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VOTO DE PESAR 

Pelo falecimento de Serge Viallelle 

Faleceu no passado dia 10 de dezembro, de forma prematura, em França, Serge 

Viallelle, o pioneiro do Whale Whatching nas Lajes do Pico e nos Açores.  

Serge Viallelle, velejador, descobriu os Açores em 1987, ano em que foi capturado 

o último cachalote nas Lajes do Pico. Em parceria com um antigo vigia de baleia, 

João Vigia, fundou, em 1989, o Espaço Talassa. Em 1991 criou o primeiro projeto 

açoriano de proteção do meio marinho e de educação do público: Golfinhos, Baleias 

e Homens. A Base de Observação dos Cetáceos dos Açores (BOCA) abre as suas 

portas em 1995, junto ao Porto das Lajes do Pico, ao lado do Museu dos Baleeiros.  

Foi o primeiro e o grande responsável pela passagem da caça à baleia para o uso 

sustentável e pacífico dos cetáceos nos Açores. Conforme referiu Sidónio 

Bettencourt, no programa da Antena 1, Inter-Ilhas, de 11 de dezembro de 2019, 

Serge Viallelle é o primeiro baleeiro moderno dos nossos tempos.  

Serge Viallelle foi fundamental para a atividade marítimo-turística de observação de 

cetáceos nos Açores, nomeadamente no que diz respeito à regulamentação e 

legislação em torno desta nova atividade, assumindo-se como uma referência 

histórica e incontornável neste domínio. O seu contributo foi decisivo aquando da 

extinção da atividade baleeira nos Açores, convertendo-a em novos usos sociais, 

culturais, desportivos, ambientais e, consequentemente, económicos que, hoje em 

dia, se praticam em toda a Região.  
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Em 2010, o Turismo de Portugal atribuiu a Serge Viallelle uma medalha de prata de 

mérito turístico. 

Serge Viallelle deixa um legado notável. Trouxe aos Açores, à ilha do Pico, e à Vila 

das Lajes do Pico, em particular, novas rotas e novos meios de comunicação, 

permitindo que a imagem da nossa Região, e do nosso santuário de baleias e 

golfinhos, se tornasse universal.  

Assim e ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, aprove este Voto de Pesar, do qual deve ser dado conhecimento à sua 

esposa e filhos, à Assembleia e Câmara Municipal das Lajes do Pico e ao Museu do 

Pico. 

Horta, Sala de Sessões 15 de janeiro de 2020 

Os Deputados, 

 

 


