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Valorizar o consumo do peixe, a saúde e o setor!
“Valorizar o pescado e o seu con
sumo é também valorizar a ati
vidade desempenhada por ho
mens e mulheres no setor da
pesca.”
É com base nesta ideia que a

UMARAçores,noâmbitodopro
jetoCaminhosemTerraenoMar,
editou o livro de receitas de chi
charroedeoutrospeixes: “OChi
charro ànossamesa”.
Mulheres das diferentes ilhas

açorianas, do Corvo aSantaMa
ria, corresponderam ao apelo e
partilharamasuaexperiênciana
confeçãode receitas de peixe, es
pecialmente de chicharro.
Narecolhadereceitasparao li

vroforamtambémrecolhidasopi
niões sobre quem cozinha regu Capa do livro editado no âmbito do projeto “Caminhos em Terra e noMar”
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28 anos ao Serviço das Pescas
e dos Pescadores

Dos 10 constituintes daP.A., To
mé Couto (1.º Presidente) par
ticipou numa dupla condição:
pescador e Presidente do Sindi
catoLivre dosPescadores.Apri
mitiva designação de Coopera
tiva Marítima refletia bem o
sentido de representação: des
de início afirmouse como en
tidade destinadaaservir os “ho
mens do mar” fossem eles
pescadores oumarinheirosmer
cantes. Após a fundação aderi
ramcomo sócios coletivos o Sin
dicato dos Pescadores e o
Sindicato dosMarinheirosMer
cantes.
APortodeAbrigodácontinui

dadeaumprocessodedinamiza
ção associativa que, nos Açores,
começa com a fundação do Sin
dicatoLivredosPescadoresS.Mi
guel e Santa Maria (Junho de
1975), seguindoseoSindicatodos
Pescadores da Horta (Julho de
1975) e o da IlhaTerceira (Mar
ço de 1982).
Aindanoanodafundação ade

remàP.Aalémdasentidadesque
estiveram na origem da consti
tuição, o Sindicato daTerceira, e
aCasadoPessoal daJuntaAutó

noma.Em1990adere o Sindica
to daHorta.
EmAgosto de 1993 aPorto de

Abrigo, sem qualquer apoio go
vernamental, obtémoreconheci
mento pelo Estado e aUE, como
OPdapesca.
ACooperativa constitui ponto

de unidade entre associações de
diferente natureza existentes à
datadasuafundação,passandoa
desenvolver importantepapelno
reforço do espírito associativo.
A Porto de Abrigo é determi

nante nosmovimentos em defe
sa daZEE dos Açores articulan

do a atuação das associações da
fileiradaspescasdaregiãocomas
doContinenteeMadeiraenapro
movendo a sensibilização das
ONG’s do ambiente e intervindo
junto dos Partidos Políticos, nas
AssembleiasRegionale juntodos
órgãos de soberania.
Igualmente aPorto de Abrigo

exerce papel decisivo na criação
doConselhoConsultivoRegional
dasÁguasOcidentais Sul.
Os fundadores da Porto de

Abrigoquetomaramadecisãode
fundar a Cooperativa, e todos
aqueles que durante estes vinte

e oito anos defenderamapescae
ospescadores, influenciandode
cisivamente na adoção de boas
medidaspelos Governosenãore
ceando criticar, asmedidas erra
das.APortodeAbrigoestánaori
gemdasdiferentesconquistasna
pesca, tais como:
aplicaçãoaosAçoresdo “Gasó

leo Pescas”, foi elemento de liga
ção entre os 3 sindicatos de pes
cadores que propuseram, e
conquistaram, o FundoPesca.; a
sua persistente luta determinou
oalargamentodo Poseimaàpes
capolivalente. ◆

Emoutubro de  os pescadores expuseram na Porto de Abrigo a situação de crise na pesca
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designação
CooperativaMarítima
PortodeAbrigo
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larmente, identificando. se,desta
forma,algumasnoçõeseprecon
ceitos degéneroquediferenciam
e, porque não dizêlo, discrimi
nam,atribuindodistintospapeis
aoshomens eàmulheres, ou seja
funções e tarefas diferenciadas a
homensemulheresoquemuitas
vezes restringe e reduz o espaço
de viver as capacidades de cada
pessoa enquanto ser humano.
Entretanto é tempo de reco

nhecer experiências, como a ex
periência das mulheres, ao lon
go dos anos, na confeção de
receitas de pescado, o que se tra
duz neste livro.
O livro “O chicharro à nossa

mesa” inclui contributos de pes
soas ligadas às áreas danutrição

e dabiologia, onde se realçaque
“o peixe é um alimento com inú
meros benefícios nutricionais.
Com base nesta edição, a

UMARAçores, emconjuntocom
a Ilhas emRede  Associação de
Mulheres na Pesca nos Açores,
prosseguem o trabalho de sensi
bilização sobre a importânciada
pescaartesanal nosAçores e va
lorização dopapel dasmulheres,
edoshomensnaatividadepisca
tória.◆ CLARISSE CANHA

UMARAçores
http://mulhernapesca.

blogspot. pt/

http://ilhasemrede.

wordpress. com/

Mar de
embustes

ANÁLISE
LIBERATO 
FERNANDES 
COORDENAÇÃO

Governantes regionais e do Es
tado, nas questões relacionadas
com omar, limitamse aos dis
cursos pomposos, comdespi
ques de poder entre “principa
dos insulares” e representantes
daRepública. Ambos aceitam o
“império europeu” de que, pelos
vistos, tambémpretendem fa
zer parte. Esquecemque as dis
putas imperiais daEuropapor
territórios, deram origem, no
espaço dumaúnica geração, às
duas guerras globaismais vio
lentas emortíferas de todaa
história dahumanidade.
As disputas imperiais que se

avizinhamnão serão pela posse
de colónias naÁfrica ou na
Ásia. Serão pelos Oceanos e pe
los recursos (maisminerais do
que piscícolas), que estes pos
suem.
GovernoRegional e seus cor

tesãos, consideramque os Aço
res são paraPortugal omesmo
do que restados impérios fran
ceses (IlhaReunião), Guiana
Francesa, Guadalupe eMartini
ca). Vai daí propõe a constitui
ção dumCCRparaas RUPs.
Por outro lado, em vez de de

fender a soberaniado Estado
sobre aZEE nacional, defen
demuma “zona sensível”. Só
que aomesmo tempo defendem
aexploração dos recursosmine
rais domar, numazonaque a
UE tratará como umaespécie
de reserva, tipo Formigas.
É apolíticado embuste no

seumelhor. ◆


