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porto e depois para a fábrica. Já na fábrica, 
era retirado o óleo da cabeça da baleia, óleo 
esse que fazia com que a baleia comunicasse 
com as outras baleias. Era um óleo especial 
e vendido para a Alemanha, Holanda, que 
servia para olear máquinas e no tempo da 
guerra a Alemanha usava este óleo para ar-
refecer as máquinas em vez de utilizar água. 
Da carne da baleia era feita farinha e dos os-
sos aproveitavam muito pouco. Hoje o osso 
da baleia vale muito dinheiro mas naquele 
tempo valia quase nada. Em criança brin-
cava com os ossos de baleia e nem sabia o 
valor que tinha, nem o meu pai sabia.

Recorda que quando iam à caça da baleia 
levavam uma caixa de maneira com comida, 
que era para se caísse ao mar a caixa boiar e 
não perderem o alimento.

Glória Câmara fala do marido com re-
conhecido orgulho: “Quando eu o conheci 
já trabalhava na Junta Autónoma dos Por-
tos de Ponta Delgada, de maneira que nunca 
soube o que era ser mulher de um pescador. 

Trabalhava no mar mas não havia o sofri-
mento de saber que o namorado estava no 
mar e podia não voltar. Quando comecei a 
namorar o meu pai dizia a brincar: Glória 
quando o vento estiver a buzinar vens cá a 
casa e dizes-me: «Papá trago-te estas lapi-
nhas para me dares uma quarta de farinha». 
Felizmente, isso nunca aconteceu, e ainda 
conseguimos ajudar os meus pais, que vi-
viam connosco, e começaram na altura a 
ganhar um abono de família. Só depois de 
receberem este abono é que conseguiram 
comprar uma casa”.

Glória Câmara diz que se adaptou me-
lhor à vida de emigrante do que o marido. 
Com casa nas Capelas para passar férias, 
Gloria confessa que gostava muito de vir 
a São Miguel várias vezes ao ano, como o 
casal fazia, mas este ano o marido decidiu 
vender a casa e fixar-se definitivamente nos 
EUA para ficar mais perto dos filhos, netos 
e bisnetos. “Eu gostava de passar aqui três 
a quatro meses e três a quatro meses do ano 
na América, e assim sucessivamente, mas 
o meu marido achou melhor vender a casa 
para ficar mais perto da família, e eu con-
cordei”. 

Tanto Manuel como Glória Câmara são 
de opinião de que se no seu tempo houvesse 
as condições de vida que há hoje nos Açores 
não emigravam. “Se houvesse no meu tem-
po a fartura que há hoje nos Açores eu não 
emigrava. E o conselho que dou às pessoas 
é que se tiverem emprego e casa aqui não 
emigrem, porque na terra dos outros para 
termos alguma coisa temos de ser também 
escravos do trabalho”, remata Manuel Câ-
mara.

   Nélia Câmara

“(...) Houve muitos 
baleeiros, principalmente 
de São Vicente, Capelas 
e São António, e foi des-
ta última freguesia que 

houve os melhores e mais 
destemidos baleeiros que 

São Miguel teve”.

Manuel Câmara com a mulher, Glória Câmara, em férias na Vila das Capelas

“Se houvesse a fartura que há hoje 

nos Açores não emigrava”


