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MEMÓRIA DESCRITIVA
Com base no documento da Direção Regional da Cultura, 2016, "Identificação dos Processos e
Técnicas de Construção do Bote Baleeiro Açoriano", no seu Anexo II - Lista provisória de botes
registados nas Delegações Marítimas e Capitanias dos Açores, encontramos dados fiáveis
quanto à identidade provável do bote franco-açoriano (PARECER SOBRE O VALOR PATRIMONIAL
FRANCO-AÇORIANO DE UM BOTE BALEEIRO ORIGINÁRIO DA ILHA DO FAIAL E ACTUALMENTE
NO PORTO DE VILA FRANCA DO CAMPO, SÃO MIGUEL – AÇORES, Rui de Sousa Martins, 2020).
Este bote está arrumado no parque de estacionamento do Aquaparque, em Vila Franca do
Campo, sendo propriedade do Sr. Alain Braud, membro da Associação de Classe do Bote Baleeiro
Açoriano.
Da lista supracitada (Anexo II), constam os seguintes registos dos botes (págs. 18 e 19):
•
•

"VELOZ", matrícula H46B > 1903. NOTA: propriedade da Bensaúde & Co.
"GAZELA", matrícula H50B > 1904. NOTA: propriedade da Bensaúde & Co.

No assento do registo da Capitania da Horta (ver anexo), ambos apresentam como nota de
averbamento “vendido para o estrangeiro”.
Assim, e tendo por base a análise documental da informação oficial, comprova-se:
1.
2.
3.
4.
5.

Que existiu, de facto, uma armação baleeira designada por Bensaúde & Co.
Que foi proprietária de botes baleeiros, incluindo o "GAZELA" e o "VELOZ"
Que todos ostentavam matrículas de registo H, da Capitania da Horta, Faial – Açores
Que os dois botes acima identificados foram efectivamente "vendidos para o estrangeiro",
com grande probabilidade para a França.

Assume-se como provada a ligação destes dois botes à armação baleeira Bensaúde & Co.,
possibilidade, aliás, ainda consubstanciada na descrição constante em Placa Informativa, afixada
no espaço expositivo no Museu Marineland, trazida juntamente com o bote (ver foto abaixo), e
que refere o seguinte:
•

“Rapporte des Açores et restaurée par Marineland pour son musée. De 12 mètres, cette
authentique baleinière du XIXème siècle a appartenue ao Capiteine BENSAUDE DE
HORTA FAYAL. Elle a navigué pendant 50 ans et a servi à la pêche de plus de 200
cachalots. Aujourd’hui, fut des cétacés, les Açoriens ont dû abandonner leur métier”.

Os factos constituem prova inequívoca de estarmos perante uma embarcação de “tabuado liso
de construção insular, um bote comum, séc. XX”, na descrição do Professor Doutor Rui de Sousa
1

Martins em “Embarcações e Culturas Baleeiras. Perspectivas Antropológicas”, CEHu, 2020. Foi
utilizado na caça ao cachalote durante 50 anos e levado dos Açores, concretamente da ilha do
Faial para a França, tendo sido aquirido pelo Museu Marineland, para a maior coleção privada
de artefactos e cultura marítima da Europa!
Por outro lado, e a propósito de um levantamento dos botes baleeiros Açorianos existentes em
espaços museológicos no território Francês, intitulado "LES DERNIÈRE CHASSES AU CACHALOT",
de Michel Barré, dá-se testemunho que “em 1973, o Sr. Roger Le Grandière descobriu um hangar
na Horta com oito botes e que, mandatado pelo museu Marineland de Antibes, adquiriu dois
botes. Refere ainda um detalhe: que foram adquiridos os mais antigos, decorados com osso de
cachalote na borda à proa e popa, facto que coincide com o bote em apreço e que reforça a sua
identidade provável, conforme indicado acima.
No excerto do mesmo livro, pode ler-se ainda, “que, em virtude dos botes de terem sido
danificados pelo transporte e por visitantes da exposição, foram restaurados por um carpinteiro
naval inglês”. Esta razão explicará o facto de não apresentar o nome e matrícula originais no
casco que, eventualmente, não teria relevância do ponto de vista expositivo/museológico. Dos
dois botes comprovadamente adquiridos pelo Sr. Roger Le Grandière, restou apenas um, tendo
sido usadas “partes de um bote para restaurar aquele que ficaria em exposição”. A identificação
desta intervenção de reparação será um elemento importante a considerar em fase posterior.
Face às evidências documentais, coadjuvadas pelo levantamento fotográfico e vídeo
[https://youtu.be/yBmQ9SXmsv8] realizado, quer em França pelo Sr. Alain Braud, quer nos
Açores, será legítimo afirmar que este é um bote baleeiro açoriano, original e autêntico, com
um percurso e carácter únicos na cultura baleeira dos Açores. Actualmente em Vila Franca do
Campo, depois de ter sido resgatado em Antibes, sul de França, foi trazido de volta para os
Açores, tendo uma das seguintes identidades: o "GAZELA", matrícula H50B, ou o "VELOZ",
matrícula H46B.
A possibilidade de uma das duas matrículas, as imagens disponíveis, as referências bibliográficas,
o seu contexto histórico, o seu percurso nos Açores e em França e o seu regresso à origem, são
evidências do seu interesse cultural e patrimonial. Ademais, o levantamento fotográfico
confirma tratar-se de uma embarcação original que ostenta elementos identificativos de grande
valor estético e construtivo, únicos no âmbito do património baleeiro dos Açores, fundamentais
de serem devidamente documentados, estudados e registados.

Exposição do bote no Museu Marineland

Placa informativa constante da exposição
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Açoriano Oriental, 30 Janeiro 2018

Em França, no momento da aquisição pelo Sr. Alain, em Maio 2017, ainda nas instalações do
Marineland.
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Em França, na complexa operação de retirada das instalações do museu, em Novembro 2017.
Ver vídeo: https://youtu.be/yBmQ9SXmsv8
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Em França, no transporte de camião de Antibes, sul de França, para o porto de Leixões, em
Portugal, onde embarcou no navio da companhia de navegação TRANSINSULAR. A logística
contou com a prestimosa colaboração da empresa de transitários BENSAÚDE, por acção do
administrador do grupo, Dr. António Castro Freire.

Vinha d’Areia, Janeiro 2018. Chegada do bote franco-açoriano a Vila Franca do Campo, ilha de
São Miguel, onde foi recepcionado pelos membros da Associação de Classe do Bote Baleeiro
Açoriano.
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Operação de colocação no parque de estacionamento do Aquaparque, Praia da Vinha d’Areia.
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Miguel Cravinho e Alain Braud após a operação de resgate. Do sul de França a até Portugal
continental foram 1.800 km por estrada. Depois do Porto de Leixões até à ilha de São Miguel,
foram mais 800 milhas. De Ponta Delgada até Vila Franca do Campo, foram mais 25 km. O bote
franco-açoriano ficou arrumado ao lado do “SENHORA DE FÁTIMA”, matrícula SG-98-B, que é o
único bote baleeiro activo e a navegar na ilha de São Miguel.
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Com a chegada do bote, a prioridade foi garantir a sua integridade material e segurança,
preservando-o em local adequado. O parque de estacionamento subterrâneo do Complexo
Turístico da Vinha d’Areia foi a solução encontrada pela colaboração da administração da
empresa gestora. Ficou à guarda e responsabilidade da ACBBA, por intermédio de um protocolo
formalizado) entre a ACBBA e o Sr. Alain Braud (em anexo). Tem sido objecto de estudo e
caracterização para melhor compreender o seu valor histórico, cultural e patrimonial,
pretendendo-se a sua classificação como Património Baleeiro dos Açores, nos termos da lei.

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO
Sob a supervisão da fotógrafa profissional ANDREA SANTOLAYA (Madrid, 1982), e no âmbito de
uma sessão de capacitação profissional da empresa TERRA AZUL, nomeadamente com a
participação dos colaboradores Tiago Batista, Lorenzo Fiori, Marylou Féat, Vanessa Costa, Nicole
Pereira, foi efectuado o levantamento fotográfico do bote franco-açoriano, arrumado no
estacionamento subterrâneo do complexo da Vinha d’Areia, concelho de Vila Franca do Campo,
ilha de São Miguel – Açores.
O trabalho foi realizado no dia 10 Junho, com o objectivo de identificar os elementos distintos
da embarcação e características relevantes do seu processo construtivo.

Preparação técnica: flashes, sombrinhas e câmaras.
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Briefing inicial

Resultaram 125 fotos de alta resolução (formato RAW), que estão na posse da ACBBA, e que
constituem um elemento fundamental para caracterizar e identificar do bote franco-açoriano,
algumas utilizadas na apresentação do trabalho abaixo.
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LEVANTAMENTO TÉCNICO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO
O levantamento técnico e estado de conservação foi realizado no dia 24 de outubro de 2020,
sob a supervisão do MESTRE JOSÉ DE MELO (Vila Franca do Campo, 1954). É um reputado
carpinteiro naval, natural da ilha de São Miguel, experiente profissional com vasto currículo na
área da construção naval tradicional em madeira. Nos Açores e no estrangeiro. Este trabalho foi
coadjuvado por Miguel Cravinho e do qual resultou na seguinte informação:

MEDIDAS DO BOTE:
▪ Comprimento total: 11,45 metros (37’ Pés)
▪ Comprimento entre perpendiculares: 10 metros (32’ Pés)
▪ Boca: 1,95 metros (6’ Pés)
▪ Pontal: 0,60 metros (2’ pés)
TIPOS DE MADEIRAS USADAS:
▪ Cavername: carvalho
▪ Tabuado: casquinha vermelha
▪ Bancos: carvalho
▪ Roda de proa/popa: carvalho
▪ Faixa: Tola
▪ Quilha: Pinho resinoso

10

Na opinião técnica do Mestre José de Melo, a diversidade das madeiras usadas, a sua utilização
criteriosamente aplicada a determinadas peças e componentes, assim como o domínio de
técnicas de modelação e uso dos materiais, comprovam que este bote é um exemplar de grande
qualidade construtiva e robustez.

Quanto ao estado de conservação, o bote franco-açoriano está em relativo estado de
conservação, embora em situação que não permite navegar. Ao nível da estrutura, cavername,
forro, bancos... é recuperável, nomeadamente o casco que se apresenta são. Contudo, é
necessário a substituição pontual de algumas madeiras, no tabuado exterior e no forro interior.
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Não obstante esta avaliação, concluiu-se ser necessário ir mais fundo em algumas secções
construtivas. Isto só é possível no decorrer de uma obra de conservação e restauro, exequível
no quadro de financiamento adequado no âmbito do Programa de Recuperação do Património
Baleeiro, fundamentado em proposta de honorários, que inclua um estudo e registo de todo o
processo.

Nesta estimativa de custos, essencilmente de horas de trabalho para apurar o real estado do
bote e a recolha de informação técnica, podemos fundamentar a melhor decisão quanto ao
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futuro deste bote. Ou seja: justifica-se recuperá-lo integralmente para navegar e competir. Ou
se, por outro lado, será aconselhável assegurar só a preservação dos seus elementos
construtivos essenciais e restaurá-lo para efeitos museológicos/expositivos. Na verdade,
constituem dois programas (objetivos) muito diferentes.

A título exemplificativo, este processo terá de inclui a decapagem completa do costado
(remoção total da tinta) para verificação da integridade das madeiras, técnica concretizável só
no âmbito de uma obra de desmontagem do bote. Como especialista, o parecer do Mestre José
13

de Melo conclui ser exequível a recuperação total da embarcação, incluindo a sua capacidade
para navegação e competição, a remos e à vela. Presume, ainda, a garantia da preservação das
suas características originais, genuínas e autênticas, potenciando o seu enorme valor histórico,
patrimonial e cultural.
Destacam-se alguns aspectos construtivos relevantes da análise prévia:
Dormente é uma peça
de reforço colocado ao
nível do forro interior, e
que tem efeitos ao nível
de toda a estrutura.
Também é conhecido
como “escoa”, sendo a
sua função contrariar
forças de torsão
longitudinal, de proa
para ré, particularmente
quando navegar à vela.
Mostra também uma
sobrequilha bem
construída e de grande
robustez.
Logaiéte, peça de
“trabalho da baleia” e
que é uma das partes
simbólicas do bote
baleeiro Açoriano.
Mede 20cm.
É uma espécie de
“travão” da linha, que
vem da selha até ao
arpão, passando em 2
voltas pelo logaiéte
(provável corruptela do
inglês loggerhead). Usase também como peça
de fixação do cabo para
reboque das baleias ou
da Lancha.
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Ré <|> Proa. No entendimento do mestre José de Melo, o “bote francês” apresenta linhas
perfeitas, principalmente nas “saídas de água”, o que lhe deverá conferir excelente aptidão de
navegação, quer à vela, que a remos. Destacamos ainda o facto do mastro se localizar no 2ª
banco de vante, que dista 3,37 metros do bico da proa.

À proa: detalhe do entalhe no bico da proa (“Choque”), que abriga a roldana de latão, onde
corre a linha presa à baleia. Pormenor do Bòquelite (bow-cleats) de estibordo. É peça de
madeira rija, em formato de onda, afixa perto da proa, cuja função é impedir que linha da
baleia arpoada não atingisse a tripulação. NOTA: A roda de proa apresenta uma “peça
metálica”, em latão, cravada com rebites, que indicia a um possível dano a peça e consequente
reparação.
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Detalhe do Alvaçuz, prancha transversal com entalhe semicircular, cujo propósito é apoiar o
joelho do arpoador quando desferia o lançamento do arpão. No “bote francês” todo o rebordo
é decorado com osso de cachalote, que, aliás, percorre todo o leito de proa o que confere uma
identidade bote.

Banco do mastro com o garlindéu (peça tipo dobradiça, em bronze) e a caixa da carlinga que
recebe o pé do mastro, com a sua peça circular em metal, no fundo, colocada no forro interior
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à vante, na zona de trabalho do arpoador. Curiosidade é a existência de uma peça de aconchego
no banco, para quando o mastro for recolhido.

Cores interiores do bote em rosa, na borda e no convés, e azul acinzentado em todo o forro
interior do casco. Nota-se também os dois cunhos para manobra das escotas das velas. A
bombordo, para trabalhar com os cabos da vela grande e a estibordo para a jiba (Estai).
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Peças de madeira para suporte vertical dos bancos à sobrequilha. Os Pés-de-carneiro no “bote
francês” medem 0,39 metros de altura. Nota-se inclusive 2 pequenas peças afixadas à
sobrequilha para “travar” a selha da linha do arpão.

Cunho da escota. Há duas destas peças, em bronze, afixadas ao painel de popa, de cada bordo.
Cunho em osso de baleia que serve para caçar e folgar a escota da vela grande, depois desta
passar no cunho de bronze, à ré.

Detalhe do painel
de popa, decorado
no rebordo com
osso de baleia. A
tábua do logaiéte é
interrompida por
uma peça de
quebra-mar para
protecção do oficial.
O bote, quando vai
a reboque de uma
Lancha em marcha
ligeira, produz uma
onda à Ré,
designada por
cachão, que por
vezes alaga o bote.
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Detalhe dos santinhos do bote: Estampas religiosas, na maioria, do Faial. Da esquerda para a
direita: SANTA ANA - Imagem da padroeira da igreja paroquial do Capelo. SENHOR BOM JESUS
MILAGROSO - Imagem de Jesus Cristo da igreja paroquial das Angústias. NOSSA SENHORA DAS
ANGÚSTIAS - Imagem da igreja de Nossa Senhora das Angústias. SENHORA DA GUIA - Imagem
da Ermida do Monte da Guia. NOSSA SENHORA DE LOURDES - Imagem da igreja da Vila das Lajes,
da ilha do Pico, padroeira dos Baleeiros em geral. Considerando as estampas como uma espécie
de georreferenciação simbólica da relação dos baleeiros com o divino e com o seu
espaço/tempo, será seguro dizer que o "bote francês" é dos Açores, claramente do grupo central
e da ilha do Faial.

Detalhe do cavername. As cavernas em madeira de carvalho “dobradas” a vapor estão dispostas
com intervalo de 11 Polegadas (27cm), cravadas com rebites ao costado.
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Pormenor de estiva e protecção da ponta dos arpões e lanças, localizado à ré do banco do
mastro, do lado de estibordo. Pode ser-se também a base para as forquetas (chumaceiras),
colocadas à borda. Existem seis peças destas, três em cada bordo, localizados no lado inverso
ao bando do remadore, em intervalos descompassados.

Detalhe do cunho de amarração da escota, neste caso da vela grande, localizado à ré. Existem
duas peças destas nos botes, uma de cada bordo. Neste bote só constatamos uma.
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Leme: peça igualmente simbólica no bote baleeiro Açoriano, à semelhança do logaiéte. Éuma
peça amovível, rebatida quando o bote está varado, atendendo ao seu comprimento que vai
além da linha da quilha. Tem 2 pinos metálicos que entram nas respectivas argolas afixadas à
roda de popa.
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Detalhe da popa: o painel de popa é igualmente decorado, ao longo da borda, com osso de
cachalote. Pormenor do cunho metálico do remo-de-esparrela, em ferro forjado, que se
encontra danificado.
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MATERIAIS E POLICROMIA
No contexto do processo de caracterização do bote franco-açoriano, tendo como objectivo
essencial a sua patrimonialização, foi solicitada uma avaliação ao Atelier de Conservação e
Restauro de Obras de Arte S. Jorge, Lda. Em termos metodológicos, orientámos uma análise
para deteção de possíveis evidências do seu nome e matrícula, dissimuladas nas camadas
anteriores de tinta, tirando partido dos conhecimentos técnicos e experiência do SR. DAVID
SILVA, especialista na área e também conhecedor das histórias da baleação nas ilhas e dos botes.
A tarefa consistiu em aplicar um produto decapante universal da marca Robbialac, na faixa azul
do bote, junto à borda, numa pequena zona da proa.

Foi levantada a possibilidade de haver vestígios da matrícula nas camadas de tinta anteriores,
no exterior do casco, à vante. Não sendo standard, num local específico, a procura foi aleatória.
A remoção da primeira camada exterior [azul marinho] revelou outra camada de um azul mais
claro (tipo cromático: azul bébé), havendo forte possibilidade do bote ter tido cores diferentes
das que apresenta. Este dado será aprofundado numa analise técnica em laboratório.

A segunda tarefa incidiu sobre as imagem dos "SANTINHOS". Um painel que estava afixado
através de dois parafusos [de ferro] à tábua do leito da popa.
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Concluiu-se que este local não seria o original. Na construção dos botes baleeiros a colocação
dos “santinhos” faz-se à vante, por baixo do leito de proa, na área de trabalho do Trancador.
Também o modo como estava afixado impedia a abertura das duas gavetas existentes à ré, onde
se guardava a palamenta de auxilio à navegação e outros objectos pessoais.
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Esta operação destacou outro detalhe relevante. Na construção da maioria dos botes açorianos
[ver: Open Boat Whaling in the Azores, Robert Clarke, DISCOVERY REPORTS, pag. 325], o
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Regulamento do Grémio dos Armadores da Pesca da Baleia indicava a obrigatoriedade da
existência de uma caixa/gaveta de arrumos para a palamenta, que incluía navalha, bússola e
lanterna. No caso do bote franco-açoriano constatamos, não uma, mas duas destas caixasgaveta. A de bombordo, maior. E a estibordo, mais pequena, sendo uma particularidade nunca
referenciada anteriormente.
Tirando partido das técnicas do Sr. David Silva, foi desmontado o painel dos "SANTINHOS",
considerando a possibilidade de, no verso/interior, as estampas poderem revelar informações
que permitissem atestar a identidade e/ou propriedade do bote.

Após rigorosa análise visual ao objecto, constatou-se pela exequibilidade da remoção do betume
de suporte ao vidro acrílico da moldura, que as estampas estavam sujeitas a muita humidade,
comprometedora da sua integridade. Por esta razão, foi removido o acrílico e colocando o painel
num desumidificador para posterior análise detalhada.
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Foram identificadas as seguintes imagens, da esquerda para a direita: SANTA ANA - Padroeira
da igreja paroquial do Capelo, muito embora o templo esteja dedicado à Santíssima Trindade.
SENHOR BOM JESUS MILAGROSO - Imagem de Cristo da igreja paroquial das Angústias. NOSSA
SENHORA DAS ANGÚSTIAS - Padroeira da igreja de Nossa Senhora das Angústias. SENHORA DA
GUIA - Imagem da Ermida do Monte da Guia, na paróquia das Angústias, Horta. NOSSA
SENHORA DE LOURDES - Imagem da igreja da Vila das Lajes, ilha do Pico.

As imagens religiosas das paróquias dos baleeiros, encontradas nestas estampas,
representariam uma ligação afetivo-espiritual dos baleeiros com o divino (e com a sua
comunidade), servindo de proteção na adversidade da tarefa da caça à baleia. Desta forma,
temos uma espécie "georeferenciação" deste bote franco-açoriano como sendo do Faial, uma
vez que todas as imagens se reportam a padroeiros das igrejas desta ilha, à excepção de Nossa
Senhora de Lurdes, no Pico, que é a padroeira de todos os baleeiros.
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O bote franco-açoriano apresenta as seguintes cores:
•
•
•
•
•

CASCO EXTERIOR – Branco
FAIXA – Azul (marinho)
VERDUGO – Vermelho (sangue)
CASCO INTERIOR – Rosa (médio)
FORRO – Azul (acinzentado)
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CONCLUSÃO
O bote franco-açoriano regressou aos Açores há três anos, em janeiro de 2018. Graças ao
interesse e profundo empenho do Sr. Alain Braud foi possível ter acesso a um importante
repositório de cultura e informação das técnicas e processos de construção naval, associados
aos botes baleeiros açorianos.
A Associação de Classe do Bote Baleeiro Açoriano assumiu um papel institucional relevante,
acolhendo esta iniciativa de resgate, recuperação e patrimonialização deste bote, que apresenta
características ímpares na Região. Os objectivos da ACBBA, alinhados com os seus Estatutos,
têm como missão promover o estudo, a compreensão, a divulgação, a promoção e a animação
destas embarcações tradicionais, bem como de todas as dinâmicas sociais e culturais que lhes
estão associadas.
A presente exposição marca uma posição clara e inequívoca. O bote franco-açoriano deve
cumprir uma função explicativa das dinâmicas da baleação açoriana, promotora de relações
sociais e culturais, dentro e fora da Região.

Vila Franca do Campo, 02 de Fevereiro 2021
Luís Miguel Vasconcelos Cravinho
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