bois gradeados a vime. Este transporte em carros faz lembrar a descrição, por Obed Macy, da 
baleação litorânea primitiva em Nantucket (p. 62). As duas casas dos botes das Velas, tal como a 
de São Mateus, no Pico, ficam do lado oposto da estrada em relação à estreita rampa de alagem, 
pelo que os botes têm que ser passados a pulso de um lado para o outro. São Jorge tem uma 
segunda estação, no Topo, mas não a visitei e nem sequer sei se as baleias a desmanchar são 
encalhadas ou encostadas a um cais. 

A fábrica do Negrito, na Terceira, é um pouco mais elaborada que a das Velas. O Negrito é a 
única estação de traióis cujos botes arreiam num local diferente: o varadouro de São Mateus, 
situado um pouco mais abaixo, ao longo da costa. No Negrito existem duas rampas de encalhe, 
unidas por uma plataforma elevada, de pedra, na qual um único cabrestante trabalha, através de 
um sistema de guias, com os cabos de qualquer das rampas. A casa dos caldeiros fica perto, 
numa porção de terreno mais elevada, frente a um espaço cimentado onde foram escavadas duas 
fossas para toucinho. Dentro da casa estão dispostos quatro caldeiros, em bateria, que se 
destinam exclusivamente a este; o espermacete do queize e do janco é fervido à parte, num 
traiol a céu aberto adjacente, cujos dois caldeiros não são de ferro fundido, mas sim feitos de 
chapas de ferro forjado, rebitadas entre si. O espermacete necessita, para derreter, de uma 
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temperatura inferior à do toucinho, e foi-me dito, vagamente, que esta era a explicação para o 
uso de caldeiros de chapa de ferro. Em várias estações dos Açores o queize e o janco são 
derretidos conjuntamente com o toucinho, pelo que não há separação do óleo de espermacete, ou 
“óleo da cabeça”. Mas sempre que esta separação é levada a cabo, tenho a impressão de que, tal 
como nos tempos das barcas baleeiras, ainda é costume “espremer o espermacete” antes de 
meter aquelas partes da cabeça nos caldeiros. Espremer o espermacete consiste em mergulhar as 
mãos numa selha cheia de espermacete semilíquido e apertá-las uma contra a outra, por forma a 
extrair o “slobgollion52”, ou seja, os finos fios e fiapos de membrana que permanecem em 
suspensão no espermacete e que tendem a carbonizar-se nos caldeiros, afectando de certa forma 
a qualidade do óleo da cabeça. Voltando aos pormenores da fábrica do Negrito, vale a pena 
mencionar que nela foram construídos adequados tanques de armazenamento subterrâneos, 
escavados na rocha e chapeados a cimento: três para óleo do corpo e um para óleo da cabeça. A 
maioria das estações de traióis açorianas atesta directamente, com o óleo arrefecido, os vulgares 
bidões de aço usados para o embarque (os cascos de madeira do tempo dos navios baleeiros já 
não se usam nos Açores e, hoje em dia, os tanoeiros que fazem as selhas da linha e do toucinho 
para os botes e para a fábrica obtêm o principal do seu sustento a fazer barris de vinho). A outra 
estação de traióis da Terceira fica nos Biscoitos, na costa norte, mas não pude observá-la. 

Na ilha Graciosa há duas pequenas estações de traióis, na Barra e em Santa Cruz, mas também 
não visitei qualquer delas. 

Santa Maria só tem uma estação, que fica numa zona abrigada da ponta sudeste da ilha, no 
porto do Castelo, mas o seu equipamento de extracção de óleo é mais evoluído que o de 
qualquer outra estação de traióis que eu tenha visto. Simultaneamente, e exceptuando o 
varadouro do Salão, no Faial, é a estação mais isolada dos Açores. Ao contrário de todas as 
outras, não se integra num povoado, já que não há casas, e alcança-se por um carreiro em 
ziguezague, socavado no barro vermelho e no calcário da íngreme falésia, que serpenteia desde 
o farol sobranceiro (Gravura IV). Os baleeiros vivem na Maia, uma pequena aldeia a uma milha 
ao norte, e têm que regressar a casa por um atalho que passa no topo do falésia. A casa dos 
caldeiros fica encostada à base desta, frente a uma pequena praia de calhau entre duas linhas de 
rochedos que seguem mar adentro e proporcionam, com bom tempo, abrigo para arrear os botes 
e encalhar as baleias. Sobre uma destas linhas de rochedos construiu-se um pequeno molhe de 
pedra e cimento, equipado com um pequeno guindaste; mas este só é usado para carregar os 
barcos que transportam o óleo, e não para o esquartejamento. O cabrestante para encalhar as 
baleias está instalado no calhau, logo abaixo da casa dos caldeiros. Esta é de frente aberta, em 
todo o comprimento, mostrando um traiol com uma série de cinco caldeiros, cada um com a sua 
fornalha. Ao invés de serem transvasados para a cula, um por um, os caldeiros são providos de 
dois escoadouros, escavados na placa de pedra que os rodeia, à face com as respectivas bordas. 
O óleo é vertido directamente para estes escoadouros que, por sua vez, são drenados por meio de 
um tubo de ferro, para uma cula quadrada, em pedra. Esta cula é, obviamente, aberta em cima, 
mas dá para um segundo tanque de pedra inteiramente coberto, exceptuada uma pequena 
abertura quadrada com tampa de madeira. Este segundo tanque é um tanque de decantação, para 
o qual o óleo da cula é transvasado e de onde pode escorrer, por gravidade, para um grande 
tanque de armazenamento fechado e parcialmente enterrado no solo. Finalmente, a parte 
superior deste tanque de armazenamento, empedrada, serve de suporte a um burrinho53 vertical 
ligado a uma bomba de vapor, que bombeia o óleo, segundo as necessidades, para um grande 
tanque de armazenamento metálico, cilíndrico, instalado sobre uma plataforma de pedra. Em 
1949, estava em construção um segundo traiol de dois caldeiros, destinado exclusivamente ao 
espermacete. Não contando com as quatro estações mais modernas e excluindo as lanchas de 
                                                
52 Termo baleeiro sem significado literal, já usado por Herman Melville em “Moby Dick” (Nota do Tradutor). 
53 Pequeno motor auxiliar, também conhecido por “macaco” (Nota do Tradutor). 
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reboque motorizadas, o burrinho do porto do Castelo foi a única máquina que encontrei em toda 
a indústria baleeira açoriana; e é evidente, mesmo sob outros aspectos e apesar do seu 
isolamento e dificuldade de acesso, que o porto do Castelo é a mais avançada das estações à 
moda antiga. Enquanto que as outras estações e os seus traióis são sobreviventes activos do 
século passado, esta foi construída, ou reconstruída, em anos recentes. 

Os restantes traióis dos Açores são os quatro que estão fora de uso e que foram suplantados 
por fábricas alimentadas a vapor; merecem aqui uma breve menção. Nas Flores há um, nas 
Lajes, que não cheguei a ver. Informaram-me que as Lajes das Flores eram agora apenas um 
varadouro, e que a única fábrica é a moderna instalação em Santa Cruz. No Cais do Pico, na 
costa norte da ilha, a velha casa dos caldeiros contém uma bateria de oito, e o traiol é mantido 
em bom estado de funcionamento, para o caso de surgir algum imprevisto na unidade de 
extracção sob vapor da nova estação. A antiga estação de traióis das Capelas, uma enseada 
abrigada na costa norte de São Miguel, é hoje em dia um simples varadouro, cuja rampa serve os 
botes que arreiam por conta da moderna fábrica, em São Vicente, duas milhas para leste. No 
Faial, a velha estação de Porto Pim, na Horta, fica perto da nova; as antigas casas dos botes, 
parecidas com longas cabanas Nissen54 construídas em pedra vulcânica, ainda abrigam, no 
Inverno, os botes trazidos dos varadouros estivais do Capelo e do Salão. As velhas plataformas 
de esquartejamento em Porto Pim já foram descritas (p. 64). A casa dos caldeiros, agora deserta, 
é notável pelo seu tamanho e amplidão. Dois traióis, cada um com dois caldeiros, jazem 
encostados às paredes. Há também uns acessórios que não vi em mais lado nenhum: são 
coberturas de forma cónica para os caldeiros, em chapa de ferro, destinadas a reduzir o risco de 
fogo no caso de um dos caldeiros deitar por fora. Os caldeiros dos antigos navios baleeiros 
tinham, por vezes, coberturas semelhantes. A cula era, aqui, um imenso casco de madeira. A um 
canto há um pequeno cercado de madeira ainda atulhado de torresmos secos e poeirentos, como 
se estivesse à espera do próximo “negócio d’óleo”. 

Processamento nas estações modernas 

As ilhas do Faial, Flores, Pico e São Miguel têm cada uma a sua fábrica baleeira alimentada a 
vapor, onde a baleia é içada para um pátio de corte e aí reduzida a toucinho, carne e ossos para 
cozedura sob pressão. Ao contrário da maioria das estações de traióis, estas quatro estações 
modernas ficam afastadas das vilas ou aldeias, da mesma forma que todas as estações baleeiras 
que processam a carcaça completa, por esse mundo fora, estão isoladas por razões de higiene. 

O processamento (isto é, o aproveitamento da baleia, num contexto mais moderno) é, na sua 
maior parte, levado a cabo por pessoal fabril especializado, enquanto que os baleeiros, nas 
estações de traióis, desmancham e derretem sem qualquer assistência exterior. Se bem que o 
equipamento de cocção seja semelhante ao de qualquer estação baleeira costeira no estrangeiro, 
as modernas fábricas dos Açores merecem ser descritas porque os baleeiros da plataforma 
adaptaram os métodos tradicionais do espeide de corte ao emprego do guincho a vapor, 
desenvolvendo técnicas independentes de esfola e esquartejamento que diferem 
substancialmente das práticas norueguesas. 

Estou mais familiarizado com os métodos utilizados na estação da firma Reis e Martins, Lda., 
em Porto Pim, nos arredores da Horta, Faial, onde passei a maior parte do tempo que estive nos 
Açores. Esta estação foi construída (Fig. 5) no ponto em que o istmo pouco elevado que corre 
para sul da Horta, com a baía de Porto Pim a oeste, termina de repente nas abruptas encostas do 
Monte da Guia. A plataforma de desmancho foi parcialmente escavada num dos lados da colina 
e ficou assim delimitada por uma alta parede de rocha, não vedada, no cimo da qual o gado 
pasta, olhando a plataforma em baixo. Uma rampa íngreme, de calhau rolado, desce até à água, 
                                                
54 Espécie de abrigo militar pré-fabricado, em forma de meio barril (Nota do Tradutor). 
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provida de arganéus para segurar as baleias içadas (ver Gravura IV, Figs. 5 e 6). Uma ponte de 
pedra continua esta rampa e prolonga a vereda que ladeia os flancos do Monte da Guia até à 
antiga casa dos caldeiros, um pouco mais adiante, na baía. A rampa sobe até à plataforma de 
esquartejamento, que consiste num pátio quadrado, fechado, com o chão cimentado em declive 
irregular. O sangue é escoado da plataforma por meio de um sistema de regos que desaguam em 
fossas abertas na rampa. Na parte de trás da plataforma, e protegidos por um pequeno abrigo 
encostado ao muro da fábrica, há dois guinchos que podem ser emparelhados entre si; um outro 
guincho, mais pequeno, reservado ao aproveitamento da cabeça, está fixo a um canto. 

Os cachalotes, rebocados pelas lanchas desde os varadouros do Capelo e do Salão, são 
amarrados a uma bóia, logo ao de fora da rampa. Dois homens levam depois, numa chata, uma 
ponta de cabo desde o guincho até à baleia, que é então içada até à boca da rampa (Gravura IV, 
Fig. 5). Logo que a baleia está convenientemente encalhada, alguns baleeiros e pescadores 
locais, com a água pela coxa, começam a raspar-lhe a pele (blequesquine) para a usar como isco, 
na pesca; como raspadores, utilizam velhos bocados de ferro, espeides de corte ou simplesmente 
as unhas crispadas das mãos nuas. Entretanto, os homens da plataforma afiam os seus espeides 
num rebolo manual e preparam-se para o esquartejamento (que é uma designação mais 
apropriada para “desmancho”, neste contexto). Os aparelhos de potência, providos de moitões 
de aço e de cabos também de aço, são gornidos; e os moitões móveis, ou moitões inferiores, são 
laboriosamente arrastados rampa abaixo e amarrados, por meio de uma forte corrente, ao troço 
caudal da baleia. Enquanto que os cadernais de duas roldanas são suficientes para os animais 
pequenos, as baleias grandes requerem, em geral, cadernais de quatro roldanas. Cada baleia 
precisa de dois cadernais completos, cujos moitões fixos, ou superiores, estão presos a sólidos 
postes de cimento embutidos na rocha, junto ao abrigo do guincho; os tiradores são então 
levados para um dos guinchos e os dois guinchos são emparelhados, para iniciar a alagem. 

Com esta aparelhagem a baleia é lentamente arrastada pela rampa acima, até à plataforma. O 
esquartejamento começa de imediato com a remoção da cabeça, ao nível dos côndilos, por meio 
de um pesado espeide e com o auxílio de um cabo retesado pelo guincho pequeno. Logo aqui 
temos uma diferença em relação à prática norueguesa, na qual todo o toucinho do corpo e da 
cabeça é retirado antes da decapitação. No final, a cabeça é arrastada para uma das extremidades 
da plataforma, onde os baleeiros a esperam para proceder ao seu desmancho e à extracção do 
espermacete. 

Se a baleia for grande, o trabalho prossegue de imediato, sobre o tronco do animal. Quando há 
várias baleias, e todas de pequeno ou médio tamanho, o tronco da primeira é puxado para o lado, 
deixando espaço para içar uma segunda, que por sua vez também é decapitada e posta de lado; 
conseguem-se assim trabalhar três baleias simultaneamente. 

O desmancho do toucinho do tronco começa com a extracção do ampo ventral, postero-anal 
(que é exclusivamente gordura), sob a forma de uma grossa tira, cortada com os espeides, desde 
atrás do ânus até ao troço caudal. Entretanto, e com a baleia deitada de lado por forma a que as 
costas e a barriga se possam referenciar, respectivamente, como ficando à esquerda e à direita, o 
principal degole ventral resulta de uma série de cortes horizontais e verticais. O talho começa no 
ânus e prossegue horizontalmente até cerca de um metro à frente da abertura genital, onde muda 
de direcção e sobe verticalmente uns 60 centímetros, continuando depois horizontalmente outros 
60 centímetros e depois descendo, para terminar horizontalmente para a frente por cerca de um 
metro. Este “desenho” de um quadrado com três lados é repetido até que o degole chegue perto 
do fim do tronco, ou que o atinja mesmo. O traçado do corte é tal que, quando mais tarde o 
toucinho sobrejacente à zona retalhada é retirado, ficam atrás duas abas quadradas, que parecem 
dois merlões com uma ameia entre eles, numa muralha de toucinho. O lado dorsal, ou esquerdo, 
neste caso, é processado de forma semelhante: a barbatana dorsal e os ampos dorsais posteriores 
são retirados, numa única fatia grossa, tal como o ampo ventral postero-anal; depois, a porção de 
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toucinho à frente da posição previamente ocupada pela barbatana dorsal é retalhada, por forma a 
deixar dois “merlões” como os do lado direito, ou ventral. Chega agora o momento de tratar da 
barbatana caudal: o lobo que está no ar é cortado, próximo do seu ponto de inserção, enquanto 
que o outro é convenientemente reservado, para servir de escora à cauda até o esquartejamento 
estar mais avançado. O esquartejador retoma então o trabalho no tronco da baleia, retirando todo 
o toucinho da parte de cima, entre os degoles dorsal e ventral, em quadrados de cerca de 60 
centímetros de lado, com a ajuda do espeide e do gancho do toucinho, como se estivesse a 
desmanchar uma baleia encalhada (p. 61 e Gravura V). Os guinchos a vapor não são muito 
utilizados no esquartejamento, se bem que se recorra a eles para remover uma certa quantidade 
de toucinho das partes laterais da baleia. A aselha é tirada no fim: o mandador sobe para cima da 
carcaça e limpa a zona de inserção da barbatana dos restos de toucinho circundante, 
desarticulando em seguida, com o espeide, a ligação entre o úmero e a omoplata. Nesta fase do 
desmancho, o tecido conjuntivo branco que cobre a carne está inteiramente exposto, de um dos 
lados, com os dois merlões de toucinho ao alto, à esquerda e à direita (Gravura V). Abre-se 
então um orifício no centro de cada merlão, que será mais tarde utilizado para dar a volta aos 
restos da carcaça. A primeira carne a ser retirada é a parede abdominal, cortada com espeide e 
gancho, do ânus para a frente, numa série de fatias transversais, ou filetes da barriga: os 
intestinos ficam expostos. Entretanto a omoplata já foi separada dos seus ligamentos musculares 
e arrancada pela parte de cima da baleia. Os grandes filetes de músculo dorsal, ou carne do 
lombo, entre as espinhas neurais e as apófises transversas, são desfiados com a ajuda do 
guincho, como aliás é prática corrente nas fábricas baleeiras alimentadas a vapor, em qualquer 
local. Nos Açores, os guinchos encontram maior utilidade no talho das carnes e no 
desmembramento do esqueleto do que propriamente no desmancho do toucinho. Uma vez 
retirada a carne do lombo, a cavidade torácica fica exposta pela remoção das costelas, depois de 
se terem desarticulado as vértebras torácicas a golpes de espeide. As costelas são arrancadas aos 
pares, presas a um estropo do guincho, e o trabalho sobre um dos lados fica assim completo. A 
carcaça é seguidamente virada com a ajuda de cabos de aço, um por baixo e outro por cima, 
passados por guias à esquerda e à direita e ligados a grandes tognos de madeira enfiados, de 
cada lado, nos merlões de toucinho. O trabalho prossegue agora mais rapidamente, pois a 
carcaça já tem pouca altura e apresenta-se mais espalhada sobre o pátio. O toucinho do lado que 
estava por baixo aparece agora em cima, sendo talhado nos habituais quadrados de cerca de 60 
centímetros de lado. A aselha é retirada juntamente com o toucinho. A carne da barriga e do 
lombo é retalhada, a omoplata retirada, e a segunda série de costelas separada gradualmente, tal 
como a primeira. Tudo o que resta é a coluna vertebral intacta, descarnada até ao osso, e as 
massas viscerais torácica e abdominal. Por meio de um cabo passado numa guia, estas massas 
são arrastadas, a escorregar, pela rampa abaixo, sendo depois rebocadas para o alto mar por uma 
das lanchas motorizadas. Nem o fígado nem quaisquer outras vísceras eram aproveitadas em 
Porto Pim, em 1949. A coluna vertebral é inteiramente reduzida com o espeide, libertando-se 
uma vértebra de cada vez. 

O aproveitamento da cabeça é a parte das actividades fabris reservada exclusivamente aos 
baleeiros, que vêm dos seus varadouros especificamente para este fim. O costume provém 
porventura dos tempos dos navios baleeiros, nos quais o esvaziamento do queize e o desmancho 
do janco eram deveres exclusivos dos oficiais. A quantidade de tecidos na cabeça tornam a 
respectiva dissecação numa tarefa árdua: uma baleia de 16,8 metros tem uma cabeça com cerca 
de 6 metros de comprimento e quase 2,7 metros de altura. Com a cabeça deitada sobre um dos 
lados, começa-se por remover o toucinho e os tecidos que ficam entre os ramos da maxila 
inferior: estes tecidos incluem a língua e o aparelho hióide. Separam-se em seguida os músculos 
mandibulares e puxa-se a maxila inferior para o lado (Gravura V). Nesta altura retira-se o 
toucinho da cabeça, em pedaços quadrados, se a baleia não for muito grande, ou então em tiras, 
esfoladas com a ajuda do guincho pequeno. A dissecação do órgão do espermacete começa com 
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a abertura do queize e com a recolha e transvase do espermacete para as selhas, após o que o 
queize é retalhado aos bocados, seguido pelos blocos de janco, da mesma forma como se 
desmancharia a cabeça de uma baleia encalhada. Só resta agora o crânio, que é desbastado de 
qualquer tecido aderente e arrastado para um canto da plataforma, a fim de ser serrado. 

A serragem é levada a cabo por dois homens, com uma serra de lenhador, pois não existem 
serras a pressão de vapor nas modernas estações açorianas. As costelas são serradas juntamente 
com os crânios, e as espinhas neurais e as apófises transversas das vértebras maiores são 
cortadas com pesados machados, até ficarem suficientemente pequenas para entrar nos caldeiros 
de pressão. Uma última tarefa, que espera, em geral, por um período morto após a limpeza da 
maior parte da plataforma, é a extracção dos dentes do maxilar inferior. De facto, é frequente 
deixar acumular vários maxilares, durante dias e até durante semanas, por forma a deixar 
apodrecer os tegumentos e ligamentos dos dentes, tornando assim mais fácil a sua remoção. A 
“esfola do marfim” é feita da forma tradicional, bem representada num esboço feito por alturas 
de 1850 e reproduzido por Haley (1950, obra póstuma, p. 199). A fiada de dentes de cada lado é 
arrancada por inteiro, aderindo apenas a uma longa tira de gengiva; os dentes são depois 
extraídos dos seus alvéolos com o auxílio de um pesado espeide. Esta prática é semelhante à 
prática norueguesa actual. Os dentes são guardados para trabalhos de scrimshaw (p. 75), 
juntamente com algumas secções dos ramos mandibulares, designados por “pan-bone” (ossos 
espalmados). Em geral, a porção sinfisial anterior do maxilar inferior segue com o resto dos 
ossos para os caldeiros de pressão. 

O trabalho no pátio e na unidade de cocção pode, se necessário, continuar até de madrugada, à 
luz dos candeeiros, mas os homens ficam extremamente cansados, já que não existem turnos 
nocturnos nem rendições de pessoal. 

A sequência de operações acabada de descrever é rigorosamente seguida na plataforma de 
Porto Pim. Na verdade, a natureza rotineira do trabalho é das poucas coisas que as práticas 
açoriana e norueguesa têm em comum. Na baleação norueguesa o animal, ainda com a cabeça 
agarrada, é desmanchado por remoção da totalidade da cobertura de toucinho, em três fatias: as 
duas primeiras são esfoladas simultaneamente, com a ajuda de guinchos, à esquerda e à direita; a 
baleia é depois “tombada”, por retesamento de cabos cruzados, um preso à mandíbula e o outro 
preso à aselha, por forma a chegar à terceira fatia que estava, até então, debaixo da baleia. Nos 
Açores dá-se a volta à baleia numa fase posterior do processo, quando já só se tem praticamente 
metade do animal truncado. A prática norueguesa de desmanchar (“lemming”) uma baleia 
esfolada consiste em remover, primeiro, a cabeça, e depois abrir a cavidade do corpo numa 
única operação, separando os ligamentos das costelas e arrancando, inteiro, o peito de um dos 
lados, por aplicação de tensão na zona do ombro; tal prática contrasta notavelmente com o 
método açoriano de desmancho gradual, aos bocados. Na dissecção da cabeça, a prática 
norueguesa evita novamente os métodos graduais, preferindo remover o “trusk”, ou órgão do 
espermacete (queize e janco juntos) inteiro, numa única massa de tecidos. Os homens da 
plataforma, nos Açores, não são menos hábeis do que os seus congéneres no estrangeiro; apenas 
os métodos utilizados, e a modesta variedade e potência da maquinaria disponível, tornam as 
operações de aproveitamento da baleia, numa fábrica açoriana moderna, mais lentas do que as 
das estações especializadas de outros locais. Soube nos Açores que uma plataforma, num bom 
dia de trabalho, levou cerca de nove horas para desmembrar três baleias, de 15,8 metros, 12,8 
metros e 12,5 metros, deixando ainda duas das cabeças meio dissecadas. Uma boa equipa, 
usando os métodos noruegueses, pode limpar um cachalote de 15,2 metros em três quartos de 
hora, no convés de um navio-fábrica, ou em cerca de uma hora, numa estação costeira. 

A fábrica de Porto Pim emprega uma bateria de caldeiros de pressão verticais, semelhantes aos 
de qualquer outra estação baleeira movida a vapor. O vapor é gerado numa caldeira alimentada a 
mato. A parede da unidade de cocção delimita o pátio de corte por detrás e há uma porta, perto 
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do alto da parede, que dá para uma galeria elevada, de onde se podem encher os caldeiros de 
pressão. Os “livros” de toucinho e os pedaços de osso serrados, suspensos de ganchos ou de 
estropos, são içados até à porta por um elevador a vapor: não há gruas de baldes nem rampas 
elaboradas, para este fim. Os caldeiros para toucinho e para osso são semelhantes entre si, mas 
os que se carregam com toucinho são equipados com uma série de grelhas ou separadores em 
ferro, para facilitar a extracção. Os ossos, depois de fervidos, são postos a secar e depois moídos 
para farinha de ossos. O óleo, tanto do toucinho como dos ossos, fica algum tempo a repousar e 
separa-se depois por acção da gravidade, sendo finalmente armazenado em tanques e bidões. 
Não havia nos Açores, em 1949, máquinas centrifugadoras para separar o óleo, e parece-me que 
uma boa parte do óleo separado por gravidade nas fábricas modernas, bem como do óleo mais 
pobre e mais escuro das estações de traióis, é enviada para Sacavém, no continente, para 
refinação. 

Em Porto Pim não se extrai óleo da carne, que é apenas seca e convertida em farinha, sem 
cozedura prévia. Não se usam cortadoras mecânicas: a carne para os secadores é cortada, com 
facas de açougueiro, por uma pequena equipa que trabalha em cavaletes, mesmo ao lado da 
plataforma. Depois de se terem dividido os grandes filetes em nacos manuseáveis, trazem-se 
estes para os cavaletes, onde são cortados novamente em fatias mais pequenas e, finalmente, em 
cubos de 6 centímetros, prontos para a unidade de farinação. 

A carne de cachalote é comestível, e eu achei-a tão tenra e saborosa como a carne, 
convenientemente preparada, das baleias de barbas; mas quando está fresca é muito escura, de 
cor borgonha sob luz reflectida, e muita gente considera repugnante esta cor. A bordo das 
antigas barcas baleeiras era frequentemente saboreada, fosse guisada, em empadas ou em 
almôndegas, mas disseram-me que hoje em dia, nos Açores, raramente se come. A carne desta 
espécie de baleia só é consumida, de uma forma geral, no Japão. 

Nas Flores, a fábrica moderna sobranceia uma pequena enseada, a menos de uma milha ao 
norte de Santa Cruz. A estação foi construída sobre um rochedo e, se bem que a plataforma de 
desmancho e a unidade da cocção sejam semelhantes às de Porto Pim, apresenta uma 
característica notável no grande comprimento (que eu me lembre, pelo menos 100 metros, mas 
talvez mais) da rampa de pedra em íngreme declive, ao longo da qual as baleias são arrastadas, 
entre paredes de alvenaria, até ao pátio horizontal da plataforma (Gravura IV, Fig. 4). 

A fábrica do Cais do Pico é notável pela sua ampla plataforma de desmancho cimentada, em 
declive suave até uma curta rampa que vem da água por entre dois quebra-mares de pedra. Nesta 
estação há um cabrestante a vapor, além do guincho normal e do guincho da cabeça. A unidade 
de cocção tem quatro autoclaves para toucinho, ladeadas por duas maiores, para osso, e há 
quatro tanques de armazenagem de óleo. Em 1949, a carne não era aproveitada e deitava-se ao 
mar juntamente com as vísceras, mas a companhia tinha planos para instalar uma unidade de 
produção de farinha de carne. Em 1951, já tinham começado com a separação do espermacete e 
com a extracção de óleo de fígado. 

A estação de São Vicente, em São Miguel, é a mais antiga das estações modernas, pois já está 
operativa desde 1934. Tal como a estação anterior, foi construída perto do calhau, bastando-lhe 
uma rampa curta. Em vez de um elevador de toucinho, destaca-se da plataforma uma ampla 
escada de madeira com dois lanços, que dá acesso aos topos das autoclaves, na unidade da 
cocção. Uma enfiada de homens e rapazes trepam pelas escadas acima, dois a dois, 
transportando aos ombros postas de toucinho ou selhas de ossos, suspensos de palancas de 
madeira. Os oito caldeiros de pressão da unidade são alimentados por caldeiras a óleo. O óleo da 
cabeça é processado separadamente, e há uma prensa de parafuso, manual, para o espremer a 
partir do espermacete solidificado. Nesta fábrica extrai-se primeiro o óleo da carne, nos 
caldeiros, antes de a secar para fazer farinha. A carne fervida é introduzida em sacas de 
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serapilheira e submetida a uma simples prensa, sendo depois retirada das sacas, maciada e 
enviada para a unidade de secagem. Em São Vicente há também equipamento para a produção 
de farinha de sangue. A escada do toucinho e as duas prensas manuais estão representadas na 
Gravura V. A estação é servida por botes que arreiam nas Capelas, ali próximo, e em Ponta 
Delgada, na costa sul. 

Âmbar cinzento, scrimshaw, couro de baleia e tendões 
Além das farinhas de carne e ossos, produzidas unicamente nas estações modernas, há alguns 

subprodutos menores que são interessantes por si sós, apesar de receberem diferentes graus de 
atenção por parte das várias armações do arquipélago e de não terem praticamente qualquer 
importância para a situação económica actual da indústria. 

A procura, nos Açores, do âmbar cinzento, uma concreção que se forma nos segmentos 
posteriores do intestino dos cachalotes, é tão antiga como os registos históricos da baleação na 
zona das Ilhas Ocidentais, porquanto Chaves (1924a) afirma que a correspondência de Estado 
de 1768 (p. 5) já mencionava aquela substância. Hoje em dia, como em séculos remotos, é 
costume, ao desmanchar ou processar uma baleia, fazer uma busca rotineira do produto, por 
meio de uns quantos golpes de espeide, na massa dos intestinos. A busca limita-se, geralmente, 
aos cachalotes machos, pois a maioria dos baleeiros açorianos apega-se à crença, há muito 
tradicional na baleação ao cachalote, de que o âmbar cinzento não ocorre nas fêmeas. O âmbar 
cinzento tem actualmente aplicações no domínio da perfumaria e, apesar de o mercado 
respectivo flutuar consideravelmente, ainda é possível obter preços elevados por amostras com o 
odor, a cor e a consistência apropriadas. A Estatística das Pescas publica o valor dos pedaços 
encontrados nos Açores: os números variam bastante, naturalmente, e as autoridades 
provavelmente não insistiriam em que são mais do que aproximados mas, durante os anos de 
1940, o valor publicado de um quilograma de âmbar cinzento era de cerca de 1000 escudos, ou 
sejam 10 libras esterlinas, ao câmbio de então, o que é um número plausível para âmbar de boa 
qualidade. Trata-se de um achado relativamente raro, não obstante Chaves (1924a) estar 
persuadido da importância potencial do âmbar cinzento na indústria açoriana ao ponto de sugerir 
que as fezes normais dos cachalotes fossem analisadas em busca de ambreína, o constituinte 
característico do âmbar cinzento. 

Segundo os valores publicados na Estatística das Pescas, foram encontrados nos Açores 
1208,58 quilos de âmbar cinzento, entre 1896 e 1949. Os pedaços de âmbar descobertos variam, 
em tamanho, desde pequenas pepitas reniformes de duas ou três onças a raras ocorrências de 
blocos descomunais, pesando centenas de quilos. Um bloco encontrado em São Miguel, em 
1944, figura entre os maiores jamais registados em todo o mundo: segundo Figueiredo (1946, 
p. 176), pesava 322 quilos. A Estatística das Pescas dá 422 quilos, mas trata-se aqui de um 
valor anual, que pode incluir 100 quilos provenientes de outra baleia, ou baleias. Em 1949 
ocorreram, na minha presença, dois achados de âmbar cinzento: um de 19 quilos, em São 
Vicente, São Miguel, a 27 de Junho, e outro, muito mais pequeno, em Porto Pim, Faial, a 12 de 
Julho, quando recuperámos de uma baleia um lote de três daquelas pepitas pesando, 
respectivamente, 2, 3 e 4 onças. A qualidade de um achado é tão variável como o seu peso, e 
estes nossos achados não passavam de amostras negras, brandas e de má qualidade, não obstante 
poderem ainda vir a melhorar com o envelhecimento, após terem sido extraídas da baleia. 

A arte de trabalhar os dentes e ossos da queixada para fazer objectos decorativos e úteis 
conservou-se nos Açores, em particular no Pico, onde o scrimshaw é uma espécie de indústria 
caseira nos aglomerados baleeiros. Uma arte já com cerca de 200 anos de idade, o scrimshaw 
surgiu das circunstâncias de vida do baleeiro americano, e o termo aplica-se, na sua expressão 
mais lata, a todo o artesanato sobre dentes de cachalote, ou “marfim”, ossos da queixada, barbas 
de baleia, metal, pau-preto dos mares do sul, cascas de coco, moedas de prata marteladas, casca 
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de tartaruga, madrepérola e, no fim de contas, sobre qualquer material ocasionalmente acessível, 
durante as viagens de baleação, que pudesse ser trabalhado à navalha ou à lima, ou torneado 
num torno simples, para afastar os feitiços do tédio durante os anos de cruzeiro. A maior parte 
das vezes, no entanto, o baleeiro trabalhava com marfim e osso de cachalote e com barbas de 
baleia, talvez por os achar simultaneamente invulgares e de textura satisfatória: com efeito, o 
scrimshaw limita-se a estes materiais na mais antiga menção de “schrimshawing” publicada, por 
Olmsted, em 1841 (p. 149), e nas referências ligeiramente posteriores a “mux e skimshander”, 
por Cheever (1851, p. 13655), e a “skrimshander”, por Melville (1851, p. 282). Na sua verdadeira 
essência de ocupação dos tempos livres numa viagem à baleia, o scrimshaw ainda sobrevive e 
prospera hoje em dia, nos dentes de cachalote esculpidos e torneados pelos baleeiros modernos 
durante as expedições ao Antárctico; mas o termo merece melhor ser aplicado ao trabalho dos 
baleeiros litorâneos dos Açores, que herdaram a arte directamente dos americanos, seus 
iniciadores. 

Os dentes não requerem preparação especial, além de uma fervura para remover quaisquer 
pedaços de tecido aderente, mas o osso da queixada é acorrentado, pelo menos durante um ano, 
em qualquer parte pouco profunda do leito marinho, onde a fauna trata de o limpar e a água 
elimina o óleo que o satura. A utilização do scrimshaw nos botes baleeiros açorianos já foi 
mencionada (p. 33). As peças decorativas são bastante mais sofisticadas e evidenciam mais o 
uso do torno do que as produzidas a bordo das barcas baleeiras. Os dentes fornecem boquilhas e 
cachimbos, frasquinhos para perfume, oveiros, copos de pé para licor, “ovos” para cerzir, corta-
papéis, jogos de xadrez, sinetes, anéis com sinete e crucifixos. Os jogos de xadrez são 
particularmente requintados. Os artigos em osso incluem caixinhas para rosários e para 
bugigangas, bengalas e ornatos para violas. Há uma fotografia, na obra de Figueiredo (1946, 
p. 188), que mostra uma selecção de scrimshaws provenientes do Pico. A quantidade de 
artefactos acabados é bastante modesta e são, na sua maioria, vendidos para o vizinho Faial, 
onde encontram comprador nos visitantes que aportam à ilha no vapor quinzenal. 

As peças de scrimshaw mais características dos velhos tempos da baleação não eram 
esculturadas nem torneadas, mas simplesmente gravadas ou desenhadas (as melhores até com 
elevada expressão artística) sobre dente de cachalote polido, e representando grande variedade 
de motivos, em geral momentos violentos da caça à baleia ou temas sentimentais ligados ao lar e 
ao afecto. Não vi nenhum destes exemplares nos Açores, mas encontrei recentemente em 
Londres um dente de scrimshaw, reproduzido na Gravura VI, que aparenta ter uma relação 
directa com os tempos em que os ilhéus portugueses navegavam nas barcas americanas e 
aprendiam o seu mester baleeiro actual. Como peça de scrimshaw, o referido dente é banal, já 
que o tema é convencional e a execução bastante tosca. Por cima de uma barca baleeira 
arvorando pavilhão americano, vê-se uma pomba da paz (um motivo frequente em scrimshaw) 
que leva no bico uma flâmula com o nome “Manuel Ballrros”. “Manuel” será talvez Português, 
mas é o apelido que desperta a atenção, por ser tão fora do vulgar. Aparentemente o dente foi 
gravado no mar, no século passado, por um baleeiro português iletrado, açoriano ou talvez cabo-
verdiano, que pediu aos companheiros para insculturarem no dente, com mais ou menos êxito, a 
transcrição fonética do seu nome, pronunciado “Manuel (dos) Baleeiros”56. 

Por vezes o osso de cachalote é utilizado, em bruto, para fins caseiros, do dia-a-dia. Figueiredo 
(1946, p. 190) mostra porções de osso da queixada usadas como prumos de cancela de um 
                                                
55 Na preparação deste relato, foi consultada a segunda edição do livro de Cheever (1851). A primeira edição 

(1850) também mencionava “skimshander”. 
56 Com o maior respeito pela interpretação do Autor, permitimo-nos sugerir que o apelido do nosso baleeiro seria 

talvez Bairros, Barros ou mesmo Bairos e que se trataria então de um natural dos Açores, onde tais 
antropónimos são bastante comuns; o que explicaria a ausência da contracção “dos” e, em relação à palavra 
Baleeiros, a ausência dos dois “ee” e a duplicação do “r” (Nota do Tradutor). 



 

78 

cerrado de milho. Eu próprio vi lintéis de porta em osso de cachalote e ainda confortáveis 
tamboretes, feitos de vértebras invertidas, com pernas e espaldares em madeira. 

Na ilha do Pico, e só na ilha do Pico, a pele do cachalote é transformada em couro. Noutras 
paragens do globo, a rija pele do pénis das grandes baleias de barbas é por vezes aproveitada, 
pelo facto de se conseguir curtir num excelente couro; e existe ainda uma indústria regular de 
fabrico de couro de Beluga, ou Baleia Branca (Vladykov, 1944, p. 149), pois a pele deste 
delfinídeo é rica em fibras longitudinais e permite fabricar, de facto, os mais fortes atacadores de 
sapatos que se conhecem. Mas fazer couro a partir da pele, da simples epiderme de uma grande 
baleia, parece que não se faz em lado nenhum, a não ser no Pico e talvez no Japão, onde se curte 
uma certa quantidade de pele de uma parte não especificada do corpo da baleia. No Pico a arte é 
aparentemente de origem local, e não uma relíquia da baleação americana, pois nunca encontrei 
qualquer referência ao curtimento de pele de baleia nas antigas narrativas. A pele negra do 
cachalote, quando fresca, é branda e friável e, à primeira vista, não parece ser nada adequada ao 
fabrico do couro; no entanto, o produto acabado é um couro acastanhado, resistente e duradouro, 
semelhante ao couro de vaca utilizado em sapataria, embora talvez um pouco menos maleável. 

O Sr. Joaquim José Machado, das Lajes do Pico, teve a amabilidade de me descrever como é 
obtido o couro de cachalote. A pele é seleccionada principalmente da cabeça, de onde pode ser 
esfolada com um mínimo de toucinho subjacente agarrado. As tiras de pele são primeiro postas 
de molho numa selha de cal, que desagrega o toucinho aderente e facilita a sua remoção. A 
operação seguinte é o curtimento: mete-se a pele numa infusão de casca de faia, Myrica faya, 
um arbusto que deu o nome ao Faial e que também é comum no Pico, nos cabeços e perto da 
costa. Depois de curtida, a pele é prensada entre rolos, para lhe retirar a humidade, e posta ao 
sol, a secar. O couro resultante tem cerca de 6 milímetros de espessura, o que significa que a 
pele não se torna mais fina durante o processo de transformação em couro. 

Ao que parece, o Pico nunca exportou couro de baleia e, nos tempos que correm, já pouco se 
produz, talvez porque os baleeiros já não sejam tão necessitados como antigamente. O couro de 
baleia era, noutros tempos, largamente utilizado no fabrico de solas de sapato e das toscas 
albarcas usadas pelos picoenses. (Os terrenos do Pico são tão agrestes que é habitual andar-se 
calçado, enquanto que os camponeses e baleeiros das outras ilhas andam, geralmente, 
descalços). O Sr. Machado diz que uma sola de couro de baleia dura seis meses, o que é um bom 
uso, na lava e nas bagacinas do Pico. Por vezes fazem-se até sapatos inteiros, usando a pele dos 
fetos de baleia maiores para as gáspeas; e há alguns anos o couro do pénis dos cachalotes 
adultos servia para fazer botas de água, bastante duradouras. 

A extraordinária resistência e a grande flexibilidade dos tendões e das fibras de tecido 
conjuntivo do cachalote tornaram vulgar a sua utilização nos Açores. Nas estações modernas 
que dispõem de uma unidade de produção de farinha de carne, os tendões têm que ser 
sistematicamente retirados das grandes fatias de carne, para evitar que obstruam a maquinaria. 
Não se deitam fora, antes se aproveitam para atar as cangas dos carros de bois, que ainda são o 
meio de transporte usual no arquipélago. Os grossos tendões redondos da cauda são usados 
como cabos. Por baixo do toucinho existem camadas de fibras paralelas de tecido conjuntivo; 
estas camadas são mais desenvolvidas na cabeça, onde encerram o órgão do espermacete como 
se fossem toalhas, bonitas e reluzentes, compostas de fibras achatadas em forma de fita, muito 
juntas, cada uma medindo vários metros de comprimento e cerca de um centímetro de espessura. 
Este tipo de fibra também se usa para atar cangas, mas a sua utilização preferencial é nas 
ataduras e uniões das correias das máquinas. 

Os baleeiros 
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O modo de vida dos baleeiros sedentários dos Açores pouco mudou, desde os tempos em que 
os seus antepassados embarcavam com os capitães ianques nas viagens de alto mar. A sua forma 
de vestir, por exemplo, não mudou rigorosamente nada. J. Ross Browne descreve assim os 
marinheiros açorianos, numa viagem à baleia (1846, p. 33): 

“Os portugueses usavam chapéus de palha com copas em forma de pão-de-açucar, calças 
de pano de colchão às riscas, remendadas a brim, camisas azuis, cinto e facas. Andavam 
todos descalços…” 

Hoje em dia, a maioria dos baleeiros ainda usa o chapéu de palha, de aba larga, e as calças de 
pano de colchão às riscas, cheias de hábeis remendos que constituem uma recordação das 
antigas lides baleeiras, em que a roupa, por vezes já velha, tinha que aguentar as longas viagens, 
e em que os homens se tornavam especialistas em “pôr um remendo por cima de outro, e mais 
um por cima deles todos”. A bordo das canoas, e nos pátios de corte, os baleeiros ainda andam 
descalços. 

Em alguns centros baleeiros, pelo menos, e à semelhança das estações da Califórnia, no século 
passado, os baleeiros não recebem salário, sendo retribuídos segundo um sistema de “soldadas” 
que constitui uma reminiscência directa dos tempos das barcas baleeiras, nas quais cada oficial 
ou marinheiro, consoante o seu posto, recebia uma comparticipação, ou quinhão previamente 
combinado, nos lucros líquidos da viagem. Numa armação açoriana, os proprietários podem 
reter até metade dos lucros, sendo a outra metade partilhada entre os baleeiros, num único 
pagamento anual: os oficiais, os trancadores e os maquinistas das lanchas recebem duas 
soldadas, enquanto os remadores recebem uma. O pessoal de terra das fábricas modernas, ou 
sejam, os trabalhadores das plataformas e das unidades de produção, recebem, aparentemente, 
salários fixos, acrescidos de um prémio sobre a venda do óleo; acho que há algumas armações 
em que os baleeiros também são pagos desta forma, ao invés de receberem a soldada. Até o 
sistema da “arca da roupa”, que consiste em distribuir antecipadamente, sob fiança, roupa e 
géneros aos marinheiros, recuperando depois o respectivo valor no acerto final de contas, foi 
preservado nos Açores: em Porto Pim (e provavelmente também noutros locais) os baleeiros 
abastecem-se numa única loja, a Casa dos Baleeiros, onde beneficiam de um crédito anual para 
alimentação, vestuário, vinho e azeite. 

A maioria dos baleeiros e respectivas famílias cultivam um pedaço de terra com milho ou 
vinha, criam uma vaca, ou uma cabra, e algumas galinhas, e vão de vez em quando à pesca, 
quando têm oportunidade, para complemento dos magros rendimentos da pesca da baleia. 

Os baleeiros são católicos devotos, e não há bote nos Açores que se faça ao mar sem levar uma 
ou duas imagens sagradas sob o leito da proa ou da ré. No Faial, todos os anos, no primeiro 
Domingo de Agosto, tem lugar a Festa dos Baleeiros, durante a qual se procede à benção dos 
botes da baleia (Gravura VI). Neste dia, os botes do Capelo e do Salão descem em força até 
Porto Pim, onde são varados, em linha, na margem arenosa do istmo que leva ao Monte da Guia. 
As companhas envergam as suas melhores roupas de sarja negra, e todos os botes são enfeitados 
com bandeiras; as selhas são descobertas e a linha passada no logaiéte, dispondo-se, à proa, um 
par de ferros vivos e uma lança. A consagração tem lugar no alto do Monte da Guia, na pequena 
capela cuja sacristia serve de vigia, e é o único serviço que nela se celebra, ao longo do ano. 
Terminado o serviço, a imagem da Virgem com o Menino é levada morro abaixo, pelo longo e 
sinuoso caminho que liga a capela ao istmo. Entretanto, já os baleeiros da fábrica de Porto Pim 
espalharam flores e montaram arcos de ramagens verdes, para transformar o caminho numa via 
processional; e há uma banda a tocar, foguetes e petardos. Chegado à praia, o sacerdote dirige-se 
aos botes, um a um. Os portadores pousam a imagem transversalmente sobre o leito de popa, à 
frente do logaiéte, virada para o mar. O trancador tira uma laçada de linha da selha da popa e faz 
com ela um seio, que passa em volta da santa e amarra ligeiramente, enquanto o resto da linha 
envolve o logaiéte. Terminada a benção, a imagem é levada para o bote seguinte; desta forma 



 

80 

simbólica, os baleeiros do cachalote fazem anualmente uma presa sagrada, rogando-lhe a benção 
de poderem apanhar baleias e de ficarem, ainda assim, protegidos dos perigos da caça. 

A Baleação na Madeira 
A Madeira fica situada a umas 500 milhas a sudeste do Grupo Oriental dos Açores e a cerca de 

dois terços da distância entre este Grupo e as Ilhas Canárias (Fig. 1). No tempo das barcas 
baleeiras caçava-se um pouco ao cachalote, no Verão, em volta da Madeira, e principalmente a 
norte da ilha, conforme os mapas de capturas publicados por Townsend (1935). Mas não me 
constou que lá houvesse qualquer negócio de baleação litorânea até 1941, altura em que a 
procura crescente de óleo de cachalote e o enfraquecimento da baleação austral se combinaram 
para trazer nova prosperidade à indústria açoriana e, simultaneamente, prover o incentivo 
necessário à extensão do empreendimento dos botes abertos até à Madeira. Poder-se-ia crer que, 
nos tempos modernos e em qualquer lugar, uma baleação costeira que começasse do nada teria 
inevitavelmente que empregar os métodos da indústria a vapor. Mas a Madeira conseguia 
igualar os Açores nos cachalotes que frequentavam a costa, nas altas falésias adequadas às 
vigias e no seu contingente de robustos ilhéus, entre pescadores e barqueiros. Em suma, tinha 
tudo quanto era necessário a uma indústria baseada em botes abertos que, em tempos de conflito 
e escassez, podia muito bem passar sem o pessoal especializado da moderna baleação e podia 
ser iniciada, do ponto de vista económico, com apenas uma fracção do investimento de capitais 
requerido pelos navios baleeiros a vapor e pelas unidades fabris. 

Na Madeira, tal como nos Açores, os botes baleeiros só apanham cachalotes. A Tabela 9 
fornece as estatísticas da indústria, de 1941 a 1949. A captura de baleias por cada bote é 
substancialmente superior aos valores extraídos da Tabela 10, para a maioria das ilhas dos 
Açores e para o mesmo período, mas isto pode ser devido ao facto de as condições 
meteorológicas serem melhores na Madeira, não significando necessariamente que haja aqui 
maior abundância de baleias. 

A baleação na ilha é, virtualmente, uma réplica dos métodos precursores utilizados nos Açores, 
e eu creio que, em 1941, foram enviados baleeiros açorianos para treinar os madeirenses no seu 
ousado empreendimento. Anteriormente a esta data, a tradição baleeira madeirense era bastante 
pobre, pois parece não ser mencionada nas antigas viagens, à parte um único registo de 
Clark (1887, p. 56), assinalando que o aglomerado baleeiro açoriano de Cojo Viejo, na 
Califórnia, acolhia dois ou três madeirenses. 

No que diz respeito às breves notas que se seguem, e porque não visitei pessoalmente a 
Madeira, fico em dívida para com a monografia de Figueiredo (1946, p. 89 e p. 141 e seg.) e 
para com o Sr. Tomás Alberto de Azevedo, do Faial, que levou a cabo uma missão baleeira à 
Madeira, há alguns anos atrás. É possível que tenha havido mudanças recentes, das quais não 
estou a par. 

Em 1946, existiam três vigias posicionadas nas falésias: duas na costa sul, no Garajau e na 
Ponta do Sol, a leste e a oeste do Funchal, respectivamente, e uma na Ponta do Pargo, na 
extremidade ocidental da ilha. As comunicações radiotelefónicas entre as vigias e as lanchas 
motorizadas foram introduzidas na Madeira mais ou menos na mesma altura do que em São 
Miguel. Há três varadouros, no Funchal e na Câmara de Lobos, a sul, e em São Vicente, a norte. 
Em 1948 utilizavam, ao todo, quatro lanchas e (segundo a Estatística das Pescas) doze botes 
baleeiros. As baleias são desmanchadas em Porto Moniz, a noroeste, e no Garajau, a sul. Em 
Porto Moniz ainda se usam traióis para a extracção do óleo, mas no Garajau (onde existe uma 
plataforma de esquartejamento) o método de extracção é representativo do nível atingido pela 
baleação estrangeira moderna algures entre 1904 e 1925. 
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Tabela 9. Estatística da baleação ao cachalote na Madeira, em botes de boca aberta, de 1941 a 1949 

Ano Capturas de 
Cachalotes Número de Botes Baleias por cada Bote 

1941  76  4  19,0 
1942  23  7  3,3 
1943  133  13  10,2 
1944  75  13  5,8 
1945  91  14  6,5 
1946  166  14  11,9 
1947  109  13  8,4 
1948  162  12  13,5 
1949  135  12  11,3 

1941-1949  970  102  9,5 

Dos animais, aproveita-se tanto quanto é possível: as entranhas, a carne e os ossos são 
processados num caldeiro de pressão, enquanto o toucinho e as partes da cabeça se destilam em 
recipientes abertos, com água a ferver. Este método de “cozer o toucinho em aberto”, com água, 
produz o óleo de baleia ou cachalote da melhor qualidade que se consegue obter, com o menor 
teor em ácidos gordos. É de qualidade superior ao que se obtém do toucinho derretido a fogo 
directo ou em caldeiros de pressão, apesar de a cocção “a céu aberto” ter sido suplantada, na 
indústria moderna, por alturas de 1925, quando começou a baleação pelágica com navios-fábrica 
e as diversas variantes de cocção sob pressão, ou com aparelhos, foram adoptadas de uma forma 
geral (Heyerdahl, 1938, p. 346). 

A vinte e seis milhas a nordeste da Madeira fica a ilha de Porto Santo, onde se mantêm em 
actividade, de há alguns anos para cá, três botes baleeiros e uma lancha a motor. O Porto Santo 
só foi mencionado uma vez na Estatística das Pescas, em 1945, mas sem registo de qualquer 
captura. Disse-me o Sr. Tomás Alberto de Azevedo, em 1949, que nunca se tinha apanhado uma 
única baleia naquela ilha. 

 

Sumário 
1. A baleação em botes de boca aberta, ao cachalote, por métodos e equipamento do século 

dezanove, ainda sobrevive nos Açores e na Madeira. O presente relato descreve a história e a 
prática corrente da indústria, nos Açores, com uma nota adicional sobre a Madeira. O autor 
visitou os Açores em 1949, tendo participado na caça à baleia e visitado dezasseis das vinte e 
uma estações baleeiras existentes. 

2. A secção histórica começa por descrever o decurso da baleação pelágica, principalmente 
americana, na zona dos Açores, ou Ilhas Ocidentais, de 1765 a 1921, passando em seguida ao 
desenvolvimento da indústria baleeira litorânea nas ilhas, que surgiu da experiência adquirida 
pelos açorianos a bordo das barcas americanas. 

No século dezanove, tanto os navios baleeiros de longo curso como os mais limitados 
“plumpuddingers” baleavam nas proximidades dos Açores, onde aportavam (principalmente à 
Horta, Faial) em busca de recrutas e provisões frescas. Os ilhéus, acostumados desde crianças a 
lidar com barcos, davam excelentes baleeiros. Após 1780, e durante um longo período, Portugal 
utilizou alguns destes hábeis marítimos numa série de esforços (inúteis) para estabelecer uma 
indústria baleeira pelágica. 
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Os açorianos também trabalharam fora do seu país, em várias estações litorâneas: tanto em 
terra como no mar, os ilhéus estiveram omnipresentes no panorama baleeiro do século passado. 

Nos Açores, a baleação costeira organizada começou provavelmente no Faial, em 1832, mas 
não se estabeleceu com sucesso antes da década de 1850, e foi a partir daí que passou 
rapidamente às outras ilhas. Nos anos de 1920, a utilização de lanchas motorizadas para rebocar 
botes e baleias capturadas tinha-se generalizado. Por esta altura formou-se uma corporação de 
armadores baleeiros, o Grémio dos Armadores da Pesca da Baleia. Em 1934, inaugurou-se em 
São Miguel a primeira fábrica, alimentada a vapor, para processamento de baleias; depois da 
Segunda Guerra Mundial construíram-se mais três destas modernas fábricas, no Faial, no Pico e 
nas Flores. Nelas se processam o toucinho, a carne e os ossos, enquanto que em todas as outras 
estações só o toucinho é aproveitado. Nestas últimas, a baleia ainda é esquartejada, e o óleo 
extraído por derretimento, usando utensílios e instalações característicos da Nova Inglaterra dos 
tempos antigos, pouco ou nada modificados desde a baleação do século dezassete. A inovação 
tecnológica mais recente nos Açores é a comunicação radiotelefónica entre as vigias costeiras e 
as lanchas de reboque motorizadas. 

3. A secção técnica refere o carácter único da presente sobrevivência da baleação em botes de 
boca aberta nos Açores e na Madeira; descreve em seguida exaustivamente os botes, o 
equipamento e os métodos particulares à actividade, comparando-os sistematicamente com os da 
baleação americana do século dezanove e tentando prover uma explicação para as (aliás poucas) 
diferenças. 

Os actuais botes baleeiros são de sete homens, mais compridos portanto do que os botes 
americanos, que levavam seis. A palamenta dos botes e o material de caça não sofreram 
modificações, nem tão-pouco a técnica de caça, exceptuando o facto de que, nos Açores, o 
trancador não só arpoa a baleia como também brande a lança, não trocando de lugar com o 
mestre para a operação de lanceamento. 

Nas estações de traióis, a baleia é desmanchada quer encalhada na orla marítima quer acostada 
a um cais, enquanto ainda flutua. O método de esquartejamento da baleia acostada não é mais do 
que a velha prática utilizada nos navios baleeiros, apenas trazida para terra. O relato descreve o 
derretimento e as várias estações de traióis existentes. 

São também descritos os métodos de trabalho nas fábricas modernas, por terem evoluído 
independentemente das práticas norueguesas e apresentarem, por esse facto, divergências 
interessantes. 

Discutem-se ainda os subprodutos inferiores do cachalote: os intestinos são sempre revistados 
em busca de âmbar cinzento, que por vezes se encontra; o scrimshaw, aprendido nos tempos das 
barcas baleeiras, pratica-se como indústria caseira; no Pico, a pele negra da baleia é curtida e dá 
um couro duradouro, para sapatos; os tendões e as fibras de tecido conjuntivo são largamente 
utilizados como cabos ou amarras. 

O modo de vida dos baleeiros açorianos pouco mudou, nos últimos cem anos. Os baleeiros são 
católicos devotos e organizam, uma vez por ano, a Festa dos Baleeiros, durante a qual se 
procede à benção dos botes da baleia. 

4. A caça ao cachalote na Madeira só começou em 1941. É praticada nos mesmos moldes em 
que se pratica nos Açores, de onde, presumivelmente, será oriunda. Em 1946, havia na Madeira 
três varadouros e duas fábricas, sendo uma alimentada a vapor sob pressão e a outra uma estação 
de traióis. 



Baleação em Botes de Boca Aberta nos Mares dos Açores 

83 

Referências 
ANDERSON, G., 1947. A whale is killed. In Beaver, No. 277, pp. 18-21. 
ASHLEY, C. W., 1926. The Yankee Whaler. Londres. 
 --------------- 1948. The Ashley Book of Knots. Londres. 
BEALE, T., 1839. The Natural History of the Sperm Whale...to which is added a Sketch of a South Sea 

Whaling Voyage. Londres. 
BRANDT, K., 1940. Whale Oil: an economic analysis. Univ. de Stanford, California; Food Res. Inst., 

Fats and Oils Studies, No. 7. 
BROWER, C. D., 1948. Fifty Years Below Zero. A lifetime of adventure in the far north. Londres. 
BROWN, J. T., 1884. The Whale Fishery and its Appliances. Bull. U.S. Nat. Mus., XXVII, pp. 271-386. 
 --------------- 1887. The Whalemen, Vessels and Boats, Apparatus, and Methods of the Whale Fishery. In 

G. B. Goode & Associates, 1887, II, pp. 218-93. 
BROWNE, J. R., 1846. Etchings of a Whaling Cruise, with Notes of a Sojourn on the Island of Zanzibar. 

To which is appended a brief History of the Whale Fishery, its past and present 
condition. Nova Iorque. 

BUCHANAN, J. Y., 1896. The Sperm Whale and its Food. In Nature, Londres, LIII, pp. 223-5. 
BULLAR, J. & BULLAR, H., 1841. A Winter in the Azores and a Summer at the Baths of Furnas. 

2 vols., Londres. 
BULLEN, F. T., 1901. The Cruise of the Cachalot round the world after Sperm Whales. 2a. ed., Londres. 

(1a. ed. publicada em 1898). 
CARVALHO, M. M. de & CARVALHO, J. B., 1951. Problema de Pesca e Indústria Baleeiras nas Ilhas 

Adjacentes. In Boletim da Pesca, Lisboa, No. 31, pp. 51-68, figs. 1-7. 
CHAVES, F. A., 1924a. A pesca da Baleia nos Açores. In A Pesca Marítima, Lisboa, No. 14, pp. 21-3. 
 --------------- 1924b. Cetáceos que aparecem nos mares dos Açores. In A Pesca Marítima, Lisboa, 

No. 15, pp. 41-4. 
CHEEVER, H. T., 1851. The Whale and his Captors: or, the Whaleman's Adventures and the Whale's 

Biography, as gathered on the homeward cruise of the Commodore Preble. 2a. 
ed., Londres. (1a. ed. publicada em 1850). 

CHIPPENDALE, H. A., 1953. Sails and whales. Ed. inglesa resumida, Londres. (1a. ed. publicada em 
Cambridge, Mass. 1951). 

CLARK, A. H., 1884. Statistics of the Whale Fishery. In J. T. Brown, 1884, pp. 296-9. 
 --------------- 1887. The Whale Fishery. I. History and Present Condition of the Fishery. In G. B. Goode 

& Associates, 1887, II, pp. 3-218. 
CLARKE, R., 1949. A Dead Whale or a Stove Boat. In Listener, XLII, pp. 993-4, ilus. 
 --------------- 1953. Sperm whaling from open boats in the Azores. In Norsk Hvalfangsttid. No. 7, pp. 373-

85, figs. 1-7. (Em Norueguês e Inglês). 
COLNETT, J., 1798. A Voyage to the South Atlantic and round Cape Horn into the Pacific Ocean for the 

purpose of extending the Spermaceti Whale Fishery and other objects of commerce, 
by Captain James Colnett of the Royal Navy, in the ship Rattler. Londres. 

COOK, J. A., 1926. Pursuing the Whale. A Quarter-Century of Whaling in the Arctic. Londres. 
DAKIN, W. J., 1934. Whalemen Adventurers. The Story of Whaling in Australian waters and other 

southern seas related thereto, from the days of sails to modern times. Sidney. 
DAVIS, W. H., 1874. Nimrod of the Sea; or, the American Whaleman. Londres. 
DIEFFENBACH, E., 1843. Travels in New Zealand. 2 vols., Londres. 
DROUËT, H., 1861. Éléments de la Faune Açoréenne. Paris. 
EDWARDS, E. J. & RATTRAY, J. E., 1932. Whale Off! The story of American Shore Whaling. Nova 

Iorque. 
Estatística das Pescas Marítimas no Continente e Ilhas Adjacentes, 1896-1948. Lisboa, Ministério da 
Marinha. 



 

84 

FARIA E SILVA, J. A. G. de, 1890. (Artigo sobre as pescarias no Pico, Faial, Flores e Corvo). Inquérito 
Industrial de 1890. In Pesca, Lisboa, pp. 527-49. (Não vi esta obra, 
mas as passagens sobre baleação foram-me resumidas em carta pelo 
Dr. A. M. Ramalho). 

FERGUSON, R., 1936 (obra póstuma). Harpooner. A Four-Year Voyage on the Barque Kathleen. 1880-
1884. Editado por L. D. Stair. Filadélfia. 

FIGUEIREDO, J. M., 1946. Introdução ao Estudo da Indústria Baleeira Insular. In Bol. Pecuária, Ano 
XIV, No. 2, pp. 1-222, ilus. 

 --------------- 1951. A acção de um Entreposto Fabril nos excedentes da Indústria Baleeira. In Boletim da 
Pesca, Lisboa, No. 31, pp. 69-75. 

(FOREIGN OFFICE), 1920. Azores and Madeira. H.M.S.O., Londres. No. 116 de uma colecção de 
manuais preparada sob a direcção da Secção Histórica do Foreign Office. 

GALLUP, R., 1930. A Book of the Basques. Londres. 
GOODE, G. B. & Associates, 1887. The Fisheries and Fishery Industries of the United States. Secção V. 

History and Methods of the Fisheries. 2 vols. e atlas. Washington. 
GRAY, R. W., 1939. Harpoons and the capture of whales. In Naturalist, Londres, No. 992, pp. 245-9. 
(GRÉMIO DOS ARMADORES DA PESCA DA BALEIA) 
 1925. Regulamento Provisório. Lisboa, Ministério da Marinha. 
 --------------- 1945. Decreto Constitutivo. Lisboa, Ministério da Marinha. 
HALEY, N. C., 1950 (obra póstuma). Whale Hunt. The Narrative of a Voyage by Nelson Cole Haley, 

Harpooner in the Ship Charles W. Morgan. 1849-1853. Londres. 
HARMER, S. F., 1928. The History of Whaling. Actas da Sociedade Lineana de Londres. Sessão 140, 

1927-8, pp. 51-95. 
HEYERDAHL, E. F., 1938. On the Treatment of the Whale. In Norsk Hvalfangsttid. No. 8, pp. 339-50. 
HOHMAN, E. P., 1928. The American Whaleman. A Study of Life and Labor in the Whaling Industry. 

Nova Iorque, Londres e Toronto. 
JENKINS, J. T., 1921. A History of the Whale Fisheries; from the Basque fisheries of the tenth century 

to the hunting of the Finner Whale at the present date. Londres. 
 --------------- 1948. Bibliography of Whaling. J. Soc. Bibl. Hist. Nat., II, pp. 71-166. 
KNUDSEN, J., 1946. Kaskelotfangst ved Acorerne. Nat. Verd., Copenhaga, XXX, pp. 289-97, figs. 1-6. 
LIMA, M., 1940. Anais do Município da Horta. Famalicão. 
LOPES, J. V., 1938. A indústria da caça de cetáceos nas costas de Portugal. Anais do Clube Militar 

Naval, Lisboa, LXVIII, pp. 167-86 e 359-81, ilus. 
MACEDO, A. L. S., 1871. História das Quatro Ilhas. 2 vols., Horta. 
MACKINTOSH, N. A., 1942. The Southern Stocks of Whalebone Whales. In Discovery Reports, XXII, 

pp. 197-300, figs. 1-9. 
McNAB, R., 1913. The Old Whaling Days. A history of Southern New Zealand from 1830 to 1840. 

Londres e Melbourne. 
MACY, O., 1835. The history of Nantucket; being a compendious account of the first settlement of the 

island by the English, together with the rise and progress of the whale fishery; and 
other historical facts relative to said island and its inhabitants. Boston. 

MARKHAM, C., 1881. On the whale-fishery of the Basque Provinces of Spain. In Actas da Sociedade 
Zoológica de Londres, pp. 969-76. 

MELVILLE, H., 1851. Moby Dick, or, The Whale. Ed. Cresset Press, Londres, 1946. 
MÓNACO, PRÍNCIPE ALBERTO de, 1888. Sur un Cachalot des Açores. In Actas da Academia das 

Ciências de Paris, CVII, pp. 923-6, figs. 1-2. 
 --------------- 1896. La carrière d'un navigateur. La mort d'un Cachalot. In La Nouvelle Revue, Paris, 

XCIX, pp. 449-75. 
MURPHY, R. C., 1947. Logbook for Grace. Whaling brig Daisy, 1912-1913. Nova Iorque. 



Baleação em Botes de Boca Aberta nos Mares dos Açores 

85 

NORDHOFF, C., 1941 (obra póstuma). I served in windjammers. By Charles Nordhoff and edited by his 
grandson of the same name. Londres. 

Norsk Hvalfangsttid. 1948, No. 8, p. 312. (Tabela IX. Catch of Sperm whales in the Seasons 1909/10-
1945/46 and subsequent summer seasons). 

No. 11, pp. 451-6. Sperm oil - a short survey of sperm oil and its 
applications. 

 --------------- 1950, No. 8, p. 360. (Tabela III. Whaling in the years 1909/10-1948/49. Summary for all 
geographical areas). 
No. 12, p. 560. (Whaling outside Antarctic in 1949 and in Antarctic Season 1948/49). 

 --------------- 1952. No. 2, pp. 73-4. Whaling off the Peruvian Coast. 
No. 8, pp. 434-41. Catch Statistics. The Summer Season 1951. 
No. 9, pp. 494-9. Tabulated information resp. foreign whaling companies. 
No. 12, pp. 667-8. Whaling from the Azores. 

OLMSTED, F. A., 1841. Incidents of a Whaling Voyage. To which are added observations on the 
Scenery, Manners and Customs, and Missionary Stations, of the Sandwich and 
Society Islands, accompanied by numerous lithographic prints. Nova Iorque. 

OMMANEY, F. D., 1933. Whaling in the Dominion of New Zealand. In Discovery Reports, VII, pp. 
239-52, gravs. XI-XIII. 

PHILP, J. E., 1936. Whaling Ways of Hobart Town. Hobart. 
POUCHET, G. & BEAUREGARD, H., 1889. Recherches sur le Cachalot: Anatomie I-V. In Novos 

Arquivos do Museu de Hist. Nat., Paris (3), I, pp. 1-96, gravs. I-VIII. 
POUCHET, G. & CHAVES, F. A., 1890. Des Formes extérieures du Cachalot. J. Anat., Paris, 26o. ano, 

pp. 270-2, figs. 1-3, grav. IX. 
PURCHAS, S., 1625. Hakluytus Posthumus or Purchas his Pilgrimes. Ed. 1905-7, 20 vols., Glasgow. 
RICHARD, J., 1907. L'Océanographie. Paris. 
 --------------- 1936. Notes sur les Cétacés et les Pinnipèdes. In Documents sur les Cétacés et Pinnipèdes 

provenant des Campagnes du Prince Albert Ier de Monaco, réunis par Jules Richard. 
Resultados das Campanhas Científicas do Mónaco, XCIV, pp. 1-71, gravs. I-VIII. 

ROBOTTI, F. D., 1950. Whaling and Old Salem. A Chronicle of the Sea. Salem, Mass., ilus. 
SCAMMON, C. M., 1874. The marine mammals of the North-western coast of North America, together 

with an account of the American Whale-fishery. São Francisco e Nova Iorque. 
SCORESBY, W. (Jun.), 1820. An Account of the Arctic Regions, with a History and Description of the 

Northern Whale Fishery. 2 vols., Edimburgo. 
SEMMES, R., 1869. My Adventures Afloat: a personal memoir of my cruises and services in The Sumter 

and Alabama. Londres. 
SERPA, J. de, 1886. A Indústria Piscatória nas Ilhas Fayal e Pico. Coimbra. 
STARBUCK, A., 1878. History of the American Whale Fishery from its earliest inception to the year 

1876. In Relatório da Comissão de Pescas dos E.U.A. para 1875-76, Parte IV, 
Apêndice A, pp. 1-767, gravs. I-VI. 

SWINDELLS, R., 1877. A Summer Trip to the Island of St. Michael, The Azores. Manchester, impresso 
para circulação restrita. 

TOWNSEND, C. H., 1935. The Distribution of Certain Whales as shown by the Logbook Records of 
American Whaleships. In Zoologica, Nova Iorque., XIX, pp. 1-50, figs. 1-2, 
Mapas I-IV. 

TRIPP, W. H., 1938. 'There goes Flukes.' The story of New Bedford's Last Whaler, being the narrative of 
the voyage of the Schooner John R. Manta on Hatteras Grounds 1925, and 
whalemen's true yarns of adventures in old deep-sea whaling days. New Bedford. 
(Esta obra não se encontra disponível na Grã-Bretanha e foi consultada apenas em 
título). 

VALIN, W. B. VAN, 1945. Eskimoland Speaks. Londres. 



 

86 

VLADYKOV, V., 1944. Chasse, Biologie et Valeur Economique du Marsouin Blanc ou Beluga 
(Delphinapterus leucas) du Fleuve et du Golfe Saint-Laurent. Département des 
Pêcheries, Québec. 

WALKER, W. F., 1886. The Azores: or Western Islands. A Political, Commercial and Geographical 
Account. Londres. 

WEBSTER, W. H. B., 1834. Narrative of a Voyage to the Southern Atlantic Ocean in the years 1828, '29, 
'30 performed in H. M. Sloop Chanticleer, under the command of the late 
Captain Henry Foster, F.R.S. 2 vols., Londres. 

WIILKES, C., 1845. Narrative of the United States Exploring Expedition during the years 1838, 1839, 
1840, 1841, 1842. 5 vols. e atlas, Filadélfia. 



 

 

Tabela 10. Estatísticas da baleação ao cachalote nos Açores, em botes de boca aberta, 1896/1949 

Ano 
Capturas de Cachalotes 

Santa 
Maria 

São 
Miguel Terceira São 

Jorge Graciosa Faial Pico Flores Corvo AÇORES 

1896  3  6  6  ---  2  5  13  2  ---  37 
1897  1  8  2  ---  4  9  28  2  ---  54 
1898  3  13  4  4  6  2  20  2  ---  54 
1899  5  13  2  9  5  8  36  1  ---  79 
1900  3  25  3  1  1  1  46  2  1  83 
1901  3  9  2  5  1  1  27  1  ---  49 
1902  2  32  1  ---  3  ---  60  4  ---  102 
1903  3  34  4  8  4  ---  46  ---  ---  99 
1904  3  16  2  9  6  ---  54  1  ---  91 
1905  ---  9  6  5  4  2  7  ---  ---  33 
1906  ---  8  2  4  5  1  97  ---  ---  117 
1907  ---  40  2  7  6  3  66  ---  ---  124 
1908  ---  24  5  ---  6  15  85  1  ---  136 
1909  ---  23  9  6  2  4  44  ---  ---  88 
1910  ---  11  ---  13  5  13  68  2  ---  112 
1911  ---  12  2  12  5  15  74  ---  ---  120 
1912  ---  10  ---  13  4  9  36  ---  ---  72 
1913  ---  10  3  14  11  5  25  ---  ---  68 
1914  ---  ---  1  4  7  3  20  ---  ---  35 
1915  ---  7  ---  1  2  1  22  ---  ---  33 
1916  ---  9  ---  10  9  3  40  ---  ---  71 
1917  ---  19  1  12  9  25  62  ---  ---  128 
1918  ---  8  2  29  2  24  117  1  ---  183 
1919  ---  16  ---  33  5  18  58  2  ---  132 
1920  ---  5  ---  11  6  17  85  ---  ---  124 
1921  ---  ---  3  7  1  9  57  1  ---  78 
1922  ---  11  ---  ---  ---  43  64  3  ---  121 
1923  ---  17  8  25  ---  36  89  2  ---  177 
1924  ---  11  ---  ---  ---  18  41  1  ---  71 
1925  ---  20  ---  20  4  39  64  4  ---  151 
1926  ---  7  ---  32  ---  15  137  8  ---  199 
1927  ---  3  ---  29  7  32  88  7  ---  166 
1928  ---  19  ---  26  2  15  115  8  ---  185 
1929  ---  37  ---  33  5  17  111  9  ---  212 
1930  ---  12  ---  34  2  1  36  14  ---  99 
1931  ---  ---  ---  10  6  ---  60  4  ---  80 
1932  ---  8  ---  32  8  2  115  14  ---  179 
1933  ---  64  ---  24  15  10  145  8  ---  266 
1934  ---  54  ---  33  2  4  132  9  ---  234 
1935  ---  58  ---  21  10  ---  272  18  ---  379 
1936  ---  85  ---  22  1  6  260  13  ---  387 
1937  5  102  ---  29  ---  10  224  47  ---  417 
1938  22  66  ---  20  ---  39  270  ---  ---  417 
1939  37  107  ---  35  7  41  118  55  ---  400 
1940  22  65  3  52  3  102  260  45  ---  552 
1941  29  39  23  ?  4  ?  239  ?  ---  (334) 
1942  23  61  38  31  3  50  287  32  ---  525 
1943  18  89  36  60  6  107  297  50  ---  663 
1944  36  152  12  45  5  50  217  74  ---  591 
1945  35  102  20  26  9  68  155  28  ---  443 
1946  35  117  54  43  17  79  193  54  ---  592 
1947  29  146  25  19  9  115  144  78  ---  565 
1948  30  121  32  48  37  97  251  82  ---  698 
1949  57  87  26  26  25  86  120  57  ---  484 

1896/1949 404 15232027 339 992 308 1275 5797 746 1 11889 

 



 

 

Tabela 10. (Cont.) Estatísticas da baleação ao cachalote nos Açores, em botes de boca aberta, 1896/1949 

Ano 
Número de Botes Baleeiros 

Santa 
Maria 

São 
Miguel Terceira São 

Jorge Graciosa Faial Pico Flores Corvo AÇORES 

1896  2  4  6  4  4  16  5  13  9  63 
1897  2  2  4  4  4  13  34  13  9  85 
1898  2  4  4  3  4  6  34  13  9  79 
1899  2  4  4  11  5  14  44  3  ---  87 
1900  2  8  4  2  4  2  47  16  8  93 
1901  2  8  4  3  3  3  50  3  9  85 
1902  2  8  2  4  4  16  46  17  11  110 
1903  2  9  4  4  4  3  46  17  8  97 
1904  2  4  5  8  6  ---  34  12  6  77 
1905  ---  4  3  10  6  14  14  ---  ---  51 
1906  ---  4  5  8  6  2  26  ---  ---  51 
1907  ---  4  4  8  6  5  45  ---  ---  72 
1908  ---  4  4  ---  8  7  40  6  ---  69 
1909  ---  4  4  4  3  10  40  ---  ---  65 
1910  ---  2  ---  6  4  8  45  6  ---  71 
1911  ---  2  4  6  3  12  52  ---  ---  79 
1912  ---  3  ---  8  3  14  53  ---  ---  81 
1913  ---  4  4  7  4  5  32  ---  ---  56 
1914  ---  ---  2  4  4  11  21  ---  ---  42 
1915  ---  3  ---  4  3  4  43  ---  ---  57 
1916  ---  3  ---  4  3  4  42  ---  ---  56 
1917  ---  3  2  8  3  5  45  ---  ---  66 
1918  ---  3  2  6  3  8  50  3  ---  75 
1919  ---  6  ---  8  3  7  44  3  ---  71 
1920  ---  4  ---  7  3  11  47  ---  ---  72 
1921  ---  ---  3  7  3  6  43  3  ---  65 
1922  ---  4  ---  ---  ---  9  43  3  ---  59 
1923  ---  3  3  7  ---  15  43  4  ---  75 
1924  ---  3  ---  ---  ---  14  42  3  ---  62 
1925  ---  3  ---  8  3  16  38  6  ---  74 
1926  ---  3  ---  6  ---  10  33  6  ---  58 
1927  ---  3  ---  6  3  9  35  3  ---  59 
1928  ---  3  ---  6  3  4  32  3  ---  51 
1929  ---  6  ---  6  3  3  35  3  ---  56 
1930  ---  4  ---  6  3  2  38  6  ---  59 
1931  ---  ---  ---  6  3  ---  21  3  ---  33 
1932  ---  4  ---  5  3  2  28  6  ---  48 
1933  ---  6  ---  5  3  3  35  6  ---  58 
1934  ---  6  ---  4  3  3  34  7  ---  57 
1935  ---  12  ---  6  3  ---  31  7  ---  59 
1936  ---  12  ---  7  3  2  31  7  ---  62 
1937  2  9  ---  8  3  3  36  7  ---  68 
1938  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
1939  3  5  ---  7  3  7  30  8  ---  63 
1940  3  8  2  7  3  9  35  10  ---  77 
1941  2  8  4  ?  3  ?  41  ?  ---  (58) 
1942  2  10  6  10  3  11  41  9  ---  92 
1943  2  11  6  10  3  11  46  10  ---  99 
1944  3  12  6  10  3  10  44  9  ---  97 
1945  3  12  5  7  3  13  43  10  ---  96 
1946  3  13  5  7  6  10  42  17  ---  103 
1947  4  15  5  7  4  12  43  18  ---  108 
1948  4  17  5  7  11  12  51  18  ---  125 
1949  4  15  5  5  10  12  56  18  ---  125 

1896/1949 53 311 126 311 194 408 2049 335 69 3856 

 



 

 

Tabela 10. (Concl.) Estatísticas da baleação ao cachalote nos Açores, em botes de boca aberta, 1896/1949 

Ano 
Número de Baleias por cada Bote 

Santa 
Maria 

São 
Miguel Terceira São 

Jorge Graciosa Faial Pico Flores Corvo AÇORES 

1896  1,5  1,5  1,0  ---  0,5  0,3  2,6  0,2  ---  0,7 
1897  0,5  4,0  0,5  ---  1,0  0,7  0,9  0,2  ---  0,8 
1898  1,5  3,3  1,0  1,3  1,5  0,3  0,6  0,2  ---  0,8 
1899  2,5  3,3  0,5  0,8  1,0  0,6  0,8  0,3  ---  0,9 
1900  1,5  3,1  0,7  0,5  0,3  0,5  1,0  0,1  0,1  0,9 
1901  1,5  1,1  0,5  1,7  0,3  0,3  0,5  0,3  ---  0,6 
1902  1,0  4,0  0,5  ---  0,8  ---  1,3  0,2  ---  1,3 
1903  1,5  3,8  1,0  2,0  1,0  ---  1,0  ---  ---  1,4 
1904  1,5  4,0  0,4  1,1  1,0  ---  1,6  0,1  ---  1,4 
1905  ---  2,3  2,0  0,5  0,7  0,1  0,5  ---  ---  0,6 
1906  ---  2,0  0,4  0,5  0,8  0,5  3,2  ---  ---  2,3 
1907  ---  10,0  0,5  0,9  1,0  0,6  1,5  ---  ---  1,7 
1908  ---  6,0  1,3  ---  0,8  2,1  2,1  0,2  ---  2,0 
1909  ---  5,8  2,3  1,5  0,7  0,4  1,1  ---  ---  1,4 
1910  ---  5,5  ---  2,2  1,3  1,6  1,5  0,3  ---  1,6 
1911  ---  6,0  0,5  2,0  1,7  1,3  1,4  ---  ---  1,5 
1912  ---  3,3  ---  1,6  1,3  0,6  0,7  ---  ---  0,9 
1913  ---  2,5  0,8  2,0  2,8  1,0  0,8  ---  ---  1,2 
1914  ---  ---  0,5  1,0  1,8  0,3  1,0  ---  ---  0,8 
1915  ---  2,3  ---  0,3  0,7  0,3  0,5  ---  ---  0,6 
1916  ---  3,0  ---  2,3  3,0  0,8  1,0  ---  ---  1,3 
1917  ---  6,3  0,5  1,5  3,0  5,0  1,4  ---  ---  1,9 
1918  ---  2,7  1,0  4,8  0,7  3,0  2,3  0,3  ---  2,4 
1919  ---  2,7  ---  4,3  1,7  2,6  1,3  0,7  ---  1,9 
1920  ---  1,3  ---  1,6  2,0  1,6  1,8  ---  ---  1,7 
1921  ---  ---  1,0  1,0  0,3  1,5  1,3  0,3  ---  1,2 
1922  ---  2,8  ---  ---  ---  4,8  1,5  1,0  ---  2,1 
1923  ---  5,7  2,7  3,6  ---  2,4  2,1  0,5  ---  2,4 
1924  ---  3,7  ---  ---  ---  1,3  1,0  0,3  ---  1,1 
1925  ---  6,7  ---  2,5  1,3  2,4  1,7  0,7  ---  2,0 
1926  ---  2,3  ---  5,3  ---  1,5  4,1  1,3  ---  3,4 
1927  ---  1,0  ---  4,8  2,3  3,6  2,5  2,3  ---  2,8 
1928  ---  6,3  ---  4,3  0,7  3,8  3,6  2,7  ---  3,6 
1929  ---  6,3  ---  5,5  2,7  5,7  3,1  3,0  ---  3,8 
1930  ---  3,0  ---  5,7  0,7  0,5  0,9  2,3  ---  1,7 
1931  ---  ---  ---  1,7  2,0  ---  2,9  1,3  ---  2,4 
1932  ---  2,0  ---  6,4  2,7  1,0  4,1  2,3  ---  3,7 
1933  ---  10,7  ---  4,8  5,0  3,3  4,1  1,3  ---  4,6 
1934  ---  9,0  ---  8,3  0,7  1,3  3,8  1,3  ---  4,1 
1935  ---  4,8  ---  3,5  3,3  ---  8,8  2,6  ---  6,4 
1936  ---  7,1  ---  3,1  0,3  3,0  8,4  1,9  ---  6,2 
1937  0,4  11,3  ---  3,6  ---  3,3  6,2  6,7  ---  6,1 
1938  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
1939  12,3  21,4  ---  5,0  2,3  1,0  3,9  6,9  ---  6,1 
1940  7,3  8,1  1,3  7,3  1,0  11,3  7,4  4,5  ---  7,2 
1941  14,5  4,9  5,8  ?  1,3  ?  5,8  ?  ---  5,8 
1942  11,5  6,1  6,3  3,1  1,0  4,5  7,0  3,5  ---  5,7 
1943  9,0  8,1  6,0  6,0  2,0  9,7  6,5  5,0  ---  6,7 
1944  12,0  12,7  2,0  4,5  1,7  5,0  4,9  8,2  ---  6,1 
1945  11,7  8,5  4,0  3,7  3,0  5,2  3,6  2,8  ---  4,6 
1946  11,7  9,0  10,8  6,1  2,8  7,9  4,6  3,2  ---  5,7 
1947  7,3  9,7  5,0  2,7  2,3  9,6  3,3  4,3  ---  5,2 
1948  7,5  7,1  6,4  6,9  3,4  8,1  4,9  4,6  ---  5,6 
1949  14,2  5,8  5,2  5,2  5,0  7,2  2,1  3,2  ---  3,9 

1896/1949 7,2 6,3 2,7 3,3 1,6 3,2 2,7 2,2 0,1 3,1 

No cálculo do valor médio, para cada ano e para cada ilha, do quociente “baleias por cada bote”, desprezei os casos em que há registo de botes mas 
não há capturas de baleias, ou vice-versa (como os botes do Corvo, de 1896 a 1904, ou as baleias, em 1938). 
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