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ArtesanalPesca: valorizando a pesca

Em 2005, quando cheguei à Ar-
tesanalPesca, encontrei uma em-
presa saudável, que comercia-
lizava algum pescado, algum 
gelo, era concessionária de um 
posto de combustível e tinha um 
aluguer operacional de sensi-
velmente metade das suas ins-
talações a uma empresa de dis-
tribuição alimentar. 

No entanto, a ArtesanalPesca 
tinha a ambição e o objetivo de se 
tornar naquilo que entendia ser 
uma verdadeira organização de 
produtores. Um organismo que 
organizasse os vários armadores 
protegendo-os da aleatoriedade 
da 1ª venda de pescado e que pu-
desse discutir em igualdade de cir-
cunstâncias as condições de for-
necimento do peixe capturado. 

Para que isso se concretizasse, 

Cada um é impotente 
face aos poderes 
instalados. Unidos 
deixam de depender de 
terceiros criando 
estruturas independentes
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era necessário algo que a Artesa-
nal não podia controlar, a união 
dos armadores e a sua crença nes-
ta visão estratégica. 

Para esse fim, realizaram-se 
reuniões regulares onde foram 
discutidas estas matérias e onde 
em conjunto, se foi criando uma 
mentalidade coletiva no sentido 
da estratégia prosseguida. 

Isso permitiu que, em 2007, a 

ArtesanalPesca se tornasse na pri-
meira e única OP a comercializar 
a totalidade dos produtos captu-
rados pelos barcos seus associa-
dos. Esse salto, foi difícil e arris-
cado. Obrigou a um aumento do 
volume de pescado processado, à 
utilização extrema da capacidade 
frigorífica instalada, tendo que se 
operar alguns “milagres”, prolon-
gando os dias de trabalho para lá 

das 24horas, mas foi a concreti-
zação daquilo que demorou mais 
de 10 anos a tornar possível (des-
de a construção da 1ª fase em 95). 

A isso somou-se utilização de 
todos os meios financeiros dispo-
níveis e não disponíveis, com di-
retores a injetarem capitais pró-
prios, para aguentar um barco que 
navegava por mares nunca antes 
navegados. Desse esforço de to-
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dos tornou-se possível a Artesa-
nalPesca que conhecemos hoje, 
uma verdadeira organização de 
produtores, que funciona como a 
central de vendas dos seus pesca-
dores associados, que criou es-
truturas para garantir o escoa-
mento da sua produção a um 
preço mais justo, que assegura o 
processamento dos excedentes e 
a sua transformação reintrodu-
zindo os produtos no mercado so-
bre as mais diversas apresenta-
ções acrescentando-lhes valor. E 
que consegue remunerar mais 
justamente o pescador garantin-
do, simultaneamente, um melhor 
preço ao consumidor. 

No subsetor da pesca artesanal 
existe algo que não pode, nunca, 
ser negligenciado e que é condição 
necessária para a concretização de 
uma estratégia de sucesso, a união. 
Só coletivamente os armadores se 
podem libertar das amarras que 
os impedem de capturar peixe e 
vende-lo a preço justo. 

Cada armador é impotente 
face aos poderes instalados, mas 
unidos podem equiparar-se e 
deixar de depender em demasia 
de terceiros. Para isso é preciso 
criar estruturas próprias e inde-
pendentes.� 
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Poesia de Cecília Meireles
 Mar Absoluto (1) 
 
Foi desde sempre o mar, 
E multidões passadas me empurravam 
como o barco esquecido. 
 
 
Agora recordo que falavam 
da revolta dos ventos, 
de linhos, de cordas, de ferros, 
de sereias dadas à costa. 
 
 
E o rosto de meus avós estava caído 
pelos mares do Oriente, com seus corais e pérolas, 
e pelos mares do Norte, duros de gelo. 
Então, é comigo que falam, 

Entrevista
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Victor Miguel Andrade, 34 anos, 
natural de Rabo de Peixe, fala 
à Voz dos Marítimos, numa en-
trevista conduzida por Luís Car-
los Brum. 

O tempo tem sido bom este 
Inverno, no entanto acha que 
existe pouco peixe? 

Há pouco peixe no mar, não dá 
para o sustento das famílias e 
noutros casos não chega para o 
gasóleo. Estamos a passar difi-
culdades, por diferentes razões. 

O que pensa do preço do 
pescado na lota? 

Está muito baixo. Está apare-

cendo voador e o atum está “ma-
tando” o peixe de fundo, porque 
entra na concorrência para a ex-
portação, tornando muito difícil 
a vida de certos pescadores. Um 
barco vem do mar com 90 kg de 
lula para ganhar 15 euros, é in-
justo. 

Neste contexto, acha que o 
FundoPesca seria bem-vindo? 

Sem dúvida, porque os rendi-
mentos dos companheiros estão 
péssimos, não dando para viver. 
Temos encargos de renda, luz e 
água, para os quais às vezes não 
temos dinheiro. 

Na sua arte de palangre de 
fundo, quanto tira mensal-
mente um companheiro? 

Não mais de 300€ mensais, se 
formos todos os dias para o mar. 
Os do governo não sabem o que 
é penar na vida da pesca para 
ganhar tão pouco. 

Nota do Sindicato: A Presi-
dência do Governo, justifica o 
não pagamento do FundoPesca 
com vários argumentos e omi-
te, vergonhosamente, o desvio 
da Lotaçor, que como é sabido, 
reteve mais de 300 mil euros 
deste Fundo.� 
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sou eu que devo ir. 
Porque não há ninguém, 
tão decidido a amar e a obedecer a seus mortos. 
 
 
E tenho de procurar meus tios remotos afogados. 
Tenho de levar-lhes redes de rezas, 
campos convertidos em velas, 
barcas sobrenaturais 
com peixes mensageiros 
e cantos náuticos. 
 
 
E fico tonta, 
acordada de repente nas praias tumultuosas. 
E apressam-me, e não me deixam 
sequer mirar a rosa-dos-ventos. 

“Para adiante! Pelo mar largo! 
Livrando o corpo da lição da areia! 
Ao mar! - Disciplina humana para a em-
presa da vida!” 
Meu sangue entende-se com essas vozes 
poderosas. 
A solidez da terra, monótona, 
parece-nos fraca ilusão. 
Queremos a ilusão grande do mar, 
multiplicada em suas malhas de perigo […] 
Cecília Meireles, Mar Absoluto: e outros 
poemas, Livraria do Globo, 1945 � 
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Cátia Botelho, administrativa no setor das pescas
Cátia Botelho é administrativa 
no Sindicato Livre dos Pescado-
res e colaboradora da Porto de 
Abrigo. O seu trabalho passa 
pelo atendimento geral aos só-
cios, preenchimento de docu-
mentos, candidaturas, contabi-
lidade não organizada, entre 
outros. Refere que é muito gra-
tificante conseguir resolver e ou 
atender os associados que mui-
tas vezes não sabem o que fazer 
ou como fazer certas coisas, aca-
bando por ser um guia para mui-
tos deles. 

O contato diário com  homens 
da pesca é frequente, assim 
como muitas mulheres de ar-
madores que também tratam da 
burocracia da vida do mar. Cátia Botelho,  anos, natural da Ribeira Grande - São Miguel
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Náutica de recreio estabelece 
protocolos com a Porto de Abrigo

A 30 de janeiro de 2012, na Por-
to de Abrigo, o Clube Naval de 
Santa Maria (CNSM) e a Asso-
ciação Açoriana de Pesca Des-
portiva de Mar (AAPDM) rati-
ficaram protocolos de coope- 
ração certificando o usufruto, 
por parte dos sócios das duas en-
tidades, dos serviços da Estação 
Costeira. 

Para estas associações foi um 
importante passo para que os 
seus associados se sintam mais 
amparados e auxiliados em caso 
de urgência ou de necessidade 
no mar. Os serviços disponíveis 
são a comunicação, 24 h por dia, 
entre a embarcação e a estação, 
em canal aberto, de embarcação 
para embarcação, ou fechado, 
isto é, apenas audível pelas em-
barcações que o solicitarem, ou 
chamadas da embarcação para 
rede fixa, serviços gratuitos para 
os sócios da CNSM e da 
AAPDM, bastando que solici-
tem a inscrição dos seus barcos. 

A estação de rádio é operada 
em permanência entre as 8h e as 
17 horas e, em prevenção, pelo 
operador Manuel Brilhante, téc-
nico da Porto de Abrigo. 

A Estação Costeira, no ano de 
2011, correspondeu a 2403 soli-
citações. No auto da assinatura 
dos protocolos o presidente da 
Direção da Porto de Abrigo, Li-
berato Fernandes informou que 
a última Assembleia Geral tinha 
aprovado, por unanimidade, um 
voto de louvor ao Técnico Ope-
rador da Estação pela sua dedi-
cação e esforço, o que foi sauda-
do por todos os presentes. 

Igualmente referiu que, para 
além de colaboração esporádi-
ca, é a primeira vez que o servi-
ço de rádio se encontra disponí-

vel para associações da pesca 
desportiva e para a náutica de re-
creio. 

Os presidentes do Clube Na-
val de Santa Maria, Pedro Sil-
veira e da Associação Açoriana 
de Pesca Desportiva de Mar, 
Carlos Palhinha sublinharam a 
importância dos acordos assi-
nados, que permitem estabele-
cer pontes de cooperação entre 
um setor que depende econo-
micamente do mar e os que o 
usam em atividades de recreio e 
desporto. Ambos os setores ga-
nham com a cooperação. 

Deu-se um importante pas-
so na harmonização dos dife-
rentes interesses, quer da classe 
piscatória profissional, quer dos 
navegadores de recreio, pois 
apresenta-se assim o usufruto 
e o saudável contacto com o mar 
não como fonte de discórdia e 
discussão, mas como meio pri-
vilegiado de aproximação e en-
tendimento, o que nos enche de 
satisfação e nos leva a felicitar os 
participantes. 

*Adaptação do artigo de Pedro 
Silveira, (CNSM). 

http://cnsmar.blogspot.com/� 

Assinatura de Protocolos entre a Porto de Abrigo e Associações da Pesca Desportiva e Recreio Náutico
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Clube Naval de Santa 
Maria (CNSM)  e 
Associação Açoriana 
de Pesca Desportiva 
Mar (AAPDM) 
ratificam protocolos...
VOZ DOS MARÍTIMOS 
FONTE: CLUBE NAVAL DE SANTA MARIA

Devido a este contacto regu-
lar Cátia acabou por criar uma 
relação de amizade e de cumpli-
cidade com muitos homens e 
mulheres da pesca. Passou a fa-
zer parte da “família” deles/as e 
eles da dela. Os problemas de 
muitos sócios são vividos de for-
ma especial, pelos laços que se 
criam. 

Sobre a situação da pesca, Cá-
tia menciona que é agonizante. 
São tantas as dificuldades: ren-
dimentos baixos, despesas cada 
vez maiores, imensa burocracia 
para uma simples candidatura. 
Por outro lado, considera que as 
medidas tomadas pelo Governo 
são cada vez mais escassas e na 
maioria das vezes prejudicam 

mais do que ajudam os pesca-
dores. É o caso do Fundopesca, 
que já deveria ter sido ativado, e 
dos atrasos nos pagamentos dos 
subsídios. São muitos os desa-
bafos que Cátia ouve diaria-
mente devido à falta de rendi-
mentos, e de apoios que neste 
momento de crise são imprescin-
díveis. 

Segundo Cátia a união entre pes-
cadores/armadores é muito impor-
tante, se assim fosse com o apoio das 
associações de pesca existentes 
teriam mais força para se faze-
rem ouvir. Além disso o respon-
sável pelas pescas nos Açores de-
veria desburocratizar o setor, 
facilitando assim a vida de quem 
vive do mar. � JOANA MEDEIROS

Cooperação 
que evita 
naufrágios 

ANÁLISE 
LIBERATO 
FERNANDES 
COORDENAÇÃO

O naufrágio do “Sameiro” e o so-
corro prestado à embarcação 
“Cavalo Marinho” colocaram em 
evidência: a) a importância da 
Marinha na salvaguarda da vida 
humana no mar; b) a importân-
cia da Estação Costeira numa 
cooperativa de pescadores; c) a 
importância das embarcações 
disporem dos meios de seguran-
ça como as radiobalizas e as bal-
sas. A eficácia dos serviços de 
busca e salvamento do Estado 
(Marinha e Força Aérea), no 
caso do naufrágio do Sameiro, 
foi potenciada pela existência 
duma Estação Costeira que os 
pescadores sentem com a sua e, 
através da qual, estabeleceram 
rotinas (comunicar ao operador 
quando vai sair para o mar e 
qual o seu possível destino) fru-
to duma cultura de segurança, 
inexistente há dez anos, que mo-
tivou a instalação da Estação 
por parte da Cooperativa. Alia-
da a outras iniciativas mudou 
comportamentos. Essa eficácia 
resulta dum comportamento de 
cooperação, que ultrapassa a 
competência profissional, entre 
o Departamento Marítimo dos 
Açores e a Estação Costeira es-
tabelecendo uma relação de 
Cooperação resultante da cons-
ciência de que os pescadores 
têm uma relação de proximida-
de com a entidade que os repre-
senta e que não a têm com enti-
dades do Estado. � 


