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Oriunda dos Estados Unidos da 
América, a família Dabney 
instalou-se na Horta em 1806, 

quando John Bass Dabney foi nomeado 
Cônsul Geral dos Estados Unidos para os 
Açores pelo presidente americano, Thomas 
Jefferson. Três membros da família Dabney, 
John (pai), Charles (filho) e Samuel (neto), 
exerceram sucessivamente o cargo ao longo 
do século XIX, ficando a sua presença 
registada na ilha do Faial através da toponí-
mia, da arquitetura e da botânica.

John Bass Dabney especializou-se no 
comércio marítimo, fomentou a exportação 
do vinho e da laranja, adquiriu navios, ar-
mazéns e estaleiros destinados ao abaste-
cimento e à reparação naval, dando assim 
origem a uma das mais poderosas casas 
comerciais do arquipélago dos Açores.

Com Charles Dabney, a família conti-
nuou a expandir os seus negócios, incre-
mentando o movimento do porto da Horta, 

Texto Estela Silveira

Fotos Paulo Henrique Silva/DRA

Casa dos Dabney

Atualizado em junho 2017

sobretudo através do abastecimento e repa-
ração dos navios baleeiros americanos que 
aqui deixavam o óleo de baleia. Os Dabney 
exportavam-no para a Costa Leste dos Es-
tados Unidos. Asseguravam ainda a ligação 
entre continente americano e os Açores e 
com o desenvolvimento da navegação a 
vapor passaram a ser os principais fornece-
dores de carvão dos navios que aportavam 
no porto da Horta.

Quando Samuel Dabney assumiu o 
cargo consular para dar continuidade aos 
interesses comerciais desenvolvidos pelo 
seu pai, o número de navios a ancorar no 
porto da Horta já tinha diminuído, pois a 
travessia do Atlântico era agora mais rápida 
em virtude da descoberta do petróleo. Por 
outro lado, a concorrência da casa comer-
cial Bensaúde, a dinamização da doca de 
Ponta Delgada e a pressão do Governo 
americano, no sentido de impedir que os 
cônsules a tempo inteiro se dedicassem 

ILHA DO FAIAL

simultaneamente à atividade comercial, 
levaram Samuel Dabney a deixar definitiva-
mente a ilha do Faial. Os últimos membros 
da família Dabney a residir na cidade da 
Horta partiram definitivamente para os 
Estados Unidos, em 1892.

Do património arquitetónico pertencen-
te a esta família, destaca-se a Casa de Vera-
neio em Porto Pim, adquirida por Charles 
William Dabney, em 1854. Edificada na 
paisagem única do Monte da Guia e incluí-
da num complexo residencial composto por 
uma casa com cisterna, cais e abrigo para 
dois botes, um miradouro e uma pequena 
área de vinhas que se estendia pela encosta 
em direção à baía de Porto Pim, possuía 
ainda uma adega, onde atualmente está pa-
tente uma exposição que retrata o percurso 
de uma família americana, originária de 
Boston.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA 
CASA DOS DABNEY/ DABNEY´S HOUSE 
OPENING TIMES:

01 NOVEMBRO - 31 MARÇO
terça a sábado | feriados > 10h00 - 13h00 | 
13h30 - 17h00
encerrado > domingos | segundas | 1 janeiro | 
terça Carnaval | domingo Páscoa | 25 dezembro

01 ABRIL - 31 OUTUBRO
todos os dias > 10h00 - 13h00 | 14h00 - 18h00
encerrado > domingo Páscoa

A entidade gestora reserva-se o direito de fechar 
o estabelecimento, conforme as condições 
meteorológicas.

01 NOVEMBER - 31 MARCH
Tuesday to Saturday | holidays > 10h00 - 13h00 
| 13h30 - 17h00
Saturdays | Holidays > 14h00 - 17h30
Closed > Sundays | Mondays | 1 January | Mardi 
Gras | Easter Sunday | 25 December

01 APRIL - 31 OCTOBER
Every day > 10h00 - 13h00 | 14h00 - 18h00
Closed > Easter Sunday

The management entity reserves the right 
to close the establishment, according to the 
weather conditions.

HORÁRIO DE VISITAS GUIADAS/  
GUIDED TOURS:
Mediante marcação prévia.
Duração da visita: 60 minutos
Número de pessoas por visita: 4 - 10

By appointment
Tour duration: 30 minutes
Number of people per tour: 4 - 20
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PREÇOS / PRICES
Bilhete Complexo Monte da Guia (Casa dos 
Dabney e Aquário do Porto Pim):
Criança (0 - 6 anos): Grátis
Júnior (7 - 14 anos): 2,00 €
Adulto (15 - 64 anos): 4,00 €
Sénior (+ 65 anos): 2,00 €
Família (2 adultos e filhos até 14 anos): 8,00 €
Residentes na RAA*: Grátis

Bilhete Único Faial:
Criança (0 - 6 anos): Grátis
Júnior (7 - 14 anos): 8,00 €
Adulto (15 - 64 anos): 16,00 €
Sénior (+ 65 anos): 8,00 €
Família (2 adultos e filhos até 14 anos): 32,00 €

*Mediante apresentação do Cartão de Cidadão.
Crianças até aos 12 anos devem apresentar-se 
acompanhadas por um adulto.
Monte da Guia Complex Ticket (Dabney’s House 
and Porto Pim Aquarium)::
Child (0 - 6 years old): Free
Junior (7 - 14 years old): 2,00 €
Adult (15 - 64 years old): 4,00 €
Senior (+ 65 years old): 2,00 €
Family (2 adults and children up to 14 years of 
age):  8,00 €
Resident of the Azores*: Free

Faial All-In-One Ticket:
Child (0 - 6 years old): Free
Junior (7 - 14 years old): 8,00 €
Adult (15 - 64 years old): 16,00 €
Senior (+ 65 years old): 8,00 €
Family (2 adults and children up to 14 years of 
age): 32,00 €

*Upon presentation of the Citizen Card.
Children up to 12 years of age must be 
accompanied by an adult.

CONTACTOS / CONTACTS
Morada/ Address: Monte da Guia, 9900 Horta
Telefone/ Phone: (+351) 292 240 685
E-mail: pnfaial.casadosdabney@azores.gov.pt

COMO CHEGAR/ GETTING THERE
Localizada na freguesia das Angústias.
A partir do Jardim da Praça do Infante 
(extremidade sul da Avenida Marginal), frente 
à Marina da Horta, desloque-se para sul, pelo 
caminho de calçada, em direção à Praia de 
Porto Pim. Após passar o Hotel Canal à sua 
direita, no entroncamento vire à esquerda e 
percorra cerca de 600 m até chegar ao parque 
de estacionamento. Vire à direita, em direção à 
praia e siga pelo caminho contíguo à mesma. 
Encontrará a Casa dos Dabney à sua esquerda.

Located in the parish of Angústias.
From the Garden of Praça do Infante (south 
end of the city’s Main Avenue), in front of Marina 
of Horta, go down to the south, through the 
traditional cobblestone path towards the Porto 
Pim Beach. After passing the Hotel Canal on 
your right, turn left at the next intersection and 
walk about 600 m until you reach the parking lot. 
Then, turn right towards the beach and follow 
the path next to it. You will find the Dabney’s 
House on your left.


