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Bleck foi 2º Tenente do exército britânico na 1ª Guerra Mundial (1914-1918). Portugal foi aliado da 

Inglaterra e França contra os alemães que ameaçavam as colónias portuguesas em África. Foi 

intérprete do governo inglês, no Ministério de Guerra, em França. Esse seu papel trouxe-o a Portugal 

para reforçar a aliança. Depois da guerra foi nomeado presidente da Camara de Comercio Inglesa em 

Lisboa, sendo considerado um dos vultos do mundo financeiro que muito ajudou Portugal.  

Em 2 de Dezembro de 1878, Joseph William Henry Bleck foi autorizado, por concurso, a construir 

uma ligação ferroviária entre Vila Real de Santo António e Lagos, servindo as principais localidades 

do Algarve, cujo plano incluía a construção de um apeadeiro em Luz, no percurso entre a Fuzeta e 

Tavira. No entanto, este projecto não chegou a ser concretizado, tendo a concessão caducado em 18 

de Dezembro de 1893. O planeamento do caminho-de-ferro no Sotavento Algarvio foi retomado por 

uma portaria de 10 de Novembro de 1897, que encarregou o director dos Caminhos de Ferro do Sul 

e Sueste de fazer os estudos para o troço de Faro a Vila Real de Santo António, seguindo tanto 

quanto possível pelas povoações do litoral. Um dos principais produtos recebidos foram adubos 

(vindos da divisão da Companhia União Fabril de Faro) palha, materiais de construção 

(especialmente cimento), papel, trigo de semente e plantas vivas. Exportados eram as laranjas, 

polvos, cereais, etc..  

Em 1910 cria a Lisbon Coal and Fuel Company, para representar os produtos Shell. A empresa J. H. 

Ornelas & Cª., Suc., Lda. foi constituída em 1918, por José Henrique Ornelas. Em 1922, foi nomeada 

representante da “Lisbon Coal & Oil Fuel Company, Limited”, que mais tarde se tornou a “Shell 

Portuguesa, S.A.R.L. comprada em 2006 pela Repsol Portuguesa, S.A.  

A empresa J.H. Ornelas & Cª pertence ao grupo Bensaude desde 1951. A J-H. Ornelas hoje gere 20 

postos de gasolina nas Ilhas.  

Família Bensaude iniciou a sua atividade nos Açores em 1820, importando e distribuindo têxteis 

originários do Reino Unido, e exportando cereais e laranjas. Esteve ligado ao negócio de 

fornecimento de carvão à navegação, desde 1868. Ao longo das décadas que se seguiram, a família 

Bensaude encontrou-se associada a projetos inovadores, de cariz agroindustrial. Em 1870, a 

"Bensaude & Ca. Lda." cria a Parceria Geral de Pescarias, Lda., especializada na pesca do bacalhau e 

a Empresa Insulana de Navegação, que passa a ligar o continente português aos Açores e à Madeira. 

Lança, ainda, novos empreendimentos, como o Banco Lisboa & Açores. O Grupo desenvolve uma 

atividade pioneira e continuada desde 1868, data a partir da qual se inicia, a partir do Reino Unido, a 

importação, armazenamento e fornecimento de carvão à navegação que demandava os portos de 

Ponta Delgada e Horta. A partir de finais da segunda Guerra Mundial, com o declínio do consumo de 

carvão fornecido à navegação, a Bensaude & Cª. adquire a sua primeira Instalação de Armazenagem 

de Combustíveis Líquidos, na Ilha de São Miguel, através da qual é iniciada a comercialização de 

Fuelóleo, atividade que se tem mantido ao longo destes últimos 60 anos. Depois do 25 de Abril o 

Grupo apostou na consolidação das suas áreas estratégicas, nomeadamente os combustíveis, o 

turismo e os transportes marítimos e terrestres, situação que se tem mantido até hoje. 

No turismo, área em que foi pioneiro nos Açores, abrindo os primeiros hotéis, campo de golfe e o 

mundialmente reconhecido parque botânico, Terra Nostra. Grupo Bensaude diversificou o seu 

portfolio empresarial e comercial na área da distribuição, energia e ambiente. Possui a maior cadeia 

na área da distribuição alimentar, e detém uma forte posição na estrutura acionista da EDA, 

empresa açoriana de energia, é o maior grupo económico privado dos Açores.  
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Em 2010 os produtos Shell passam a ser representados em Portugal pela Spinerg- soluções para 

energia.  

Ao longo de 40 anos, a Shell desenvolveu uma tecnologia inovadora chamada GTL (Gas to Liquids), 

que converte gás natural – o combustível fóssil mais limpo – em produtos líquidos de elevada 

qualidade, que de outra forma seriam produzidos a partir do crude. Estes produtos vão desde 

combustíveis, lubrificantes até plásticos, detergentes e cosméticos. GTL é uma energia mais limpa, 

mais amiga do ambiente devido ao reduzido número de impurezas e pela eficiência que oferece aos 

seus produtos. A Shell possuiu a maior fábrica de GTL do mundo, no Qatar, com um investimento de 

20 biliões de dólares. 

A Shell depois de ter estado a segunda metade dos anos 70 á procura de reservas em Portugal, no 

inico dos anos 80 concentrou-se na Nigéria. Portugal é cliente de fontes de energias fóssil vindas da 

Nigéria, ainda hoje.  

 

SHELL 

A SHELL tem suas origens em 1833, numa loja de Londres, que vendia antiguidades e objetos 

exóticos, como belas conchas orientais. Marcus Samuel, o proprietário da loja, realizou tantos e tão 

bons negócios com as conchas, que o negócio cresceu o suficiente para se transformar numa 

empresa de importação e exportação. Quando morreu em 1870, seus filhos, Marcus Samuel e 

Samuel Samuel, herdaram o negócio das conchas na Inglaterra. Os irmãos separaram suas 

atividades: Marcus Samuel and Company estabeleceu-se em Londres e  Samuel and Samuel 

Company no Japão.  

Em 1885, Marcus Samuel ampliou suas atividades entrando em um novo negócio: a venda de 

querosene para o Oriente. Cinco anos depois, começou a fazer planos para transportar querosene 

russo, através do Canal do Suez, encomendando oito petroleiros. O “Murex”, primeiro deles, fez a 

viagem inaugural pelo canal em 1892. Para garantir sua mercadoria, Marcus assinou contrato com 

um grupo pela Casa Rothschild. Nessa mesma época, produzia-se petróleo nas Índias Ocidentais. Em 

1890, a NV Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum-bronnen in 

Nederlandsch-Indie foi fundada para operar um campo de petróleo em Sumatra sob a direção de 

August Kessler. A empresa de nome gigantesco tinha, em 1892, apenas um oleoduto e uma refinaria. 

Para facilitar seu relacionamento comercial, passou a chamar-se Royal Dutch Petroleum Company. 

Quatro anos depois, Henri Deterding associou-se a Kessler e ambos começaram a sofrer os efeitos 

da competição com o baixo custo de transporte do petróleo russo vendido por Marcus Samuel. Para 

garantir seu negócio, a Royal Dutch começou a construir petroleiros e instalações de 
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armazenamento. Nessa altura, as duas empresas européias - a Royal Dutch e a de Samuel - tinham 

como grande rival a norte-americana Standard Oil. Em 1892, inicia um trabalho de colaboração que 

culmina, em 1903, com a associação das duas na Asiatic Petroleum Company Limited, com um 

terceiro sócio, Rothschild. Marcus Samuel assumiu o posto de Chairman, e Deterding, o de Managing 

Director.  

Na verdade, Samuel competia com Deterding, da Royal Dutch, e os dois só se juntaram para 

combater a americana Standard Oil. Em 1898, Samuel havia obtido uma concessão em Bornéu e 

passou a perfurar poços de petróleo com sucesso. Seus negócios particulares iam tão bem que foi 

necessário formar uma terceira companhia: The Shell Transport and Trading Company Limited, que 

passou a existir ao lado da empresa original de Samuel, a Marcus Samuel Company, da Royal Dutch e 

da joint venture que formaram, a Asiatic Petroleum. O nome Shell (concha) era inspirado na loja que 

seu pai lhe deixara ao morrer. Um invento que já existia desde 1885 - o carro a motor produzido por 

Karl Benz - estava destinado a apressar a união da Shell com a Royal Dutch. Ao saber da descoberta 

de petróleo no Texas, em 1901, Marcus Samuel conseguiu vencer a concorrência para transportá-lo 

e distribuí-lo na Europa. Sua empresa, a Shell Transport, foi a primeira companhia de petróleo a ter 

fontes mundiais de produção, o que garantia seu abastecimento de gasolina, querosene e óleo 

combustível. A norte-americana Standard Oil sentiu a concorrência e tentou, sem sucesso, obter o 

controle da Shell Transport and Trading Company, enquanto a Royal Dutch prosseguia em suas 

atividades de perfurar poços e produzir petróleo. Uma série de crises na Royal Dutch e na Shell 

apressou sua associação. Em 1898, problemas na produção de óleo em Sumatra haviam obrigado a 

Royal Dutch a recorrer à Rússia para conseguir querosene. 

Em 1900, Kessler morreu e seu lugar ocupado por Deterding, partidário da sociedade com a Shell. A 

empresa inglesa enfrentava dificuldades ao descobrir que o querosene de Bornéu era de baixa 

qualidade, não tendo conseguido entrar no mercado de gasolina. Todos esses contratempos e a 

certeza de que as duas empresas se completavam levaram à grande fusão de 1907, com o nome de 

Royal Dutch/Shell Group of Companies. A Royal Dutch saía fortalecida, pois era rica em gasolina, e a 

Shell possuía óleo combustível.  

Em 1909 começa a produção em massa de automóveis, o que resulta na abertura de um novo e 

imenso mercado. Em 1929, a empresa se introduz no setor químico com a constituição da “N. V. 

Mekog” nos Países Baixos. Em 1938, a produção de petróleo cru da SHELL, alcança uma cifra próxima 

aos 580.000 barris diários. Nos anos seguintes a SHELL foi pioneira ao lançar no Brasil a Trava 

Eletrônica, um sistema de monitoramento dos combustíveis comercializados nos postos, que 

impede o despejo e a adulteração de produtos, através do controle da abertura e fechamento dos 

tanques de combustíveis, além de lançar produtos inovadores como a gasolina premium SHELL V-

POWER, Shell Premium gasoline (introduzida em 1955), Formula Shell Gasolina, Formula Shell 

Premium e Shell Formula Diesel. Recentemente, os acionistas da empresa aprovaram, em 

assembleia-geral, a fusão do grupo em uma única empresa de nome Royal Dutch Shell PLC, que terá 

sede em Londres. A decisão representa uma virada na história da empresa, que era dirigida por duas 

matrizes: Shell Transport and Trading, na Grã-Bretanha, e Royal Dutch Petroleum (controlava 60% 

do grupo), na Holanda. Atualmente o Grupo SHELL explora, produz e refina petróleo.  

Um caso verdadeiro de amor ao automobilismo. Assim pode ser definido o relacionamento entre a 

SHELL e a italiana Ferrari, um dos mais vantajosos na história da indústria automobilística. 
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