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Resumo 

Estudos anteriores têm demonstrado que em Portugal se desenvolveu uma importante atividade 
baleeira medieval e pré-moderna, de características tradicionalmente associadas à baleação Basca. As 
fontes apontam o século XIII como o momento de início da baleação organizada em Portugal sendo que, 
desde então, estas atividades ocorreram de forma intermitente ao longo dos séculos. Na época 
moderna, com novas influências de técnicas americanas e norueguesas de baleação, desenvolveram-se, 
em Portugal e em vários espaços Atlânticos de sua influência, atividades industriais de captura e 
aproveitamento de cetáceos. Em Portugal continental atividades industriais de baleação decorreram nas 
décadas de 1920 e de 1940/1950, enquanto na Madeira estas decorreram entre as décadas de 1940 e 
1980, e nos Açores durante quase todo o século XX. Também em Angola e São Tomé decorreram 
atividades baleeiras sob a égide de empresas luso-norueguesas, devidamente alicerçadas em legislação 
e interesses portugueses. Todas estas atividades visavam o desenvolvimento de um indústria extrativa 
de grande interesse económico na Europa, mas que a partir de meados do século XX entrou em declínio 
devido à diminuição das populações naturais de grandes cetáceos. A baleação, igualmente, permitiu a 
recolha de dados biológicos sobre os animais capturados e o desenvolvimento de trabalhos técnicos 
portugueses sobre os mesmos foi decorrendo ao longo de todo o século XX, ainda que de forma 
inconsistente. De referir a obra de Mousinho de Figueiredo, que nos meados do século XX participou em 
diversos programas de investigação e publicou trabalhos científicos sobre a baleação e outras atividades 
pesqueiras. De qualquer forma, o conhecimento obtido servia principalmente as instituições 
portuguesas da administração central, e também as europeias, com pouco contributo da e para a 
actividade científica das comunidades locais. As fortes pressões conservacionistas internacionais que se 
fizeram sentir desde meados do século XX, aliada à produção de informação científica, permitiu em 
Portugal, no último quartel do século, uma clara mudança de paradigma visando o estudo e a produção 
de conhecimento científico sobre os cetáceos em águas portuguesas. Estes trabalhos tiveram o seu 
início com as obras de António Teixeira, no final da década de 1970, e seguiram até à atualidade com 
uma série de investigadores dedicados a estas temáticas. Assim, quando se revê a história ambiental dos 
cetáceos e a história da baleação nos espaços portugueses, percebe-se que muito antes dos conceitos 
de ciência e de conservação da natureza estarem devidamente estabelecidos, as baleias e os golfinhos já 
eram uma parte integrante da história, cultura e economia de Portugal. 
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interesses científicos contam-se a biologia e história dos mamíferos marinhos e da caça à baleia em 
termos mundiais, história das ciências e dos descobrimentos portugueses na África Ocidental e nas Ilhas 
Atlânticas. Para além disso, tem dedicado muito tempo à orientação de teses nas áreas da ecologia, 
conservação e história ambiental, bem como ao desenvolvimento de inúmeros programas de educação 
ambiental e de formação avançada. 


