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A Cultura da Baleia vai ser candi-
datada a Património Mundial, num 
processo liderado pelo município 
das Lajes do Pico e apoiado pelo 
Governo Regional. Em boa hora, an-
tes que desapareçam os protagonis-
tas que restam, porque uma coisa é 
preservar a memória e o património, 
outra é ter protagonistas ainda vivos 
e aproveitar os seus testemunhos 
da cultura baleeira. Uma coisa é 
preservar botes, palamentas, ofici-
nas, pontos de vigia, ferramentas, 
a literatura produzida a preceito, os 
filmes, as reportagens, os recortes 
de jornais. Outra coisa tão ou mais 
genuína é poder ainda dialogar com 
baleeiros, reconstruir a partir de tes-
temunhos vivos o que era a faina 
baleeira e, quem sabe, perceber os 
meandros que levaram à proibição 
da caça numa região em que era fei-
ta artesanalmente e cuja exploração 
económica não era intensiva, antes 
complementar sobretudo da agri-
cultura e pesca. Quando, em 1986, 
foi decretada a proibição da caça, 
as autoridades regionais sentiram-
se traídas pelo governo de Lisboa, 
junto do qual tinham defendido que 
a caça poderia continuar, uma vez 
que o método tradicional usado e o 
número de cachalotes abatido anu-
almente não punham a espécie em 
qualquer risco e também porque o 
interesse económico estava a de-
crescer, dado que o óleo obtido es-

tava a ser substituído por outros fei-
tos de outras origens. Portugal nem 
sequer consentiu que a Região fosse 
à Islândia defender a sua razão, per-
mitindo apenas que assistisse como 
observador.
São dados para a história da bale-
ação que, já agora, não devem ser 
esquecidos. E não se confunda com  
concordarmos ou não com a proi-
bição. Porventura, mesmo que não 
tivesse sido proibida em 1986, pro-
vavelmente teria acabado nos anos 
que se lhe seguiram, por razões eco-
nómicas. É apenas um exemplo que 
deve ficar registado como o Terreiro 
do Paço respeita as autoridades re-
gionais quando estão em causa os 
seus interesses.
Não duvidamos que a UNESCO 
atenderá a esta candidatura, pro-
vavelmente única no mundo, con-
siderando a forma como a prática 
da caça era aqui levada a efeito. O 
exemplo da sustentabilidade dos 
recursos também deve ser único: 
não se caçavam baleias em regime 
intensivo, mas sim para atividade 
complementar do sustento de mui-
tas famílias que viviam da lavoura e 
da pesca. Este processo poderá tam-
bém ser alargado das Lajes a toda a 
ilha do Pico e a outros locais do ar-
quipélago, onde a atividade teve ex-
pressão. Mais uma razão para atrair 
turismo. E não falta gente que veja 
nestas matérias razões bastantes.  

Cultura da baleia a património

“Ficamos a saber o que já se suspeitava: Os Açores são a região do 

país com maior risco de pobreza e desigualdade!”

“Será que os Açores sem a oferta do seu peixe fresco serão, no futu-

ro, a mesma coisa? Acho que não.”

“Na sempre gostosa viagem de retorno à minha adolescência, registo 

o então fascínio que os produtos da Base das Lajes despertavam.”

O não-combate à pobreza

Turismo nos Açores enfrenta... questões complexas

A moda feita e contada ao escudo

Gilberto Vieira [10]

João rocha [11]

Mónica Seidi [10]

eM 2014, trocou uM eMpreGo eStáVel 
por uM bloGue Sobre ViaGenS. o que a 
leVou a entrar neSta aVentura?
Estabilidade não é o mesmo que feli-
cidade e, depois de um susto com a 
minha saúde (nada de grave porque o 
“susto” não se concretizou, felizmen-
te), percebi que a vida é demasiado 
curta para não fazermos o que nos 
faz feliz e, efetivamente, o tal empre-
go estável não acrescentava valor à 
minha vida. No meu caso, a felicida-
de vinha através da escrita desde que 
me lembro de saber escrever. Já tinha 
tido vários blogues desde 2004, mais 
a brincar do que a sério, e o Tripper 
surgiu porque precisava de um portfo-
lio online. O facto de ser de viagens 
foi uma coincidência porque na altura 
estava a começar a viajar mais. Na rea-
lidade, o Tripper fala mais de pessoas, 
turismo cultural e descoberta do que 
propriamente destinos.

coMo teM corrido a experiência do 
“tripper”?
Uma verdadeira montanha russa, mas 

no bom sentido! Apesar de em Portugal 
ainda não se ligar muito aos blogues, lá 
fora (sobretudo nos Estados Unidos) 
são uma verdadeira indústria, só que 
não profissionalizada. Esse é o maior 
desafio, o de mudar a mentalidade das 
pessoas e mostrar que há profissionais 
no meio. O mais importante para mim 
de toda esta experiência é o facto de eu 
ter uma plataforma online, totalmente 
independente dos interesses de ter-
ceiros, que posso usar para dar voz a 
projetos que acho que merecem mais 
destaque. Foi o caso do Fantasporto 
(onde participei pela primeira vez em 
2015) e é o caso mais recente com o 
Azores Fringe Festival, pela mão da 
MiratecArts. O meu papel é sempre o 
de retribuir o carinho com que estas 
associações culturais me recebem com 
uma série de artigos para o blogue ou 
para outras publicações que queiram 
agarrar na história. É o mínimo que 
posso fazer e é extremamente gratifi-
cante para mim dar-lhes isso. 

nuM Mercado tão coMpetitiVo, coMo

Sandra HenriqueS Gajjar, bloGGer

Natural das Flores, Sandra Henriques Gajjar é blogger 
a tempo inteiro, há três anos, escrevendo sobretudo 
sobre turismo cultural. A jornalista defende que os 
Açores devem apostar mais na diversidade cultural.

Diversidade
cultural dos Açores
deve ser
mais explorada

sandra henriques gajjar  “estabilidade não é o mesmo que felicidade”
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é que o seu blogue se destaca?
Comecei o blogue há três anos e co-
nheço alguns que começaram ao mes-
mo tempo que eu e não duraram um 
ano. O trabalho é mais duro do que 
as pessoas pensam e não há retorno 
quase nenhum no primeiro ano. O se-
gredo é mesmo a persistência e encon-
trar uma voz e um estilo próprios, e eu 
trabalho para que Tripper só haja um. 
Costumo dizer que as histórias me en-
contram, e isso é a minha vantagem. 
Mesmo que eu chegue a um destino 
com uma ideia daquilo que vou escre-
ver, raramente a história que sai era 
aquela que eu achava que ia escrever. 
Se eu estou num sítio visitado por mi-
lhões de pessoas anualmente, não vou 
escrever mais um post sobre as me-
lhores coisas para fazer lá, não quero 
ser um novo TripAdvisor. Se eu não 
tenho nada de novo para dizer sobre 
um local (o que é raro), então foco-me 
nas pessoas, na cultura local, na arte, 
nas minhas deambulações. Também 
nunca digo mal de um sítio. Acho que 
é impossível conhecer-se verdadeira-
mente um destino em meia dúzia de 
dias. Se tive uma experiência menos 
boa (que é normal acontecer às vezes), 
a história que sair daí é sempre con-
textualizada. A minha responsabilida-
de para com os leitores é não mentir 
e para com os habitantes locais é não 
fazer juízos de valor. 

ViVe em lisboa, mas é natural das Flo-
res. mantém uma relação de proximi-
dade com os açores?
Mantenho, claro. Cresci entre as Flo-
res e o Corvo (o meu pai é de lá) até 
aos 16 anos, idade em que me mudei 
para Ponta Delgada para fazer o ensi-
no secundário. Também tenho muitas 
memórias de infância da Terceira (de 
Angra e da Silveira, sobretudo) e ago-
ra, recentemente, encantei-me com 
o Pico. Quando era adolescente, os 
Açores eram aquela terra que tinha 
deixado para trás, não me dizia muito. 
Agora, mais velha, assumo com orgu-
lho que os Açores fazem parte do meu 
ADN. Não me vejo a regressar perma-
nentemente para já, até porque nunca 
lidei bem com o isolamento das ilhas, 
mas os Açores fazem parte de mim. É 
inevitável.

tem Várias publicações no seu blogue 
sobre os açores. considera que o 
potencial turístico do arquipélago 
está a ser bem explorado?

Se pensarmos nos Açores como mar-
ca, o Turismo Regional está a fazer 
um excelente trabalho a promover 
aquilo que as ilhas têm de melhor: as 
belezas naturais, os eventos culturais 
mais tradicionais, etc. Contudo, tem 
que haver mais esforço em promo-
ver o turismo para além dos “cartões 
de visita” do costume. À medida que 
vou viajando pelas ilhas, as pessoas 
abrem-se comigo e contam-me o outro 
lado das coisas, daquilo que gostavam 
que os turistas experimentassem, mas 
isso vai depender mais das pessoas do 
que dos governos. A imagem de marca 
nem sempre corresponde àquilo que 
é a vida nas ilhas e há cada vez mais 
viajantes que querem experiências 
mais autênticas e que preferem viajar 
de forma independente. Existe merca-
do para o turismo mais alternativo. Eu 
acredito que o turismo deve ser sus-
tentável e beneficiar as pessoas (tem 
que haver um equilíbrio entre as que 
visitam e as que são visitadas) e ain-
da não vejo a ameaça do turismo em 

massa nas ilhas, felizmente. Mas, esta 
ideia de que os Açores só têm turismo 
três meses por ano tem que ser ultra-
passada e acho que parte do trabalho 
está em mudar mentalidades. Recebo 
emails com frequência de pessoas que 
querem viajar para as ilhas no inverno 
e perguntam-me se podem, outras que 
me perguntam se há eventos culturais 
sem ser no verão e ficam verdadeira-
mente espantadas quando eu lhes digo 
que há. Cada ilha tem o seu potencial 
próprio e merece ser promovida por 
isso, não como parte de um bolo co-
mum que é o Arquipélago. 

quais são os principais atratiVos turís-
ticos dos açores, na sua opinião?
Os Açores têm a localização geográ-
fica perfeita e é indiscutível que as 
paisagens são únicas, esse é o atra-
tivo mais conhecido. Mas as pesso-
as começam a descobrir uma outra 
realidade nas ilhas, de que há coi-
sas para fazer para todos os gostos, 
não só para quem goste de natureza 
e mar. A nossa diversidade cultural 
(que depois se traduz na arte, na gas-
tronomia, na literatura, na música) é 
outro dos atrativos que deve ser mais 
explorado. Eu puxo muito pelo turis-
mo cultural porque acho que numa 
era de globalização, manter a identi-
dade cultural de um destino turístico 
é essencial.  

tripper  açores surgem muitas vezes em destaque no blogue de sandra Henriques gajjar

Cada ilha tem
potencial próprio


