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De pescador a ajudante de baleeiro

torna-se mestre de rebocador em 

São Miguel e padeiro nos EUA
Manuel Câmara foi pescador, esteve na caça à baleia e na pesca do bacalhau, trabalhou na Junta 
Autónoma do porto de Ponta Delgada até que em 1969 “a febre do dólar e da América” levou-o a 

emigrar, levando consigo a mulher e os dois filhos. Veio sempre de férias a São Miguel, onde tinha casa, 
agora vendeu-a para se fixar de vez na América e aproveitar melhor os filhos, os netos e os bisnetos.

Manuel Câmara, emigrante radicado em 
New Bedford, nos Estados Unidos da Amé-
rica, é um micaelense, natural das Capelas, 
que esteve na caça à baleia nos Açores e não 
percebe como não existe nesta ilha um mu-
seu dedicado a esta arte e aos homens que 
da baleação viveram dias de sacrifício para 
sustentar a família. “Era importante haver 
um espaço que recordasse estes tempos para 
que as novas gerações conhecem a história 
da sua terra. Houve muitos baleeiros, prin-
cipalmente de São Vicente, Capelas e São 
António, e foi desta última freguesia que 
houve os melhores baleeiros que em São 
Miguel existia”.

 Recorda este emigrante que esteve nes-
ta arte cerca de oito anos “mas fui também 
pescador até aos 17 anos, altura em fui para 
a escola de pesca do bacalhau, em Pedrou-
ços, em Lisboa. Estive cerca de três anos na 
pesca do bacalhau na Noruega e na Terra 
Nova, no Canadá. Estava no mar cerca de 
5 a 6 meses e eram os bacalhoeiros que nos 
vinham buscar e trazer a São Miguel. Passa-
do este tempo regressei e ingressei na Junta 
Autónoma de Ponta Delgada para amarrar 
navios na doca. Quando a Junta Autónoma 
comprou o rebocador “Corpo Santo” foi 
comprado fui escolhido para rebocador, al-
tura em que tirei a carta de contra-mestre e 
a seguir de mestre costeiro e pesca. Estáva-
mos em 1969, ano em que havia a febre do 
dólar e da América. Fui para a América mas 
arrependi-me porque gostava do trabalho 
que fazia em São Miguel e não do que fui 
fazer para a América, mas de trabalho em 
trabalho, construção civil e numa padaria, 
fui andando até que fiquei como padeiro a 
tempo inteiro numa padaria até me refor-
mar.

Questionado se não tentou fazer vida no 
mar na América, já que se fixou em New 
Bedford, uma zona com porto e de gran-
de movimento, refere que tentou trabalhar 
como pescador e ainda mostrou que sabia 
tratar das redes, ficaram de lhe chamar mas 
nunca o fizeram, por isso decidiu enveredar 
por outra profissão, mas recorda sempre o 
mar e sempre que pode está junto ao mar. 
“Quando fui para a América com a minha 
mulher levamos dois filhos, um com três 
anos e outro com um ano e meio, por isso 
não se podia escolher no que trabalhar, tí-
nhamos de o fazer para sustentar a família. 
Felizmente, tive e tenho uma vida boa, mas 
antes sofri também porque quando emigrei 
foi também numa época em que as fábricas 
estavam a fechar “.

Não se assume como um baleeiro, ape-
nas sente que seguiu as pisadas do pai numa 
altura “em que ele se encontrava doente, 
depois de ter partido uma perna, e alguém 

tinha que ajudar a família no seu sustento. 
Eu fui apenas um homem que andou à caça 
da baleia”.

Numa conversa, de recordações e me-
mórias de tempos vividos na costa norte de 
São Miguel, Manuel Câmara lembra que aos 
nove anos de idade já ia ao mar. “Um baleei-
ro ganhava pouco e só no fim do ano, quan-
do mais baleias apanhassem, é que tinham 
um bónus, o que eles chamavam de fortu-
na. Alguns baleeiros iam à pesca da noite, 
à pesca do chicharro, para ganhar mais uns 
trocos. Por isso, quando o meu pai adoeceu 
eu tive que ajudar”.

Para Manuel Câmara o baleeiro era um 
homem com muita energia e com muita 
vontade de trabalhar. Além de ter força o 
baleeiro tinha muita coragem para enfrentar 
o maior animal do mundo no mar. Quando 
um baleeiro saia de casa dizia sempre até 
logo se Deus quiser, mas nunca sabia se ia 
voltar. Tive conhecimento de dois baleeiros 
que morreram no mar, Agostinho Amaral e 
antes José Ribeiro. O baleeiro era o oficial 
(o mestre), o arpoador e os restantes cinco 
que remavam.

Na altura, havia uma vedeta, uma em-
barcação, que levava as canoas e rebocava 
as baleias para a Fábrica da Baleia nas Ca-
pelas. Quando andei na caça à baleia anda-
va na lança mais pequena. O meu pai era 
mestre e eu tinha que fazer o que ele fazia, 
porque o estava a substituir, mas nunca 
tranquei baleias. Eu dava as linhas para que 
trancassem a baleia. E quando a baleia era 
trancada os remos eram recolhidos para não 
mexer muito a água. A lancha acompanha 
sempre a baleia para evitar que colocasse a 
cabeça fora de água, porque se isso aconte-
cesse ela afastava-se cada vez mais de terra. 
Então o que fazíamos era cercá-la para virar 
a cabeça para aterra. Usávamos sete cano-
as e as lanças pequenas iam na frente para 
apanhar o sinal do vigia a avisar onde havia 
baleia. Quando as canoas chegavam já as 
lanchas estavam a cercar as baleias. Quando 
estava-se perto da baleia, não muito, deixa-
va-se as linhas para que cada canoa tomas-
se conta de si, sempre a remar, o que podia 
levar meia hora, uma hora, duas horas, três 
horas, ou mais, atrás da baleia. Havia duas 
saídas de linhas – o chicote – para prender a 
baleia, e quando precisava da terceira linha 
levantava-se uma bandeira azul para que as 
lanchas pequenas, que andavam depressa, 
pudessem emendar a linha para prender a 
baleia. Umas vezes dava tempo, outras não. 
Quando a baleia ficava cansada puxava-se a 
linha e quando se estava perto da baleia era 
lançada a lança para ferir o animal e quando 
ela colocava sangue pelo nariz e se deba-
tia e esticava toda era então transportada o 


