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PREFÁCIO
FÁTIMA AMORIM
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GRATER

A GRATER - Associação de Desenvolvimento Regional, fundada em 1995, celebra
25 anos de dedicação ao Desenvolvimento
Local de Base Comunitária. Para assinalar
a data e como forma de recordar o trabalho
desenvolvido pela associação, o presente livro tem por objetivo homenagear todos
aqueles que nela trabalham e trabalharam e
que muito têm contribuído para o desenvolvimento dos territórios rurais e das comunidades piscatórias das ilhas Terceira e Graciosa.
É um livro cuja relevância não poderia ser
mais atual, sendo apresentados vários casos concretos de empreendedorismo rural
e testemunhos sobre o LEADER, pretendendo mostrar-se a importância e a abrangência desta abordagem, o seu impacto
na vida das populações e o seu contributo
para o progresso equilibrado e sustentável
das respetivas comunidades, aumentando
o potencial de desenvolvimento do território e das suas gentes. É uma obra que
pretende ser um marco e uma contribuição
significativa para a consolidação do conceito de Desenvolvimento Local de Base
Comunitária e coesão territorial.
A abordagem LEADER, desde a sua implementação, foi considerada inovadora, permitindo o envolvimento da sociedade civil,
numa abordagem “de baixo para cima”, no

sentido de decidir sobre qual a orientação
a dar em termos estratégicos para se alcançar o desenvolvimento equilibrado e sustentável dos territórios rurais e, mais recentemente, das zonas costeiras, promovendo
iniciativas que os valorizem e tornem mais
atrativos, contribuindo para, entre outros
objetivos, a criação de emprego, fixação
das populações e para o seu bem estar. É
uma nova forma de enfrentar os problemas
de desenvolvimento com que se debatem
as zonas rurais e costeiras através de parcerias e de ligação em rede.
Através dos exemplos e testemunhos apresentados, podemos confirmar a abrangência da intervenção, que envolve entidades
públicas, privadas e a sociedade civil, tendo
todos um papel a desempenhar na definição de uma estratégia de desenvolvimento
local e na sua implementação, o que implica um contínuo trabalho em rede.
No livro são apresentadas muitas das iniciativas apoiadas nestes 25 anos, e que vão
desde os apoios às empresas para o desenvolvimento de atividades económicas, ao
património cultural, arquitetónico e natural,
ao artesanato, à gastronomia, aos serviços
básicos para as populações, ao turismo, ao
ambiente e ao desporto.
Não menos importantes são os projetos de

cooperação desenvolvidos pela GRATER,
e que se encontram referidos nesta obra. O
ITER VITIS foi essencial para a promoção dos
vinhos da área de intervenção da GRATER,
assim como o projeto “Cultivar e Cooperar”,
que aborda temáticas atuais, como sejam a
economia circular, as alterações climáticas
e a produção sustentável.
Ainda no âmbito da cooperação, o projeto “Craft & Art”, apoiado pelo programa INTERREG MAC, foi fundamental para
apoiar muitos dos artesões da Terceira e
Graciosa, e em que foram trabalhadas temáticas essenciais para o desenvolvimento
das suas atividades.
A abordagem LEADER tem grande potencial e o trabalho em constante parceria entre os diferentes atores permite assegurar
que os territórios aproveitem as oportunidades que lhes são oferecidas, considerando a diversidade das diferentes regiões.
Espero que através deste livro o leitor confirme o contributo que a GRATER, com a
implementação da abordagem LEADER
nas ilhas Terceira e Graciosa, deu para o
desenvolvimento inteligente, sustentável e
inclusivo do território.
Por essa razão, entre outras, é com orgulho
e grata satisfação que recomendo a leitura
desta obra. Boa leitura!
GRATER . 25 ANOS
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MANUEL AVELAR

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL DA GRATER
DESDE 14 DE DEZEMBRO DE 2009

O facto de no presente ano estarmos a comemorar o vigésimo quinto aniversário da
GRATER é revelador do grande êxito desta
associação, cuja intervenção, ao longo da
sua existência, tem sido de extrema importância no domínio da implementação e
gestão de políticas estratégicas de desenvolvimento local e rural, nos territórios das
ilhas Graciosa e Terceira.
A desempenhar funções de presidente da
assembleia geral desta casa, desde dezembro de 2009, é para mim uma grande honra
e um orgulho ser interveniente desta efeméride.
A manifesta pertinência da criação da
GRATER mantém-se cada vez mais atual,
tendo em conta a relação e complementaridade históricas entre estas duas ilhas, não
apenas no que diz respeito à sua localização geográfica, mas também em termos de
vínculos sociais, económicos e culturais,
pelo que a continuidade deste projeto será
tão evidente quanto necessária.
Parece-me justo enfatizar que o vasto trabalho realizado ao longo do último quarto de século pela GRATER, no âmbito da
aplicação de fundos comunitários, através
dos seus vários programas postos em execução, tem contribuído, de forma determinante e inegável, para um efetivo aproveita-

mento das potencialidades de cada um dos
concelhos integrantes, desígnio que, naturalmente, não seria possível alcançar sem
o empenho e competência dos seus colaboradores, a quem, desta forma, endereço
também uma palavra de congratulação e
agradecimento.
No caso particular da ilha Graciosa, apesar
de, numa fase inicial, a adesão às candidaturas ter sido diminuta em relação ao que
seria expectável, por parte quer de investidores privados, quer de entidades públicas
– muito devido à elevada exigência processual –, a verdade é que houve um esforço da
GRATER, no sentido de realizar sessões de
esclarecimento, localmente, que obtiveram
resultados francamente positivos, espoletando o surgimento de inúmeros projetos,
que estão à vista de todos e que contribuíram para o enriquecimento do nosso concelho a vários níveis.
Assim, em Santa Cruz da Graciosa, foram
apoiados, no decurso destes vinte e cinco
anos, um total de cinquenta e três projetos, inseridos nos programas LEADER II,
LEADER +, PRORURAL e PRORURAL +,
o que se traduz num investimento considerável, que ultrapassa o montante de um
milhão de euros.
Na qualidade de presidente da Câmara

Municipal de Santa Cruz da Graciosa, e enquanto cidadão graciosense, estou convicto do carácter deveras utilitário do trabalho
realizado por esta associação de desenvolvimento rural, como agente auxiliador e
promotor do desenvolvimento de projetos
economicamente viáveis nos seus territórios de intervenção, ainda mais no período
instável em que vivemos.
Desta forma, com a consciência das dificuldades acrescidas que a conjetura atual
trará e a vontade de enfrentar todos os desafios que surgirão e que vão exigir constantes e inevitáveis aperfeiçoamentos, faço
votos para que, daqui para a frente, se continue a envidar todas as diligências, para
que se possa fazer cada vez mais e melhor.
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TIBÉRIO DINIS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GRATER
DE 12.12.2017 A 19.12.2019

A GRATER – Associação de Desenvolvimento Regional das ilhas Graciosa e Terceira, criada em 1995, surgiu com o objetivo central de promover, apoiar e realizar
um aproveitamento mais racional das potencialidades endógenas e exógenas dos
concelhos que integravam a sua área de
atuação, através da boa utilização de fundos comunitários.
Sinteticamente, a GRATER nasceu para
contribuir para o desenvolvimento destes
territórios e tem concretizado os seus objetivos. Em 25 anos existência, já apoiou cerca de seis centenas de projetos, contribuindo para um total de investimento a rondar
os 25 milhões de euros, que significaram a
criação de mais de 100 empresas e mais de
200 postos de trabalho.
Inicialmente, esta Associação de Desenvolvimento Regional estabeleceu, como princípios fundamentais, o desenvolvimento
dos territórios rurais e a melhoria das condições de vida das populações. Foi, aliás,
por isso, que a GRATER nasceu da vontade dos Municípios de Angra do Heroísmo,
Praia da Vitória e Santa Cruz da Graciosa,
associados a um total de 32 entidades públicas e 56 privadas.
Através da implementação de uma estratégia de desenvolvimento local, a GRATER
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tem conseguido promover o desenvolvimento das capacidades e das iniciativas
locais, atendendo à dinâmica emergente
do meio, onde os diferentes atores desempenham um papel de relevo, de tal forma
que, apenas dois anos após a sua criação,
mas fruto dos bons resultados operacionais
apresentados, recebeu o Estatuto de Utilidade Pública.
Durante estes últimos 25 anos, os princípios fundacionais da GRATER (aumentar os
níveis de empregabilidade e de investimento nas zonas rurais e costeiras, melhorar
a atratividade do território para o turismo,
criar serviços básicos para as populações
e conservar e valorizar o património) nunca
foram desviados, bem antes pelo contrário.
Dos resultados práticos do seu trabalho
de apoio a todos os projetos de desenvolvimento locais apresentados, aprovados
e apoiados, e pelos bons resultados apresentados ao nível da concretização dos índices de desenvolvimento preconizados e
almejados, o seu espetro foi, inclusivamente, alargado da terra para o mar. Assim, no
âmbito de vigência do Quadro Comunitário
de Apoio 2014-2020, a GRATER aumentou o
seu leque de abrangência com a aprovação
e implementação, na Terceira e na Graciosa, da estratégia de desenvolvimento local

para o setor das pescas, direcionada para
todos aqueles que trabalham, direta ou indiretamente, neste setor, apoiada pelo Programa Operacional Mar 2020; e, também,
com a aprovação e execução de um projeto
na área do artesanato, apoiado pelo programa INTERREG MAC 2014-2020.
Estamos assim, perante uma ideia inovadora, uma conjugação de esforços de enaltecer e resultados salutares e profícuos em
prol do bem-estar das populações por si
servidas.
A GRATER comprova, assim, que se as decisões, as ações e os investimentos que são
propostos pelos atores diários dos territórios
forem geridos e aplicados localmente, revertem-se em mais interessantes e proveitosas
valias para os seus beneficiários e para as
localidades que vão delas beneficiar.
Nos últimos anos, a GRATER apresentou
uma taxa de compromisso de 90% e uma
taxa de execução superior a 50%, o que
significa que assumiu um papel relevante
na articulação e complementaridade entre
programas e iniciativas comunitárias, nacionais e regionais, apoiando múltiplos projetos em muitos setores de atividade, que
tiveram um impacto significativo inegável
no desenvolvimento rural das ilhas Terceira
e Graciosa.

ÁLAMO MENESES

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ANGRA DO HEROÍSMO

O capital de experiência em matéria de
gestão de fundos estruturais que a GRATER
vem acumulando desde a sua fundação,
em 1995, faz desta associação de desenvolvimento rural uma referência nas comunidades rurais das ilhas Terceira e Graciosa.
A qualidade e o número de projetos aprovados por este grupo de ação local congregante dos parceiros LEADER destas ilhas
demonstram bem a sua valia em matéria
de gestão dos fundos estruturais ligados
àquela iniciativa da União Europeia (UE).
Face ao impressionante conjunto de sucessos alcançado ao longo destes 25 anos, que
agora se relembra e celebra, este é também
um tempo de avaliação e de relançamento,
até porque se está em vésperas do arranque
do quadro financeiro plurianual da UE para
o período de 2021-2027, o qual seguramente
trará novos desafios e oportunidades.
Nesta reflexão vale a pena ir às origens
do programa LEADER, começando pelo
significado do seu acrónimo, com origem
no francês “Liaison entre actions de développement rural”, ou seja, “ligação entre
ações de desenvolvimento rural”. Desde o
lançamento em 1991, no âmbito da política
europeia de desenvolvimento rural, a iniciativa LEADER visa isso mesmo: a criação
de parcerias locais capazes de estabelecer

uma rede de entidades que promovam o
desenvolvimento sustentado do mundo rural. Coube à UE fornecer os fundos e, acima de tudo, o enquadramento que levou à
criação de uma abordagem de base local
específica. E a “abordagem LEADER” foi revolucionária na forma de encarar a gestão e
a aplicação de fundos públicos.
Ao proporcionar às comunidades rurais da
UE um método de implicar os parceiros locais na orientação do desenvolvimento futuro, a abordagem LEADER foi pioneira na
abertura à participação cívica local na condução do investimento público e suscitou
um elevado nível de interesse dentro e fora
da Europa, influenciando as políticas nacionais, regionais e locais. Com os orçamentos
participativos e a descentralização das decisões sobre investimento público, estamos
na realidade a seguir o caminho que a abordagem LEADER demonstrou ser exequível e
eficiente. Ao colocar as decisões de investimento nas mãos de Grupos de Ação Local,
e concretamente na iniciativa dos parceiros
que agregam, as parcerias LEADER foram
um verdadeiro projeto de demonstração de
como criar localmente capacidade de lidar
com os problemas de desenvolvimento sustentável através formas inovadoras de ligação entre atividades e interesses.

Com a experiência adquirida, esta abordagem ao desenvolvimento em meio rural, ou
antes as comunidades com baixa densidade populacional e com economias dependentes dos recursos do território, permitiu
evoluir para conceitos mais amplos de condução do investimento local, como os que
agora integram as iniciativas de Desenvolvimento Local de Base Comunitária.
Com a aplicação de estratégias de desenvolvimento territorial integradas e participativas, o LEADER foi um verdadeiro líder
na reflexão sobre a função socioeconómica
do investimento local e na génese de novas políticas de desenvolvimento rural. O
exemplo levou a ajustamentos estruturais
na governança do investimento local, com
destaque para o autárquico.
Adotando uma estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, nisso
emulando o LEADER e complementando
o investimento por este financiado, o Município de Angra do Heroísmo elegeu como
prioritário o financiamento do investimento
das juntas de freguesia e das coletividades
locais, com ênfase no que visa a qualidade
de vida e a economia do rural. Seguindo o
LEADER, essa é a via segura para a fixação
das pessoas e para a sustentabilidade das
nossas freguesias.
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DA
RURALIDADE
Não há nos Açores outro cenário que não
seja o da ruralidade: ela está no quotidiano
das freguesias de cada uma das nove ilhas
do arquipélago, do interior ao litoral; está
no campo, nas vilas piscatórias e nas pequenas cidades, perfeitamente harmonizadas com o luxuriante verde ilhéu, porque tudo
existe em continuum. Por isso, o LEADER,
criado em 1991 para apoiar projetos locais
de desenvolvimento rural, assentou aqui
como uma luva.
Só na segunda fase do programa – em vigor
entre 1994 e 1999 – se assistiu, nos Açores,
ao aparecimento dos Grupos de Ação Local, a quem coube a implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local de Base
Comunitária. Foi o caso da GRATER, constituída para administrar, na Graciosa e na
Terceira, os projetos candidatáveis àquele
instrumento de investimento, suportado
por Fundos Estruturais Europeus.

Corria o ano de 1995 quando todas as vontades se alinharam: 21 de julho é a data
da fundação. A Associação de Desenvolvimento Regional agregou, logo à partida,
as vontades de vários organismos públicos
que viam no LEADER uma oportunidade
imperdível para o desenvolvimento daquelas duas ilhas. Carlos Martins Valadão dos
Santos, em representação da Câmara do
Comércio de Angra do Heroísmo, Francisco da Rocha Pereira, em representação da
Associação Agrícola da Ilha Terceira, João
Maria de Sousa Mendes, Hélder Manuel
Fonseca Mendes, António Rui de Mendonça Andrade, Gilberto Manuel Ramos
Vieira, Armando Augusto Braga Pereira e
José Duarte Mendes Pamplona do Couto
foram os oito outorgantes que assinaram a
escritura de constituição da GRATER. Dez
dias após a sua constituição, os associados
que se apresentavam em nome individual
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pediram a sua demissão. No entanto, pediram adesão 22 entidades, uma vez que se
pretendia que a GRATER fosse constituída
apenas por pessoas com personalidade jurídica.
Desde então, a GRATER tem vindo a alargar
a sua parceria, sendo atualmente constituída por 92 associados – 32 entidades públicas e 60 privadas: as câmaras municipais
dos municípios pertencentes ao território
de intervenção e 29 juntas de freguesia;
12 instituições particulares de solidariedade social (4 Santas Casas da Misericórdia,
3 Casas do Povo e 5 outras entidades); 16
associações sem fins lucrativos (5 do ramo
agrícola, 7 do setor cultural, 1 do setor das
pescas, 1 ligada ao ambiente, 1 de jovens e
1 da área desportiva); 7 cooperativas (5 do
ramo agrícola, 1 cultural e 1 ligada ao setor
das pescas); 9 empresas em nome coletivo;
10 empresários em nome individual; 3 pessoas singulares; 1 fundação; 1 câmara do
comércio; e, finalmente, 1 instituto cultural.
Dois anos depois da fundação, a 30 de setembro de 1997, a GRATER obteve o Estatuto de Utilidade Pública. Esse estatuto veio
reconhecer os serviços relevantes que a
GRATER prestava e continua a prestar à comunidade, suprindo, muitas vezes, o papel
do próprio Estado.
Nessa altura, ultimaram-se os preparativos para apresentar o plano de ação local
a implementar no futuro. Estavam disponíveis, então, quatrocentos e oitenta milhões
de escudos (hoje, aproximadamente, dois
milhões e quatrocentos mil euros) que poderiam ser investidos em sete tipologias
de iniciativas: apoio técnico ao desenvolvimento rural, formação profissional e ajudas à contratação, apoio à diversificação
das atividades económicas, valorização e
comercialização de produções locais, pre18 GRATER . 25 ANOS

servação e valorização do ambiente e da
qualidade de vida, ações de cooperação,
entre outras.
A taxa de execução alcançada nesse período, que foi de descoberta e de iniciação,
alcançou os 98%. Foram apoiados 237 projetos com um montante de investimento
aprovado de 4.494.612,98€. Criaram-se,
ainda, 25 novas empresas e 105 postos de
trabalho, 61 masculinos e 44 femininos.
A Associação de Desenvolvimento Regional dava, assim, as primeiras provas da sua
significância. Estavam criadas, de resto,
bases sólidas para que o trabalho iniciado
a meados da década de noventa pudesse
continuar no novo século.
Em 2000, e até 2006, no período de programação em que vigorou o Programa de Iniciativa Comunitária LEADER+, a GRATER
aprovou 160 projetos, com um investimento
total de 6.293.921,38€. Criaram-se 27 novas empresas e 70 postos de trabalho – 29
masculinos e 41 femininos.
A iniciativa comunitária articulava-se, à altura, em torno de três vetores: apoio a estratégias territoriais de desenvolvimento rural, integradas e de caráter piloto, assentes
na abordagem ascendente e na parceria
horizontal; apoio à cooperação interterritorial e transnacional; e promoção de uma
rede entre o conjunto dos territórios rurais
da comunidade, bem como de todos os
agentes de desenvolvimento rural.
Ficava claro que, para além do impacto local da abordagem, que era efetivado com
o envolvimento de múltiplos atores do território e, assim, com uma gestão de proximidade – que pretendia e pretende, em
primeira e última instância, valorizar os territórios e torná-los atrativos para a fixação
da população –, o LEADER abria as portas,
ainda, à cooperação interterritorial, possi-

bilitando as ligações e a colaboração entre
regiões e territórios. Foi aí, portanto, que
a GRATER extrapolou as fronteiras da Terceira e da Graciosa, nomeadamente com a
participação em mostras e feiras. São dessa fase do programa as iniciativas “Refletir
Açores”; “Sementes de Futuro”, projeto de
cooperação interterritorial entre as associações da Federação das Associações para
o Desenvolvimento Local – Minha Terra, e
que pretendia criar um espaço de representação, intervenção e reflexão sobre o
mundo rural português em Lisboa; a “Feira de Artes e Ofícios Tradicionais”, projeto
de cooperação interterritorial com o Centro
Regional de Apoio ao Artesanato, que consistiu na realização de feiras de promoção
e valorização do artesanato e dos ofícios
mais antigos do território da GRATER; e a
loja Espaço Açores - Tradição & Gourmet,
em Lisboa, especializada na venda e promoção de produtos açorianos. Quanto à
cooperação transnacional, destacam-se as
participações no “LEADER TOUR – Roteiros Turísticos Flexíveis”, com Itália e Grécia,
e o “Brincar para Aprender”, projeto para a
consciencialização dos mais novos em relação à importância da valorização e preservação do património natural, museológico e arquitetónico.
É no LEADER+, ainda, que é criada a revista da Associação de Desenvolvimento Regional, a Olhar o Mundo Rural, iniciativa que
se mantém, com o intuito de divulgar, amiúde, os projetos beneficiários dos programas comunitários sob gestão da GRATER.
Neste período de programação, de 2000 a
2006, é desenvolvido, igualmente, o projeto
“Sabores da GRATER”, para a promoção da
gastronomia local. Outro marco alcançado
à altura foi a criação do Gabinete de Desenvolvimento Local, por forma a melhorar

as condições de serviço da estrutura técnica que trabalha no desenvolvimento do
território. Ainda assim, foi só em 2011 que
o Grupo de Ação Local inaugurou o edifício
onde se encontra, na Rua do Hospital, na
Praia da Vitória.
A partir de 2007, a Abordagem LEADER
passou a estar integrada nos programas
nacionais e regionais de desenvolvimento
rural, apoiados pela União Europeia e financiados ao abrigo do FEADER – Fundo
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. Nos Açores foi criado o PRORURAL –
Programa de Desenvolvimento Rural para
a Região Autónoma dos Açores –, que vigorou até 2013. A Região manteve os mesmos territórios abrangidos pelos programas de iniciativa comunitária LEADER II e
LEADER+. Quanto à Abordagem LEADER
e ao orçamento das Estratégias Locais de
Desenvolvimento, o Governo Regional preferiu optar pela paridade financeira entre os
territórios.
Nesse período, a GRATER aprovou 102 projetos, no âmbito do Eixo 3 daquele programa – Qualidade de vida nas zonas rurais e
diversificação da economia, com um investimento global de 7.877.021,43€. Foram criados 54 postos de trabalho – 22 masculinos
e 32 femininos – e 21 empresas. Apesar da
alteração de paradigma, a Associação de
Desenvolvimento Regional manteve o seu
papel na diversificação da economia rural e
no reforço das condições para a permanência e atração das populações aos territórios,
mas também nas relações de cooperação
interterritorial. Foi neste período de programação, aliás, que se desenvolveram, por
exemplo, o projeto de cooperação Iter-Vitis,
a iniciativa “Promover a gastronomia local”
e o projeto “Qualificar o turismo ativo”.
O último período de programação, o

PRORURAL+, iniciou-se em 2014 e foi
prorrogado até ao final de 2022. Dados de
31 de dezembro de 2020 indicavam que a
GRATER já tinha apoiado 76 projetos com
um total de investimento de 4.621.901€. Prevê-se a criação de 15 novas empresas e de
40 postos de trabalho.
Ao longo destes mais de sete anos de
programação, o Grupo de Ação Local tem
mantido a sua missão de apoiar empresas
e projetos que contribuem para o desenvolvimento rural das ilhas Graciosa e Terceira, quer de forma autónoma, quer através
da cooperação internacional. Foi já neste
período que a GRATER pôs em marcha
o “Craft & Art”, apoiado pelo programa
INTERREG MAC 2014-2020, com o objetivo
de unir os territórios da Macaronésia em torno do futuro do artesanato destas regiões.
Em 2015 regista-se outro passo importante na estratégia da Associação de Desenvolvimento Regional. No mês de maio desse ano, a GRATER e a Câmara Municipal
de Santa Cruz da Graciosa firmaram um
protocolo para oferecer aos empresários e
às entidades graciosenses um apoio mais
próximo no desenvolvimento dos projetos
apoiados pelo Grupo de Ação Local. O
município passou, assim, a dispor de uma
técnica responsável, entre outros aspetos,
por esclarecer os interessados na abordagem LEADER e na Estratégia de Desenvolvimento Local em vigor, e por fazer a ponte
com a associação sedeada na Terceira.
Mas este trabalho não ficou por aí. Na
verdade, nos últimos anos, a GRATER aumentou o seu leque de abrangência com a
aprovação e implementação, na Terceira e
na Graciosa, da estratégia de desenvolvimento local para o setor das pescas, apoiada pelo Programa Mar 2020. Assim, o Grupo de Ação Local trabalha, hoje, com três

fundos: o FEADER, o FEAMP e o FEDER.
Nestes 25 anos de existência, a GRATER
tem pugnado pelo aumento da empregabilidade e do investimento nas zonas rurais
e costeiras da Terceira e da Graciosa, bem
como pela melhoria da atratividade do território para a atividade turística, pela criação
de serviços básicos para as populações e
pela conservação e valorização do património. Neste livro, damos a conhecer alguns
dos projetos que marcaram estas mais de
duas décadas de existência. São histórias
de pessoas e de instituições que encontraram na Associação de Desenvolvimento
Regional o caminho para transformar ideias
e objetivos em iniciativas concretas, que
lhes melhoraram o dia a dia e os negócios
e que, ao mesmo tempo, contribuíram para
o crescimento das freguesias e dos concelhos onde se inserem.
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FRANCISCO PEREIRA

PRIMEIRO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GRATER
DE 01/08/1995 A 08/07/1997

Caí na GRATER como quem cai de paraquedas. Tinha acabado de chegar à Associação Agrícola da Ilha Terceira e convidaram-me a presidir outra associação, que
desconhecia totalmente. Foi uma surpresa
e um processo de descoberta constante.
No início, poucos sabiam o que era a GRATER,
o seu propósito e o que fazer com ela. Coube-nos a apresentação, nessa altura, do
plano de ação da Associação de Desenvolvimento Regional e a verdade é que tivemos grandes dificuldades em criá-lo e em
fazê-lo aprovar. Devo reconhecer, aliás, que
se não fossem as duas pessoas que estavam comigo, em representação das Câmaras Municipais de Angra do Heroísmo e da
Praia da Vitória, as doutoras Sandra Garcia
e Anabela Leal, dificilmente teríamos conseguido levar o processo a bom porto. Eram
jovens, com formação académica e foram
elas que começaram a fazer o projeto que
depois apresentámos à Direção Regional
do Desenvolvimento Agrário para, assim,
obtermos o financiamento necessário à implementação das iniciativas dos beneficiários. Foram tempos de muito trabalho e de
muita responsabilidade.
Penso que pouca gente acreditou que a
Associação de Desenvolvimento Regional pudesse ter futuro. Sentíamos, à altu-

ra, que nos tinham deixado à nossa sorte.
Durante muito tempo andámos com a casa
às costas – parecia, como diz o povo, que
ninguém queria o menino nos braços. As
primeiras reuniões aconteceram num sótão na Câmara de Comércio de Angra do
Heroísmo, as autarquias não disponibilizaram nenhum local para podermos estar
e foi através do Governo Regional e do Dr.
Adalberto Martins que, finalmente, encontrámos um pequeno lugar nos Serviços de
Desenvolvimento Agrário – onde estivemos
até me vir embora, em 1997.
Criámos, desta forma, as bases para o que
foi sendo construído a seguir. Contratámos
o primeiro administrativo e os primeiros
técnicos, um formado em Economia e outro em Direito, mas recordo-me que até aí
sentimos os obstáculos, porque não tínhamos as receitas necessárias: as quotas dos
associados eram muito limitadas e havia
custos a assegurar.
A pressão para que tudo estivesse em andamento era grande. Tínhamos muitos associados, entidades coletivas e particulares, que participavam massivamente nas
assembleias gerais e que queriam saber
como é que poderiam apresentar as suas
iniciativas e candidatá-las a financiamento.
Afinal, teríamos disponíveis quase 500 mil

contos. A verba era muito interessante e
motivou grande discussão sobre onde seria
aplicada.
A verdade é que os projetos começaram a
chegar e sentimos que o objetivo foi cumprido: basta um passeio pela Terceira para
vermos as placas LEADER, que indicam o
apoio da Associação de Desenvolvimento
Regional em projetos inovadores para a
nossa terra. Estes grupos são fundamentais, sobretudo pela proximidade que possibilitam com os possíveis beneficiários.
Hoje, e apesar de todos os percalços e dificuldades que sentimos no arranque, percebemos que a GRATER está viva e pujante.
Se agora faz 25 anos, que é uma bela data,
é porque as coisas correram bem.
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SANDRA GARCIA

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GRATER
DE 08.07.1997 A 02.09.1997

A atual Direção da GRATER dirigiu-me um
honroso convite, na qualidade de ex-Presidente da Direção em 1997, para assinalar
este importante marco dos seus 25 anos de
existência, com o qual me congratulo e regozijo, mas as mais marcantes memórias da
minha passagem pela GRATER, o grande
desafio, surgem antes, na qualidade de representante da Câmara Municipal de Angra
do Heroísmo na Vice-Presidência deste órgão, presidido então pelo senhor Francisco
Pereira, e, principalmente, como técnica no
terreno e na instituição desta Associação,
lado a lado com a Dra. Anabela Vitorino, representante da Câmara Municipal da Praia
da Vitória. Foram tempos de muito trabalho,
mas de muita esperança, enquanto formulávamos o primeiro Plano de Ação Local,
enquanto criávamos o primeiro Gabinete
de Ação Local, primeiro nas instalações da
Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, mais tarde nos Serviços do Desenvolvimento Agrário, enquanto participávamos
dia a dia do seu nascimento e crescimento.
Foram tempos de muitas estreias: primeiros contactos, primeiros orçamentos, primeiras aprovações de primeiros projetos.
Para mim foi também o primeiro namoro
a sério, de papel passado e tudo, com a
Europa de que tanto falávamos na altura,
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mas que ainda sentíamos tão distante da
nossa realidade de ilhéus de uma Região
Ultraperiférica. De repente “Pensar global,
agir local” deixou de ser apenas uma frase
bonita, inventada por um qualquer idealista
num qualquer corredor das instituições europeias, para passar a ser a possibilidade
de muitos sonhos com rosto açoriano, de
olhos postos numa Europa que queríamos
também nossa.
A GRATER, criada para implementar e gerir
a iniciativa comunitária LEADER (LEADER II
e LEADER +) nas ilhas Graciosa e Terceira,
tem desde então concretizado muitos mais
sonhos através da aprovação de centenas
de projetos dos nossos empreendedores,
através dos seus inúmeros e diversos projetos, criando novas empresas, novos postos de trabalho e traçando novos rumos e
novas metas nas políticas de desenvolvimento local e rural sustentáveis.
Tem sido gratificante acompanhar o percurso da GRATER e foi, indiscutivelmente,
um privilégio ter feito parte da sua caminhada inicial.
Volvidos vinte e cinco anos a GRATER deixou há muito para trás as reticências das
primeiras horas e confirmou-se no seu
potencial transformador, porta para o sucesso de muitos dos nossos conterrâneos.

Tornou-se madura, exigente, criativa e polivalente. Que continue a trilhar o caminho
de ser ponte, caminho e solução para todos quantos a procuram. Desejo aos seus
atuais responsáveis os maiores sucessos e
à Associação vida longa e ativa.

JOÃO PEDRO CARDOSO

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GRATER
DE 02.09.1997 A 13.12.1999

É uma honra e uma alegria participar nesta
publicação comemorativa dos vinte e cinco
anos da GRATER. A GRATER está sempre
presente na atividades do nosso dia-a-dia
até pelo facto de estarmos sempre a ver pequenos azulejos com a inscrição “LEADER
II – GRATER” e “LEADER + GRATER”.
Descrever a minha experiência é um desafio à memória, pelo que desde já peço desculpa por alguma imprecisão, dado que fui
presidente da GRATER, em representação
da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, entre setembro de 1997 e dezembro de
1999.
Os anos passam, mas existem factos e vivências que nos marcam e que nos moldam e hoje, olhando para trás, posso afirmar que esta passagem pela GRATER foi
enriquecedora pelas pessoas que conheci,
foi um desafio e uma aprendizagem.
Relembro, em primeiro lugar, as pessoas,
o Conselho de Administração constituído,
além de mim, pela Drª Anabela Leal, em representação da Câmara Municipal da Praia
da Vitória, a Drª Maria Manuel Ribeiro e o
Dr. Olívio Rocha, em representação do museu de Angra do Heroísmo, o Engº Paulo
Barcelos, em representação da Associação os Montanheiros e o Sr. Paulo Caetano
Ferreira, em representação da Associação

Agrícola. Tenho saudades de como éramos
jovens e de como formámos um grupo coeso, trabalhador e que não se poupava a esforços a bem do desenvolvimento da zona
de intervenção. Posso dizer que a amizade
ficou sempre entre nós.
Na assembleia geral é com saudade que relembro o seu presidente, Sr. Luis Reis, que
com a sua segurança e experiência nos ajudou a ultrapassar muitas das dificuldades
próprias dos primeiros anos de uma associação.
A equipa, à época chefiada pelo Dr. António
Balula, e os que nela foram ingressando –
senhoras Isabel Gouveia, Paula Costa e,
posteriormente, doutoras Paula Oliveira e
Dolores Oliveira – foi incansável, muito profissional, metódica e unida. Alguns abraçaram outros projetos, mas os que ficaram
têm contribuído com a sua experiência para
o desenvolvimento da zona de intervenção.
Foram uns verdadeiros guerreiros que, com
o sucesso alcançado, permitiram que hoje
a GRATER comemore os 25 anos de existência.
Em segundo lugar, relembro o desafio. Em
setembro de 1997, a GRATER estava numa
situação complicada: o programa comunitário LEADER II não era conhecido na Região, dado que não existiu o LEADER I nos

Açores. Tínhamos uma taxa de execução
muito baixa e, com muito esforço de todo o
Conselho de Administração e da equipa, foi
possível atingir os objetivos mínimos para
a famosa comissão de acompanhamento,
realizada em 1997 em Viseu. Julgo que foi o
ponto de viragem para todo o sucesso que
foi a execução do LEADER II.
A título de curiosidade, algo que hoje é
banal: em 1999 fizemos algumas reuniões
em videoconferência com a Graciosa. Na
altura, a imagem era de muito má qualidade – estou a ser simpático – e o som tinha
grandes variações.
Em terceiro lugar, a aprendizagem. Posso
afirmar que a GRATER me deu a sensibilidade para compreender a valorizar o mundo rural. Percebi que a riqueza existe na
diversidade e que as tradições e costumes
são compatíveis com o desenvolvimento e
a modernidade.
Pelo exposto agradeço a oportunidade que
tive de servir a GRATER e a população da sua
área de intervenção, GRAciosa e TERceira.
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GILBERTO VIEIRA

ELEMENTO QUE ESTEVE NA ORIGEM
DA CONSTITUIÇÃO DA GRATER

A dada altura da minha vida deparei-me
com as siglas PAL e GAL. Para o comum
dos mortais, nada disto faz sentido, mas
para a nossa associação, e outras similares,
é sobejamente conhecido que foram estas
duas siglas a génese de um percurso muito
interessante e profícuo.
Lembro-me perfeitamente de um determinado dia, o engenheiro Carrinho – que tem
uma costela do Pico –, ter vindo almoçar
à Quinta do Martelo e de, nessa altura, ter
conversado longamente comigo sobre um
novo programa europeu que tinha por objetivo valorizar e desenvolver o mundo rural.
Explicou-me que o programa já estava em
desenvolvimento no continente e que, como
responsável operacional da sua implementação, queria estendê-lo a todas as parcelas
do território nacional, referindo, mesmo, que
os Açores tinham condições ímpares para o
êxito dessa iniciativa comunitária.
Continuámos a nossa conversa num passeio pela Quinta do Martelo e, a par e
passo, ele mostrava-se extasiado com os
pormenores e enquadramentos que ia observando (peço desculpa por parecer estar
a puxar a brasa à minha sardinha, mas foi
mesmo essa a reação dele). Evocou a instalação da Quinta do Martelo como exemplo do que os PAL (Planos de Ação Local),
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apoiados pelos GAL (Gabinetes de Ação
Local) tinham em vista aquando da sua
criação no seio da Comunidade Europeia.
Convidou-me até para, com o exemplo que
estava a apreciar, liderar o processo de
criação de uma Associação de Desenvolvimento Local a partir da Terceira.
Acontece que sempre acreditei no velho
adágio popular “a união faz a força”. De facto, ao longo da minha vida, fui-me habituando a colaborar em projetos de interesse comunitário, associando o meu contributo ao
de muitas outras pessoas, sempre com o
intuito de prestar um serviço à comunidade
que, de outra forma, dificilmente seria concretizado. O trabalho, repartido por todos,
aligeira as dificuldades e vence obstáculos
que podiam parecer difíceis de ultrapassar.
Foi isso que tentei potenciar também neste
caso.
Sou fundador e dirigente da associação Casas Açorianas, uma conjugação de vontades
para fazer crescer a notoriedade do turismo
rural e de natureza nos Açores; fiz parte da
direção da Câmara do Comércio; sou sócio fundador da BioAzórica. Foi com essas
mesmas premissas que participei, desde a
primeira hora, na Federação Portuguesa de
Turismo Rural, tal como na GRATER, sempre
por acreditar que juntos temos mais força

para levar avante projetos do interesse de todos e não meramente de interesse individual.
O caso da GRATER é outro exemplo de
associativismo que abracei, mobilizando
outros entusiastas, por reconhecer a sua
importância crucial na identificação quer
dos problemas, quer do potencial no nosso
meio rural – no caso, nas ilhas Graciosa e
Terceira. Isto numa altura em que poucos
acreditavam na eficácia de associações
deste género, tendo sido preciso juntar
vontades para potenciar um verdadeiro interesse por esta causa, com os bons resultados que hoje são indesmentíveis.
Presto aqui a minha homenagem às sucessivas direções e ao profissionalismo e
empenho dos colaboradores que desempenharam e desempenham um excelente
trabalho em prol do desenvolvimento do
mundo rural na sua área de intervenção.
Lamento que muito desse entusiasmo e dedicação se esvaiam numa cada vez mais emaranhada rede de burocracias imposta pela
União Europeia, que desvia o produtivo trabalho de campo para um manancial de “papelada” exigido pelos burocratas de Bruxelas.
É talvez tempo de centrar esforços para
tentar inverter as prioridades que vão asfixiando o verdadeiro interesse de desenvolvimento do mundo rural.
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PROJETO DE INVESTIMENTO

DO LIXO AO LUXO
DE UM MAR LIMPO
BENEFICIÁRIO FREGUESIA DO PORTO JUDEU
DESIGNAÇÃO RECUPERAÇÃO DA BAÍA DO REFUGO
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 22.927,62€
DESPESA PÚBLICA 7.481,97€

Nos anos 90, a primeira impressão de
quem chegava ao lugar do Refugo, no Porto Judeu, era de quase abandono. Durante
muito tempo, tempo demais, era um local
à margem, onde não se ia, apesar da comunidade que sempre ali habitou. Junto ao
mar, outro mar – de lixo, entulho depositado desde que as casas haviam sucumbido
à força do terramoto de 1980. Era a maior
lixeira da freguesia – e, ao lado, os esgotos
a céu aberto, que iam desembocar naquela
água onde não se mergulhava.
Guilherme Melo, então presidente da autarquia local, recorda esses tempos. Estava no primeiro dos seus quatro mandatos
naquela autarquia. O ânimo dos 30 anos
e a consciência ambiental que cultivava
impeliram-no a agir. Reconhecia os problemas – que eram, também, de ordem
social – e quis ajudar a resolvê-los – limpando, dando outra cara e outra casa a
quem ali morava. No fundo, queria aproximar a comunidade do Refugo do resto da
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ilha. Uma tarefa de gigante, que cumpriu.
Hoje, à distância de mais de 20 anos, confessa-nos que o primeiro projeto não passava por construir a piscina que agora é um
dos ex-libris do Porto Judeu. A prioridade era
só uma: erradicar, do Refugo, a má fama da
lixeira. “Era tanto o lixo que não podíamos
entrar e, por isso, o nosso objetivo era essencialmente extrair dali aquele entulho. Começámos a procurar orçamentos e o nosso
impulso foi tirar o que pudéssemos e carregar para o aterro. Depressa percebemos que
isso seria impraticável e decidimos, em alternativa, soterrar o que ali estava”, recorda.
O projeto custou 10 mil contos (cerca de 50
mil euros). Incluiu a construção de uma muralha de proteção e de uma nova estrada de
acesso. Durante meses, as máquinas ocuparam-se da modificação de um lugar quase
longínquo. E à medida que a obra foi crescendo, também os planos se alteraram: com a
segurança do local garantida e a pavimentação concluída, nasceu a zona do bar; e depois
da zona do bar, a piscina. “Entendemos que
deveríamos aproveitar a maquinaria que estava a operar e abrir um espaço para banhos.
Foram os primeiros passos para a construção
da piscina. Sem lixo e com o problema dos
esgotos resolvido, as pessoas começaram a
interessar-se pelo projeto”, diz o ex-autarca.

Nessa altura, também a GRATER iniciava
a sua missão. A associação estava constituída e começou, então, a informar Juntas de Freguesia e outros potenciais beneficiários das virtualidades do LEADER.
Guilherme Melo lembra-se de ir a uma
dessas sessões de esclarecimento e de
reconhecer, naquele programa comunitário de apoio, a solução de que necessitava
para terminar a obra no Refugo. Assim foi:
apresentou uma candidatura e foi aceite.
Nessa fase, mais de sete mil contos (35
mil euros) foram aplicados na construção
de balneários, asfaltagem, iluminação da
estrada, reforço do molhe de proteção, colocação de pranchas e conclusão da piscina. Passo a passo, o Porto Judeu ganhou
um dos seus espaços mais emblemáticos,
sem que os autarcas dessem conta da importância fulcral que a sua intervenção teria na freguesia e na ilha.
Basta ver que, depois da obra, os transportes públicos começaram a servir o local. Antes, e porque as estradas eram demasiado
estreitas, os autocarros não chegavam ao
Refugo. Passaram a chegar – e esse pequeno passo foi essencial para que aquele sítio
no Porto Judeu deixasse de estar à margem. Já a piscina, tornou-se, de repente, um
atrativo imperdível na freguesia. “Costumo

dizer que é a minha piscina. A verdade é
que, hoje, mais de 50% dos utilizadores do
local são de outras localidades da Terceira.
Temos muito orgulho no que conseguimos
fazer ali”, avança Guilherme Melo.
O antigo presidente da Junta de Freguesia
passou parte dos seus mandatos a reconciliar o Porto Judeu com o mar e outra a
limpar o que podia ser limpo. No tempo em

que esteve à frente da autarquia local, fez
uso quanto pôde dos apoios geridos pela
GRATER.
Foram muitos os projetos que o Porto Judeu
viu nascer à luz das ajudas comunitárias dadas à Região. São exemplos disso a Zona de
Lazer das Quatro Bicas (também uma antiga lixeira), o fardamento da filarmónica que
uniu as bandas da freguesia, os quadros da

Paixão de Cristo em azulejo – cinco telas entretanto colocadas na igreja.
O Porto Judeu cedo percebeu que poderia
mudar, resolver os seus maiores problemas
ambientais e sociais, e que os instrumentos
de ajuda promovidos pela Associação de
Desenvolvimento Regional seriam uma boa
fonte de apoio. Mais de 20 anos depois, os
resultados continuam à vista.
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A PROTETORA DOS BURROS
DA GRACIOSA
BENEFICIÁRIO MARIA DA GRAÇA VASCONCELOS MENDONÇA
DESIGNAÇÃO PRESERVAÇÃO DO BURRO ANÃO DA GRACIOSA
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 5.192,06€
DESPESA PÚBLICA 3.831,76€

Quando fez 15 anos, Maria da Graça Mendonça não quis festas ou passeios com as
amigas. Sempre gostou de animais e, por
isso, o pedido pareceu-lhe natural. Queria
um burro e, ainda que tenha achado estranho, o pai acedeu em oferecer-lho. O presente exigiu alguma prospeção de mercado
e essa busca marcou-a. Desses dias guarda uma frase: “mais uns anos e isto desaparece”.
As palavras do criador da burra que passou
a pertencer a Maria da Graça Mendonça
ainda hoje ressoam na sua memória. Habituara-se a ver burros na Graciosa, mas não
sabia que, noutros tempos, tinham sido muitos mais – provavelmente à razão de metade da população. Durante muito tempo, o
animal foi o braço direito dos graciosenses:
foi meio de transporte e instrumento fundamental de trabalho. Depois vieram as máquinas e o burro, que não ascendeu à categoria
de animal de companhia ou de exposição,
deixou de ter lugar nos campos da ilha.
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Começou assim a preocupação da jovem
graciosense com a possibilidade de extinção do animal. Ainda adolescente, num
programa de ocupação de tempos livres no
verão, propôs à Casa do Povo onde prestou
serviço que se fizessem alguns inquéritos
para saber ao certo qual era, ainda, o efetivo de burros na Graciosa. Foi para a rua
perguntar e quando fazia a pergunta recebia, invariavelmente, a resposta que conhecia bem: “mais uns anos e isto desaparece”.
Não estranha, por isso, que Maria da Graça
Mendonça tenha iniciado, nessa altura, um
plano para a salvaguarda do burro da Graciosa. Queria, acima de tudo, sensibilizar a
população local para um património que
corria sério risco de vir a extinguir-se. Quatro anos mais tarde, conseguiu pôr esse
plano em prática. “Novinha, sem saber bem
o que fazer, tive conhecimento da GRATER
e aí surgiu a ideia do projeto”, conta-nos.
Foi numa Feira Agrícola, onde a Associação
de Desenvolvimento Regional tinha um espaço de promoção, que a jovem graciosense conheceu a missão do grupo de ação local. Nessa altura, e com essa ajuda, decidiu
avançar com a sua iniciativa e implementou
os passeios turísticos, a preços simbólicos,
com os pequenos burros. O projeto progrediu, a GRATER apoiou-o na aquisição de

material – albardas e freios – e na construção de um estábulo, e nos meses seguintes
os burros da Graciosa passearam turistas e
locais pelos percursos traçados por Maria
da Graça Mendonça. “Na altura foi a ideia
que me surgiu para chamar a atenção, para
fazer com que as pessoas se aproximassem
mais destes animais, que tivessem gosto e,
assim, contribuíssem para que se evitasse
a extinção. Distribuí os folhetos sobretudo
nas agências de viagens, porque os graciosenses foram os últimos a ficarem mais
sensibilizados”, avança.
A verdade é que a ideia surtiu efeito. “Assim
que se começou a falar sobre isso as pessoas revelaram algum interesse. A Sociedade Protetora dos Animais quis adquirir um
casal, em Lisboa várias pessoas me ligaram
porque queriam para alojamentos turísticos, só que não havia animais para vender.
Nem eu, que também os queria comprar,
conseguia”, diz a promotora da iniciativa
que, em 2000, tinha um efetivo de dez animais.
Aí estava uma das grandes limitações quer
para a expansão do projeto dos passeios
turísticos, quer para a própria preservação
do burro da Graciosa: os animais existiam
em número reduzido e os criadores que os
tinham, com as características desejadas,

não aceitavam desfazer-se deles, nem para
procriação. Sem incentivos à aquisição e
reprodução, não havia também interessados em salvaguardar o burro.
Maria da Graça Mendonça ingressou na
Universidade dos Açores, no polo da ilha
Terceira, precisamente no virar do século.
Quando iniciou o seu percurso no ensino superior, na área da Biotecnologia, não
quis deixar de lado o conhecimento que tinha adquirido nos últimos anos e, por isso,
iniciou-se na caracterização biogenética e
biométrica do burro da Graciosa.
Ainda sem dominar as questões científicas, a jovem graciosense apercebeu-se
que o burro da ilha podia ser distinto. “Há
fotografias dos burros no cais, nos dias em
que o barco chegava à Graciosa, e nessas
imagens dá para perceber que há uma linha característica. Quando fiz os inquéritos

e tirei fotografias aos animais, já depois de
conhecer os burros que existiam na Terceira, percebi que havia uma mistura. Foi
nessa altura que me explicaram que, em
termos de porte, o burro da Terceira, aquele que pertence ao grupo europeu, é mais
corpulento e, por isso, é associado à resistência, à robustez. Esse foi um dos motivos
que levaram a que as pessoas começassem
a comprá-los aqui, pelo que os burros da linha inicial, do grupo africano – mais baixos,
com as listas escuras no dorso e a pelagem
acastanhada-cinzenta – estavam a deixar de
existir”, afirma.
Maria da Graça Mendonça fez as medições
que tinha de fazer e completou o trabalho
genético com Artur Machado, professor da
academia açoriana que acabou por ser o
responsável pelo processo de designação
do burro anão da Graciosa como raça au-

tóctone. A beneficiária da GRATER foi, por
isso, uma das impulsionadoras desse feito,
que aconteceu em 2015.
A perceção pública sobre o animal transformou-se e Maria da Graça Mendonça
fica contente com isso. Ainda assim, acredita que a raça não está a salvo. Passados
20 anos, o número de burros da Graciosa
ainda não é suficiente. É que para além do
tempo de gestação ser elevado – as burras demoram 12 meses a gerar uma cria
–, quando nascem, os animais são muito
frágeis e as perdas são elevadas. Agora,
avança a especialista em Biotecnologia, faz
sentido começar a pensar na inseminação
artificial.
A verdade, ainda assim, é que duas décadas depois, e muito por conta da preocupação de Maria da Graça Mendonça, a
preservação do animal deu passos importantes. Hoje há uma Associação de Criadores e Amigos do Burro Anão da Ilha Graciosa, presidida por Franco Ceraolo, o italiano
a quem a promotora do projeto acabou por
vender o seu efetivo, depois de mudar-se
em definitivo para a ilha Terceira. Se tivesse
permanecido na sua ilha mãe teria, sem dúvida, cuidado da preservação daquela raça.
Os burros merecem, entende. Os pequenos
animais – pouco ultrapassam um metro de
altura – de pelo pardo e ruço, de lista escura
no dorso, são dóceis, inteligentes, aprendizes rápidos das rotinas. “Conheço uma pessoa que o tinha como se fosse um animal
doméstico: o burro entrava em casa e sentava-se no sofá a comer pipocas. Ao meio-dia
ia para o portão esperar a dona”, conta.
De burros os burros não têm nada. Maria
da Graça Mendonça espera que eles continuem na Graciosa e que sejam, cada vez
mais, um elemento relevante na paisagem
da ilha.
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CANETA,
DO PRADO AO PRATO
BENEFICIÁRIO ANA MARIA DIAS
DESIGNAÇÃO ABERTURA DE CAFÉ CANETA
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 25.020,14€
DESPESA PÚBLICA 9.970,99€

Nos Altares, freguesia rural a 17 quilómetros da cidade de Angra do Heroísmo e a
30 da Praia da Vitória, fica um dos restaurantes mais recomendados da ilha Terceira.
O Caneta é ponto de paragem obrigatório
para quem visita a ilha: os clientes vêm de
todos os lugares do mundo e param aqui,
sobretudo para experimentar a carne, produzida pelos proprietários.
Em maio de 1998, quando abriu portas,
Manuel Dias não imaginava que o Caneta
pudesse tornar-se a referência que é hoje
na restauração terceirense. Tudo começou
com um pequeno café, construído num
edifício de traça antiga votado ao esquecimento durante anos. A família comprou
a casa, restaurou-a e abriu ali um espaço
como não havia outro na freguesia. “Isto era
um negócio para a minha mulher. Abrimos
e teve bastante sucesso, porque não havia
nada aqui na zona. Vimos que atraía mais
gente. Antigamente, as mulheres não iam,
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des, mas aqui sentiam-se à vontade. Toda a
gente aderiu bastante bem”, diz.
Nessa altura, para apetrechar o lugar e
acrescentar-lhe uma esplanada, Ana Maria Dias, mulher de Manuel Dias e hoje
cozinheira no Caneta, recorreu à GRATER.
O LEADER II apresentava-se como uma
ferramenta importante para quem estava
a começar um negócio. Assim, “degrau a
degrau”, refere o proprietário, o Caneta foi
respondendo à procura: dois anos depois
foi preciso abrir nova sala, no piso superior
do edifício, e algum tempo mais tarde a
casa foi sujeita a uma ampliação. O Caneta tornava-se, então, um dos restaurantes
mais procurados da ilha. O espaço que há
duas décadas foi apoiado pela Associação
de Desenvolvimento Regional foi, ao longo
dos anos, mudando de figura e é hoje muito
diferente.
Segundo Manuel Dias, não há segredos
para o sucesso – há, sim, muito trabalho.
Manter um restaurante, conta-nos, “é como
fazer um bom vinho”: é preciso escolher
bem a matéria-prima, ter paciência e resiliência. Neste caso, a matéria-prima é fator
determinante. Os clientes vêm pela carne
que o empresário alimenta, desmancha e
matura. No Caneta pratica-se o verdadeiro
“do prado ao prato”.

O caminho fez-se por tentativa e erro. O
proprietário, que era produtor de vacas de
leite, aprendeu sozinho a tratar da carne
que é o ex-libris do espaço. Primeiro, apostou na raça Limousine, mas logo percebeu
que com a Angus alcançaria o nível de qualidade e de sabor que ambicionava. Hoje
tem 225 cabeças de gado e em 2019, por
exemplo, o Caneta absorveu cerca de 300
quilos dessa carne.
Entretanto, aprendeu também a fazer a
desmancha das carcaças e fá-la ao pormenor, para que nada se perca. Sozinho,
ainda, foi saber tudo sobre a maturação do
produto – ponto fulcral em todo o processo.
“Nós recebíamos aqui muitos emigrantes
que nos diziam que na América a carne era
tenra, mas que aqui não se comia boa carne. Nessa altura, não percebia o porquê e
pus-me a pesquisar. Então, descobri a maturação. Agora, de facto, está na moda, mas
andamos quase um século atrasados em
relação aos outros países”, afirma. Manuel
Dias foi dos primeiros nos Açores – e, provavelmente, no país – a apostar na carne
envelhecida. “No início foi um pesadelo! A
carne ficava escura, a minha mulher achava
que estava a estragar-se, quando na verdade ela estava só a seguir o seu tempo”,
sublinha.

O cuidado começa muito antes, é certo,
com a alimentação dos animais e com a
espera necessária até que se complete o
tempo certo até ao abate, para que os animais desenvolvam gordura intramuscular
suficiente. Tudo isso faz com que a carne
aqui consumida seja considerada das melhores da ilha. Isso e a mão de Ana Maria
Dias na cozinha. “As pessoas só vão a um
restaurante se a comida for boa”, insiste
Manuel Dias.
Aqui degustam-se a tradicional alcatra, os
bifes, a espetada, mas também a língua estufada, a mão de vaca ou as iscas de fígado. Tudo pode ser cozinhado – o que, aliás,

também motiva o Caneta a apostar em
produtos diferenciados. Há, por exemplo,
um extravagante hambúrguer com tutano
assado ou uma aromática salsicha fumada caseira. “Nós fazemos as experiências,
provamos e só depois pomos na mesa dos
clientes – não é só pôr as coisas cá fora de
qualquer maneira. Por um lado, queremos
inovar e, por outro, queremos gastar as carnes que não dão bifes. A carne é boa! As
pessoas têm ideia de que se mete nos hambúrgueres as carnes que não prestam, mas
isso é errado”, refere Manuel Dias.
Tudo aqui é original e saboroso. Assim,
quem vem ao Caneta não se desilude. A

responsabilidade de manter a qualidade
do serviço é grande, mas tudo no restaurante fala por si, da comida ao espaço. É
por isso que a procura é grande: no verão,
muito provavelmente, só aqui vem quem
tem reserva. Diga-se, a propósito, que
chegam a servir-se 350 refeições num dia
apenas. O número impressiona e revela
bem o percurso trilhado por este lugar
nos Altares – que já chegou a ser muito
longe, mas que é, agora, um ponto obrigatório na ilha. O passa a palavra é, para
os proprietários, a melhor publicidade – e
isso só se consegue com um serviço de
excelência.
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PERSISTIR E SINGRAR
NO MUNDO DAS FLORES
LEADER II
BENEFICIÁRIO CARLOS ORMONDE
DESIGNAÇÃO PRODUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTEAS
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 5.565,19€
DESPESA PÚBLICA 2.224,64€
LEADER +
BENEFICIÁRIO FLOR E AZORIS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
DESIGNAÇÃO VALORIZAÇÃO DE ESPÉCIES FLORÍCOLAS
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 87.795,69€
DESPESA PÚBLICA 43.897,84€
PRORURAL
BENEFICIÁRIO FLOR E AZORIS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
DESIGNAÇÃO EXPORTAÇÃO VIA ONLINE
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 149.854,41€
DESPESA PÚBLICA 104.898,09€

Carlos Ormonde personifica o espírito do
LEADER. Para além de associado da
GRATER, é beneficiário frequente dos fundos destinados ao desenvolvimento rural.
Acreditou no projeto desde o início e, quando a Associação de Desenvolvimento Regional começava a sua missão, candidatou
também a sua primeira iniciativa: a produção de próteas na Quinta dos Antúrios, São
Mateus.
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Nessa altura, já produzia a flor que dava o
nome à exploração e iniciava-se na experimentação de próteas. Eram 1000 metros
quadrados para testar as vinte variedades
que poderiam dar-se bem nas condições da
Terceira. A GRATER apoiou o projeto na aquisição da terra e do plantio adequados, do sistema de rega e das telas de cobertura do solo.
Decidiu apostar nessa flor depois de, em
Santarém, ter contactado com uma empresa israelita que se dedicava, precisamente,
à produção de próteas. O ano era 1995 e foi
a primeira vez que viu, na floricultura, uma
oportunidade efetiva de negócio. A proposta
avançou, nomeadamente junto da FRUTER
(cooperativa onde Carlos Ormonde trabalhou até 2008) e 2001 foi o primeiro ano de
produção destas plantas que hoje seguem,
quase na totalidade, dos Açores para a Holanda.
Passam, então, 22 anos desde que o floricultor – também engenheiro agrónomo e
professor – iniciou as primeiras experiências com próteas e quase 30 desde que se
interessou pela floricultura, ainda na Universidade dos Açores. Desde esse tempo,
não mais parou, e depois do primeiro projeto com a GRATER, no âmbito do segundo LEADER, vieram outros dois: um para
testagem da adaptação e da multiplicação

de plantas endémicas, inserido no LEADER
+, e outro para exportação online, no âmbito do PRORURAL. Mais tarde, a mulher,
Celina Ormonde, fez também uma aposta
na abordagem LEADER e avançou para a
construção de infraestruturas, diversificação e venda de produtos da exploração,
com fundos do PRORURAL+. Iniciativas
para fazer crescer a empresa por que ambos dão a cara, a Floriazoris.
Ainda que com apoios, o caminho não foi
sempre fácil. A floricultura é, na Região, um
setor relativamente novo, e o floricultor assistiu, com persistência, a esse desabrochar.
Os Açores têm, de facto, boas condições de
produção: solos vulcânicos riquíssimos, um
clima ameno – sem temperaturas negativas
e geadas – e chuva durante o ano todo. Mas
falta-lhes o resto: as parcelas de terra são

pequenas e dispersas, o que condiciona
a mecanização, há ventos fortes no inverno (responsáveis, muitas vezes, por danos
avultados não só nas plantações, mas também nas infraestruturas) e o custo acrescido dos transportes. É no equilíbrio entre todos estes prós e contras que os produtores
de flores encontram o seu nicho.
A valorização do produto é um problema
com que os floricultores – e outros, é certo
– continuam a debater-se. Carlos Ormonde
tem noção de que, seja qual for o produto
que saia da Região, é preciso que lhe seja
reconhecido valor acrescentado suficiente
para que ele chegue ao destino final “verdadeiramente competitivo, retirando todos
os encargos que estão pelo meio: os intermediários, os transportes, as embalagens,
as quebras que há durante o processo”.
“Tem de ser um produto que tenha capacidade de conservação e que consiga resistir ao transporte de alguns dias, porque
estamos a falar de um mercado que nem
sequer é o nacional, é o europeu; têm de
ser produtos que tenhamos facilidade em
produzir, que consigamos produzir a custos
baixos e que os outros, a quem vendemos,
não tenham os mesmos argumentos que
nós. Ou seja, na prática não são muitos os
produtos que temos e que reúnem essas
condições. À parte disso, é justo valorizar
os apoios que existem para o escoamento
– só assim se pode criar uma economia de
exportação”, considera.
Para além disso, refere, é preciso encontrar
e estabelecer cadeias de comercialização.
E, nesse aspeto, o trabalho da FRUTER foi
fundamental. “Estive no início do processo de exportação da FRUTER, trabalhei lá
14 anos e, portanto, esse setor fui eu que
ajudei a criar. Na altura, era muito difícil.
Os Açores não existiam no mapa da flori-

cultura e era custoso levar comerciantes
grossistas a olharem com seriedade o nosso potencial produtivo. Houve necessidade
de fazer esse percurso todo: encontrar os
clientes, ganhar confiança, encontrar o circuito ao nível dos transportes, da logística,
etc. Agora parece que é fácil, mas o início
foi muito duro”, lembra.
Para ver o setor crescer foi preciso perseverança e Carlos Ormonde não desistiu.
Hoje tem 15 colaboradores ao serviço da
Floriazoris e produz flores em cinco mil metros quadrados de estufa e em 40 mil metros quadrados ao ar livre, divididos entre
São Mateus e Fonte do Bastardo.
A última iniciativa que a família de floricultores apresentou à GRATER – tendo como
beneficiária Celina Ormonde – incluiu a
construção das infraestruturas, precisamente, nesta freguesia rural da ilha Terceira. Diz que é um projeto especialmente interessante por estar inserido onde está, numa
pequena localidade. “É esse o espírito do
LEADER. Abrimos aqui porque queríamos
criar condições para laborar a produção
que já tínhamos deste lado. A minha mulher
é daqui, da Fonte do Bastardo, tínhamos
vários terrenos e uma área de produção relativamente grande. No entanto, tínhamos
de levar a produção para São Mateus, para
processar, e isso era uma enorme perda de

tempo, para além de vermos que as flores
perdiam qualidade no transporte. Por outro lado, queríamos abrir aqui, também, um
ponto de venda”, conta.
Assim foi. O “garden center” na Fonte do
Bastardo está a laborar desde 2016. Ali recebe sobretudo clientes da Praia da Vitória,
mas também turistas ou locais que tenham
maior disponibilidade. “O cliente que vem
aqui é um cliente mais disponível que, muitas vezes, visita diretamente as produções –
e os nossos colaboradores estão instruídos
nesse sentido, para permitir que as pessoas
vão às estufas e vejam coisas que por vezes não estão aqui expostas. Digamos que
é um cliente diferente, que vem nas férias,
emigrantes, turistas, reformados, pessoas
que têm mais tempo e vêm até em ato de
passeio. Mas depois temos alguns clientes
regulares que já vêm às plantas sazonais,
sabendo que nós temos aqui um segmento
que é permanente e que está distribuído ao
longo do ano”, avança.
A Floriazoris produz, hoje, quase todas as
plantas que vende em loja. Nos últimos
meses, com a pandemia, viu-se obrigada
a algumas alterações: fechou espaços de
venda e canalizou essa força laboral para
a produção – até porque o tipo de procura
também mudou: as pessoas começaram a
adquirir mais plantas pequenas, de jardim
e de floreira, porque passaram a ter mais
tempo para cuidar delas.
Agora, diz-nos Carlos Ormonde, a prioridade é “arrumar a casa”: rentabilizar os investimentos feitos do âmbito do PRORURAL+ e
ser cauteloso, pelo menos até que a pandemia de COVID-19 esteja resolvida e, assim,
também, os problemas relacionados com
a exportação, que ficou suspensa. Depois
é manter o negócio, que é com certeza um
dos maiores negócios de flores dos Açores.
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OS GUARDIÕES
DO PASSADO DA RIBEIRINHA
LEADER II
BENEFICIÁRIO GRUPO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DA RIBEIRINHA
“RECORDAR E CONHECER
DESIGNAÇÃO AQUISIÇÃO E REMODELAÇÃO DE TRAJES PARA GRUPO
FOLCLÓRICO
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 1.238,04€
DESPESA PÚBLICA 619,02€
LEADER +
BENEFICIÁRIO GRUPO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DA RIBEIRINHA
“RECORDAR E CONHECER
DESIGNAÇÃO CONSTRUÇÃO DE SEDE SOCIAL MUSEU “O TRAJE”
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 64.567,08€
DESPESA PÚBLICA 31.444,59€
LEADER +
BENEFICIÁRIO GRUPO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DA RIBEIRINHA
“RECORDAR E CONHECER
DESIGNAÇÃO GUIA TURÍSTICO DA RIBEIRINHA
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 5.084,87€
DESPESA PÚBLICA 2.542,44€

Entrar no Centro Etnográfico da Ribeirinha,
na ilha Terceira, é fazer uma pequena viagem no tempo. A cama de ferro adornada
com a colcha de tear e o terço à cabeceira,
o bercinho de vimes e o cobertor de retalhos, a loiça branca meticulosamente organizada no loiceiro e a mesa posta com
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as terrinas, o candeeiro a óleo e o alguidar,
transportam os visitantes para outra época, para um passado humilde, vocacionado,
sobretudo, para a vida na terra e para o seu
cultivo.
O acervo deste núcleo museológico é diversificado. Há dois fornos a lenha, talhões
de água e pias de pedra, vassouras de palhinha, panelas de ferro, uma máquina de
costura, bordados, linhos, material escolar
doutra época, uma grafonola, retratos antigos da freguesia e das suas gentes. Muito
do que aqui existe foi doado. Há, na Ribeirinha, um orgulho evidente neste projeto que
é do Grupo Folclórico e Etnográfico “Recordar e Conhecer”.
O nome do grupo não esconde o seu propósito. Apresenta-se como um testemunho
do passado rural da Terceira, empenhado
em divulgar as tradições da ilha. Há rigor
nesse trabalho, garante Maria Bernardete
Vitória, atual presidente. “Se começarmos a
misturar o moderno e o tradicional as coisas deixam de fazer sentido”, entende.
Essa preocupação está patente no Centro
Etnográfico, cuja construção foi apoiada
pelo LEADER +, através da GRATER, mas
também nas apresentações do grupo folclórico. Fundado em maio de 1996, desde
há muito tem habituado o público, na Ter-

ceira e fora dela, às suas exibições cuidadas
e precisas. “A nossa marca é a manutenção
das tradições, quer nas músicas, quer nos
trajes. O objetivo é sermos fiéis ao real e
ao passado. Por exemplo: antigamente não
se pintavam as unhas, as mulheres não se
maquilhavam, e nós mantemos isso. Se o
traje for adequado a mostrar o cabelo é o
que fazemos, com um pelo, se não pomos
um lenço. Quando entramos para o grupo
já sabemos que temos regras a cumprir. É
tudo uma aprendizagem. Para chegarmos
a este ponto seguimos e mantemos aquilo
que nos ensinaram”, refere.
O Grupo Folclórico e Etnográfico da Ribeirinha tem hoje cerca de 50 elementos.
Agregou mais gente, noutros tempos. Alturas houve em que era preciso aguardar
pela vez até poder bailar as modas e as
cantigas do “Recordar e Conhecer”. Maria
Bernardete Vitória, que a princípio não quis
envolver-se, foi um dos elementos que tiveram de esperar até que houvesse lugar
entre os colegas – já lá vão 14 anos. “Quando entrei tínhamos duas vezes o grupo que
temos hoje. Tínhamos tanta gente que fazíamos por duas vezes os ensaios com oito
pessoas e ficavam outras tantas à espera
para dançar e, às vezes, não tínhamos tempo de rodar todos. Agora quase pedimos às

pessoas para aparecerem, para termos oito
pares”, lamenta.
Há uma preocupação óbvia com o futuro.
Os jovens, sublinha a presidente, não se interessam propriamente pelo folclore ilhéu.
Aqui, há apenas duas crianças, uma de seis
anos e outra de onze, que chegam incentivadas pelos pais. Era assim que o grupo
se ia renovando: com os filhos dos pais que
já bailavam, com gente interessada no convívio e nos cantares tradicionais. Se antes
apenas integravam o “Recordar e Conhecer” os naturais e residentes na freguesia,
agora não há como escolher. É a sobrevivência do grupo que está em causa, alerta
Maria Bernardete Vitória.
Os receios agravaram-se com a pandemia
de COVID-19. Os grupos folclóricos passaram muito tempo sem ensaiar e sem se

encontrar. Teme-se que o desinteresse se
instale de tal forma que seja difícil recuperar todo o tempo perdido. A esperança está
no amor à camisola que a maioria dos elementos deste grupo continua a manifestar.
O gosto pela música e pelas tradições é
mesmo o principal motor deste trabalho.
Nem é preciso particular habilidade, diz
Maria Bernardete Vitória, que garante, aliás,
não ter, ela própria, o ouvido mais apurado
do mundo. “Jeito a 100% não tenho, nem tinha, mas é a vontade e o gostar que nos
aguentam nas coisas. Ouvido também não
tenho nenhum e tive algumas dificuldades
no início para aprender, mas lá se consegue. Quando gostamos das coisas, mantemo-nos nelas”, acredita a líder do grupo.
Os ensaios das modas – que se mantêm
mais ou menos as mesmas, salvo algumas
introduções que se vão fazendo – acontecem, precisamente, no Centro Etnográfico
da Ribeirinha. O espaço é a casa e o rosto
do grupo, que aqui acolhe visitantes curiosos e, sobretudo, saudosos. Deixam fascinar-se pelos trajes expostos e que servem,
ou já serviram, os bailarinos, os cantadores
e os músicos. Muitos foram adquiridos com
ajuda do LEADER II.
Nas roupas há de tudo: daquelas que vestiam as gentes ricas e as pobres, os trabalhadores e os festeiros. Há trajes de lavadeira, de senhora que vai à cidade, de pastor,
de lavrador, de leiteiro. Quase todos feitos
localmente, à exceção de um ou outro que
necessitou dos teares de São Jorge. “Somos exigentes com os trajes, não queremos
qualquer coisa – gostamos de tê-los a rigor, assim como os adereços. Tentamos ter
tudo ao pormenor”, afirma a responsável.
Todo este empenho faz com que o Grupo
Folclórico e Etnográfico da Ribeirinha seja
uma das instituições mais acarinhadas da

freguesia. Quem empresta o seu tempo ao
grupo garante que as reações do público –
sobretudo do público emigrante – acabam
por ser recompensadoras. O “Recordar e
Conhecer” já passou por muitos palcos,
dos Estados Unidos à Bélgica, da Madeira
ao continente, e não cessa de surpreender-se com o afeto. “É uma sensação muito
bonita”, adianta a presidente.
Nas ilhas, principalmente na Terceira, os
convites para dançar multiplicam-se. Em
tempos não muito longínquos, o Grupo Folclórico e Etnográfico da Ribeirinha chegava
a atuar o dia todo, de manhã à noite, nas
várias festas e bodos das freguesias. Nas
festas concelhias de Angra do Heroísmo, as
Sanjoaninas, são presença assídua no tradicional desfile de etnografia.
É desse contacto com o público que o “Recordar e Conhecer” se alimenta. O reconhecimento das pessoas motiva a continuar,
com mais ou menos dificuldades. Subir ao
palco e apresentar o passado da Ribeirinha
– e da Terceira – é sempre um gosto e, por
isso, o Grupo Folclórico e Etnográfico espera
que o interesse pelas tradições volte a ser
o que era. Da sua parte pode, com certeza,
esperar-se o compromisso de sempre.
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ANABELA LEAL

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GRATER
DE 13.12.1999 A 15.12.2005

Quando a coordenadora técnica da GRATER
me enviou um e-mail a convidar-me para
dar um contributo, através da elaboração
de um artigo, para a celebração dos 25
anos daquela Associação de Desenvolvimento Local, confesso que dei por mim a
pensar: “25 anos? Já?”
Comecei a fazer um exercício mental para
recordar o início da Associação e a primeira
imagem que me veio à cabeça foi a de estar
na mesa da minha cozinha, com a minha
amiga e colega Sandra Garcia, empenhadas na árdua tarefa de elaborar o Plano
de Desenvolvimento Local (PDL) para a
recém-criada Associação de Desenvolvimento Local – GRATER. Estive presente no
nascimento deste “bebé” e fui assistindo ao
seu crescimento, sempre com o contributo
de muitos e sempre com o objetivo de ajudar muitos mais.
Pouco sabia do programa LEADER ou das
suas medidas, mas uma coisa era certa:
esta era uma hipótese que estava a ser
dada às pessoas da Terceira e da Graciosa de modernizarem os seus negócios, de
mostrarem a sua cultura, de permitir que
fossem criados empregos, especialmente
de mulheres e jovens, de trabalhar para um
verdadeiro Mundo Rural. Mas este desenvolvimento do Mundo Rural teve sempre a

preocupação da sustentabilidade, para que
não se penhorassem o ambiente e as características únicas do nosso meio rural em
prol do desenvolvimento puro e simples.
Era, assim, uma iniciativa que se preocupava com o desenvolvimento das localidades,
mas não a qualquer custo. Esta é, a meu
ver, a grande vitória do programa LEADER:
evoluir, mas manter intacto “o que é nosso”.
O “bebé” tornou-se uma criança forte.
Estávamos no caminho certo. Apoiámos,
ao longo dos 10 anos em que estive na
GRATER, centenas de projetos, ajudámos
a criar dezenas de postos de trabalho e fizemos, creio eu, do nosso Mundo Rural um
mundo melhor.
Dá-me um prazer enorme, ainda hoje, ver
o símbolo do apoio do programa LEADER
nas zonas de lazer, nas empresas, nas oficinas de artesãos, por pensar que de alguma
forma estive envolvida naquele projeto, naquela concretização de sonhos.
Foram 10 os anos em que representei a
Câmara Municipal da Praia da Vitória na
GRATER, muito pela confiança e apoio do
Dr. José Fernando Gomes, então Presidente
da Câmara Municipal. E foram 10 anos de
muito trabalho, em que me entreguei de
alma e coração à GRATER. Mas também
não é menos verdade que aquilo que a

GRATER me deu em experiências, em conhecimentos e amizades, fez valer a pena.
A “criança” cresceu e hoje é uma mulher
de 25 anos! Uma mulher bem estruturada,
bem organizada e com uma capacidade de
trabalho notável. A isso se deveu o contributo de todos os representantes que por lá
passaram, sem esquecer o excelente trabalho das técnicas da GRATER que ao longo
dos anos acreditaram na associação e tudo
fizeram para que ela crescesse.
Muitos parabéns à GRATER e muitos parabéns a todos aqueles que com ela e para
ela trabalham em prol do Desenvolvimento
Rural.
Um bem haja!
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PAULO MESSIAS

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GRATER
DE 15.12.2005 A 18.12.2007 E DE 14.12.2009 A 19.12.2011

Parabéns à GRATER pelo seu vigésimo
quinto aniversário, um quarto de século ao
serviço do desenvolvimento do meio rural
da nossa Região, concretamente das ilhas
Terceira e Graciosa.
A GRATER tem sido um exemplo de boa
gestão dos fundos comunitários, com execuções a atingir os cem por cento em todos
os quadros comunitários, tendo muitas vezes tido reforços de verbas, precisamente,
por essa boa execução, o que tem beneficiado os promotores da sua área de intervenção.
Durante estes vinte e cinco anos a GRATER
geriu os programas comunitários LEADER
II, LEADER+, PRORURAL e PRORURAL+.
Com os projetos aprovados pela associação foram criadas inúmeras empresas e
inúmeros postos de trabalho. Esses projetos desenvolveram as zonas rurais da sua
área de intervenção e contribuíram para fixar a população nesses espaços. Não são
projetos de milhões de euros, mas são milhões de euros divididos por muitos projetos que têm dado o apoio necessário a esse
desenvolvimento.
Esse êxito deve-se, principalmente, ao grupo de colaboradores da associação. Com
um quadro estável ao longo dos anos, a
GRATER tem conseguido manter os seus
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colaboradores motivados e empenhados
em estarem o mais atualizados possível
para cumprirem com rigor as funções que
desempenham. O seu empenhamento, a
sua presença ativa junto dos promotores
têm sido uma mais-valia para o êxito da associação e do aproveitamento dos fundos
disponibilizados.
Em quase todas as freguesias das ilhas
Terceira e Graciosa existem promotores
que executaram projetos aprovados pela
GRATER: Câmara Municipais, Juntas de
Freguesia, Instituições Particulares de Solidariedade Social e muitos privados têm sabido apresentar os projetos necessários ao
desenvolvimento dos seus territórios, aproveitando, assim, os fundos à disposição.
Pessoalmente, tenho estado ligado à
GRATER praticamente desde a sua fundação. Na década de noventa, a Junta de Freguesia de São Brás, da qual fazia parte do
executivo, foi promotora de alguns projetos,
dos quais destaco a zona de lazer do baldio
de São Brás.
Entre dois mil e cinco e dois mil e treze, tive
a honra de pertencer ao concelho de administração desta associação – uns anos
como presidente e outros como vice-presidente, em representação da Câmara Municipal da Praia da Vitória.

Pude vivenciar o quanto a GRATER é importante na gestão dos fundos comunitários e na aprovação de projetos nas ilhas da
sua área de intervenção.
Recordo com orgulho alguns projetos promovidos durante esses oito anos, como a
Feira de Artes e Ofícios tradicionais, a Feira
Sabores da GRATER, a Feira do Artesanato,
a abertura em Lisboa da Loja Espaço Açores, as iniciativas “Brincar para Aprender” e
“Pegada Ambiental”, e outras.
Nos últimos anos, o Centro Comunitário de
São Brás, de cujo executivo faço parte, tem
apresentado algumas candidaturas à associação, das quais destaco a colocação de
painéis solares e da bomba de calor para
produção de energia elétrica e água quente
e a construção de apartamentos para o reforço do apoio aos idosos.
Faço votos para que a GRATER continue
a cumprir a sua missão de desenvolver o
mundo rural e a promover o que é nosso.

ANA PAULA XAVIER

PRESIDENTE DA MINHA TERRA – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE
ASSOCIAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Aniversários redondos – 10 anos, 20 anos, 25
anos – apelam à reflexão das organizações
sobre o caminho percorrido, mas também
sobre os desafios que se perspetivam. No
caso das Associações de Desenvolvimento
Local (ADL), o passado é, regra geral, recheado de iniciativas e resultados, sobretudo visíveis nos territórios onde intervêm
e sentidos pelas comunidades com quem e
para quem trabalham. O futuro é igualmente cheio ideias e de projetos, mas também,
muitas vezes, de incertezas.
Na experiência e intervenção das ADL que
integram a Federação Minha Terra, as diferentes gerações do programa de iniciativa
comunitária e a abordagem LEADER têm
tido um papel fundamental. Desde 1991 no
Continente e na Madeira, a que se juntaram
os Açores em 1995, um número crescente de
parcerias territoriais – os Grupos de Ação Local – têm sido responsáveis pela definição e
implementação de Estratégias de Desenvolvimento Local, mobilizando recursos técnicos e financeiros para responder às necessidades e desafios específicos de cada região.
Tão importante como a dimensão do instrumento de financiamento de ideias e de projetos com uma razoável abrangência sectorial,
o LEADER foi uma iniciativa avançada para
promover novas relações entre autoridades

públicas e a sociedade civil organizada sob
a forma de parcerias locais nas zonas rurais.
Construiu-se uma nova governança territorial,
onde diversos atores do mesmo território ganharam legitimidade para aceder a recursos
financeiros e atuar conjuntamente na vida
pública. De certa forma, podemos dizer que
o LEADER foi uma experiência para lidar com
os problemas complexos das zonas rurais,
dando simultaneamente responsabilidade e
autonomia aos atores locais organizados.
Em Portugal, em muitas regiões rurais, o
LEADER foi o primeiro contacto direto das
organizações locais com as políticas comunitárias, poucos anos após a adesão de
Portugal à Comunidade Europeia. Ao longo
dos últimos 30 anos, mas principalmente
nas primeiras gerações, o programa contribuiu para a estruturação, o fortalecimento e
a identidade do movimento do desenvolvimento local em meio rural. Hoje, por toda a
Europa rural, os 217 Grupos de Ação Local
que iniciaram uma experiência piloto em
1991, deram lugar a uma rede consolidada de
mais de 3.000 parcerias territoriais capazes
de congregar esforços e os mais diversos recursos em prol do desenvolvimento dos respetivos territórios, através de uma metodologia reconhecida e cada vez mais relevante,
mas nem sempre fácil de pôr em prática.

A GRATER é, desde há 25 anos, uma destas
parcerias territoriais, que reúne os principais
agentes económicos, sociais e culturais de
um território que engloba as ilhas Terceira e na
Graciosa, nos Açores, onde tem provas dadas
através dos projetos que tem apoiado, mas
também das iniciativas que tem protagonizado,
muitas vezes em cooperação com outras organizações portuguesas e/ou de outros países.
As realizações, resultados e impactos do
trabalho da GRATER na Terceira e na Graciosa e que se repetem por todo o país, assim como renovados desafios associados
à sustentabilidade dos territórios rurais,
obrigam a uma permanente revisitação das
estratégias territoriais e à capacitação das
equipas técnicas, mas também à reivindicação de enquadramentos político-institucionais mais favoráveis e mais ajustados à
expressão do potencial do desenvolvimento
local das zonas rurais.
Enquanto atual presidente da Federação Minha
Terra, não posso terminar este breve testemunho sem destacar o empenho da GRATER, das
suas e dos seus dirigentes e equipa em, desde 2013, integrar a direção da Minha Terra,
colaborando na defesa dos interesses, não
apenas dos habitantes do seu território, mas
das comunidades rurais de todo o país.
Bem-haja e que venham mais 25 anos!
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RICARDO SIMAS,
O ÚLTIMO OLEIRO
BENEFICIÁRIO RICARDO SIMAS
DESIGNAÇÃO OLARIA DE SÃO BENTO
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 21.143,64€
DESPESA PÚBLICA 10.282,71€

Aos 18 anos, Ricardo Simas planeava uma
vida simples. Tinha passado os verões a
trabalhar e sabia que os negócios por conta própria são feitos de sacrifícios. Naquela
idade, ambicionava as coisas descomplicadas, mas o destino tinha sido traçado anos
antes, na olaria em São Bento, onde passava os dias quentes a ver laborar as mãos
do tio e a ajudá-lo também, sobretudo nas
tarefas mais pesadas: a amassar o difícil
barro das ilhas e a acender o forno robusto
que ainda hoje existe naquele espaço.
Nesse tempo sem responsabilidades, aventurava-se a moldar peças. Fazia em ponto
pequeno aquilo que Álvaro Freitas fazia em
ponto grande. E foi aí que, cedo, demonstrou aptidão para o que viria a ser a sua atividade. O tio, que lhe notou as habilidades,
ensinava sem maçar, chamava a atenção
sem importunar. Ricardo Simas aprendeu a
ser oleiro sem se dar conta de que aprendia
a ser oleiro.
Foi por isso que, quando começou a fazer44 LEADER + (2000-2006)

-se adulto, não conseguiu fechar a porta
à única olaria da ilha da Terceira. “Aos 73
anos, o meu tio quis deixar de trabalhar. Ele
já tinha falado comigo várias vezes, mas a
verdade é que eu nunca quis ser oleiro – sabia bem o que era e não estava muito interessado. Nessa altura, a Junta de Freguesia
e outras entidades aperceberam-se que
íamos ficar sem olaria e convidaram-me
para dar início a isto. Tive alguns dias para
pensar, porque sinceramente não era uma
atividade que me tinha passado pela cabeça. Há pessoas que escolhem uma arte por
gostar. O meu caso não foi esse. Eu gostava
do trabalho com o barro, mas não para fazer vida disso, porque eu sabia muito bem
o que é que o meu tio passava”, confessa.
Hoje, conta-nos, talvez tenha em excesso
aquilo que lhe faltava quando aceitou o desafio de resgatar a olaria do perigo do desaparecimento. É um apaixonado – cada vez
mais –, um ávido consumidor de informação, atento às mudanças e à vontade dos
clientes. E foi a perceção da transformação
dos hábitos de consumo que o levou, também, a implementar algumas mudanças.
Na Olaria São Bento ainda se pratica a arte
tradicional, a que nos dá os alguidares que
temperam a alcatra, mas também se põem
as mãos na modernidade – o que significa,

GRATER . 25 ANOS 45

46 LEADER + (2000-2006)

em grande parte, vidrar as peças. “Lembro-me de ter cá estado um senhor, formado
em vidrados, conhecedor das olarias portuguesas, e de ele me ter dito que ou eu
começava a vidrar as peças ou fechava a
porta. Isso já estava a acontecer no continente: aqueles que não quiseram atualizar-se e acompanhar o crescimento da olaria,
acabaram por fechar – e isso eu não queria.
Nessa altura experimentámos e funcionou
muito bem”, avança.
As alterações implicaram também, naturalmente, uma atualização dos equipamentos
e foi por isso que, no início dos anos 2000,
Ricardo Simas concorreu com um projeto
a uma das medidas do LEADER +, através
da GRATER, para adquirir um forno elétrico para a cozedura das peças, maquinaria
para amassar barro e uma roda. Foi o ponto de viragem na Olaria São Bento: com os
investimentos que conseguiu levar avante,
a atividade tornou-se muito mais eficiente.
O processo de amassar o barro, que à mão
demorava mais de uma hora, passou a ser
feito em metade; e também as peças passaram a ser entregues num espaço mais
curto de tempo, já que o forno elétrico coze
muito mais vezes do que forno a lenha. “Eu
tentava cozer oito a dez vezes por ano, só
que às vezes não conseguíamos no inverno, porque o tempo não secava. Ou seja,
havia uma dificuldade muito grande em
encher esse forno. A última vez que o utilizámos, pusemos lá 1150 peças e não se faz
isso num mês. Se déssemos esse tempo de
espera as pessoas já não queriam o trabalho e achei que estava a perder mais clientes do que a ganhar. Surgiu a oportunidade
e fizemos o investimento num forno de 1000
litros, que leva entre 100 a 120 alguidares
– o outro leva mais de 400 –, mas com ele
conseguimos cozer todas as semanas. Deu

um empurrão muito grande. Foi um risco,
porque os nossos barros trabalham de maneira diferente, mas foi muito importante”,
revela.
A verdade é que há cada vez mais movimento no número 91 do Salto. São sobretudo clientes da terra, que procuram o barro
das ilhas – Ricardo Simas usa-o da Terceira
e de Santa Maria –, depois aplicado nas coisas tradicionais: as salgadeiras, os talhões,
os alguidares. Não podia ser doutra forma.
“O sabor que dá à alcatra é completamente diferente. Uma vez experimentei barros
de uma empresa do continente que queria
trabalhar connosco. Mandou-nos três ou
quatro pastas diferentes que, de facto, são
ótimas para a roda e muito rápidas na cozedura. Eram só vantagens, só que o sabor
que dava à alcatra não era o que nós queríamos. Portanto, há essa questão e há a
outra, que é muito importante: se queremos
manter a olaria tradicional, temos de fazer
as peças com a matéria-prima regional, que
tem características diferentes”, refere.
As outras pastas vão para as peças à medida, pedidos especiais dos clientes, para as
coleções de abóboras do Dia das Bruxas,
para os pendentes de Natal que já são um
clássico anual e para as peças de decoração espalhadas por esse mundo fora – já
que são, também, do agrado dos turistas.
E há cada vez mais visitantes interessados
em levar consigo os trabalhos de assinatura única que saem das mãos de Ricardo Simas, o último oleiro tradicional dos Açores.
A matéria-prima das ilhas já não encontra
mãos que a moldem. É difícil, obstinada, e
a verdade é que já pouco se comercializa
barro da Região. “É diferente na textura, na
cor, e é rijo no trabalho, demora mais tempo
a secar e a cozer. É muito teimoso: depois
de abrir um defeito nunca mais se conse-

gue corrigir, ao contrário dos outros. Se estamos mal dispostos, ele não colabora – no
meu caso, parece que adivinha. Mas apesar
disso tudo, é o nosso barro”, atenta.
Ricardo Simas acredita que a figura do oleiro vai desaparecer. A olaria e a cerâmica
não, mas as figuras que o trabalham à mão,
fatalmente, podem deixar de ocupar o seu
espaço. As máquinas sobrepõem-se ao homem e é difícil competir contra elas. Nessa
batalha, o oleiro de São Bento mantém-se
com a serenidade de quem gosta e tem orgulho naquilo que faz: sempre que puder,
a olaria tradicional da Região vai manter o
seu lugar, enquanto testemunho do saber
fazer açoriano.
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A SEGUNDA VIDA
DA ARTE ANTIGA
BENEFICIÁRIO MARTA BRETÃO – CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DE OBRAS DE ARTE, UNIPESSOAL
DESIGNAÇÃO ATELIÊ DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DE OBRAS DE ARTE
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 58.713,39€
DESPESA PÚBLICA 29.356,70€

Certo dia, ainda pequena, Marta Bretão,
sozinha em casa, partiu uma jarra de flores
que a mãe guardava algures. Não era a primeira vez e, antes que fosse repreendida,
como de costume, pôs em prática um plano que magicara: colou todos os pedaços
partidos e preencheu o que faltava com
plasticina. A família nunca deu por nada. A
restauradora chama-lhe “instinto natural”.
De facto, Marta Bretão não conhecia ninguém que se interessasse particularmente
por arte antiga, por restauro ou conservação. Não sabe, por isso, de onde lhe vem
o gosto. Lembra-se de ficar a admirar as
igrejas e os santos quando ia à missa, de
se distrair assim dos sermões que ouvia ao
fundo, mas não se recorda de um momento em particular que a tenha despertado
para a história, para as coisas belas e para
a sua preservação. No entanto, foi essa a
área que escolheu quando terminou o 12º
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ano: ingressou primeiro num curso técnico-profissional no antigo Centro de Restauro de Obras de Arte dos Açores, na ilha
Terceira e, depois, na Escola Superior de
Conservação e Restauro, em Lisboa. Foram
anos importantes de aprendizagem, mas
que desembocaram no dilema habitual de
quem se dedica às profissões novas, sem
expressão nos Açores. “Não havia ainda
sensibilização para estas questões e foi
uma caminhada gradual, a de alertar para
a necessidade de preservação e de conservação do património, que nem sempre foi
fácil”, conta.
Os primeiros passos, já formada, foram dados ao abrigo da Lei do Mecenato, precisamente no antigo Centro de Restauro. Lá,
em 1997, restaurou “Santa Úrsula e as onze
mil virgens”, uma pintura do século XVI, exposta na Igreja do Colégio, em Angra do
Heroísmo. Foi o primeiro trabalho que assinou. Depois desse vieram outros tantos e o
volume cresceu de tal forma que percebeu
a necessidade de abrir, em 2005, um ateliê
próprio.
O ateliê de Marta Bretão é um espaço adjacente à sua casa, em São Mateus. Em todos
os cantos, em todas as paredes, há peças
a precisar de atenção: santos que carecem
de uma limpeza, quadros rasgados, jarras

partidas em muitos cacos, até a caixa de
um órgão de tubos, da Igreja Paroquial de
São Pedro, que tudo indica ser a mais antiga dos Açores, do século XVII.
Para albergar e tratar tudo isto, a restauradora precisou de espaço e de condições.
Decidiu, então, recorrer à GRATER. “Falei
com uma amiga economista, disse-lhe que
ia construir um pequeno espaço – se tivesse apoio tanto melhor, mas se não tivesse
ia fazê-lo à mesma. O meu principal objetivo era dotar o ateliê com equipamentos
básicos para poder dar resposta a vários
tipos de situações e, assim, fui aconselhada a recorrer à associação. Foi uma ajuda
muito importante, sobretudo ao nível da
aquisição deste material. Tenho uma lupa,
por exemplo, que custou 16 mil euros. A
GRATER foi fundamental, porque me permitiu pôr em andamento, em muito pouco
tempo, uma coisa nova – não havia nada na
área, não havia conhecimento – e dotá-la
de equipamento essencial”, recorda.
Mais de 15 anos depois, é aqui que os clientes recorrem quando precisam de dar uma
vida nova à arte antiga. A Igreja e as entidades públicas continuam a ser, pois, os principais responsáveis pelo volume de trabalho de Marta Bretão: por aqui já passaram,
por exemplo, pinturas do Núcleo de Arte

Sacra do Museu Carlos Machado, de São
Miguel, as pinturas de grandes dimensões
do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, a Barquinha de Nossa Senhora da Boa
Morte, também da Igreja do Colégio. Mas
há também muitos particulares que entregam nas mãos da restauradora as suas
recordações pessoais. São cada vez mais.
“Ainda hoje vêm aqui com peças e dizem-me ‘eu não fazia ideia de que seria possível
restaurar isto’. Depois veem as imagens que
são partilhadas nas redes sociais e no site e
percebem que é viável”, sublinha.
A sensibilização para a preservação é uma
tarefa a que Marta Bretão dedica particular
empenho. Fá-lo agora, em específico, nas
aulas que ministra no Seminário de Angra,
na disciplina de Arte e Património. Fala aos
futuros padres sobre a premência de proteger o património da Igreja – aquele que
existe com maior expressão no país e que
foi, na sua opinião, “alvo de barbaridades e
de verdadeiros atentados, exatamente por
desconhecimento”.
Nesse campo, a especialista já viu de tudo.
“O que mais aparecem são danos provocados em esculturas: repintar, redourar, alterar o aspeto original. Lembro-me de uma
imagem de Nossa Senhora, que seria de
roca – aquelas que têm o corpo em madeira
–, que veio de São Miguel, na qual foi desenhado um corpinho: tiraram-lhe a estrutura
de roca, fizeram o corpo e até lhe pintaram
uma roupa interior. Cabe-nos remover essas intervenções e recuperar o aspeto até
ao mais próximo possível do original. Nós
não podemos alterar os sinais de degradação natural, aquilo a que chamo de cicatrizes da obra, as suas rugas, o estalado. Uma
peça com 200 ou 300 anos nunca poderá
ficar com o aspeto de uma peça saída de
uma oficina atual, mas há que tratar dela,

da sua degradação acidental, de todos os
fatores que contribuíram para essa degradação, deixando-lhe sempre esse aspeto
antigo, essa patine”, refere.
É um trabalho muito exigente como se
compreende. Requer minúcia, dedicação,
persistência e horas de estudo. Nada é
dado por adquirido, porque todas as peças têm problemas diferentes. É uma missão que não para, mas que é, garante-nos
Marta Bretão, muito gratificante. Veja-se,
a título de exemplo, a recuperação da Barquinha da Nossa Senhora da Boa Morte,
terminada em 2010. “No fundo, é um andor em forma de barco. Quando veio cá
ter estava todo em bocadinhos, não havia esquemas e havia poucas fotografias

de como seria. Houve uma tentativa de
restauro prévia, a barquinha foi toda desmontada e foi um trabalho de três anos de
paciência, como montar um puzzle. Havia
imensas faltas e foi um trabalho bastante
complexo ao nível técnico, que exigiu um
enorme esforço. Foi mais a dedicação e o
amor à camisola”, recorda. O esforço acabou por compensar: em 2011, a Associação Portuguesa de Museologia atribuiu-lhe uma menção honrosa na categoria de
melhor intervenção do ano.
Tudo acontece aqui, neste ateliê em São
Mateus que recebe peças antigas para lhes
oferecer ainda maior dignidade. Uma missão complexa, mas que Marta Bretão carrega com orgulho.
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UM PARQUE PARA TODOS
NO MEIO DA CIDADE
BENEFICIÁRIO MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
DESIGNAÇÃO REFORÇO DO EQUIPAMENTO RECREATIVO
E ESTRUTURAS DESPORTIVAS DO PARQUE DO RELVÃO
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 99.011,08€
DESPESA PÚBLICA 69.307,57€

A nove de outubro de 1998, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo inaugurava o parque lúdico do Relvão. Localizada
no centro histórico da cidade, no sopé da
vertente leste do Monte Brasil, a zona verde apresentava-se como local privilegiado
para as atividades físicas. O lugar de história – serviu como campo de manobras
militares no contexto da Guerra Civil Portuguesa (1828-1834) – transformou-se,
então, num dos locais mais aprazíveis do
concelho, com a instalação dos primeiros
equipamentos de desporto e de entretenimento infantil – dando resposta, assim, ao
desígnio da autarquia de dotar os espaços
de lazer com material capaz de atrair a população e motivá-la a passar mais tempo
ao ar livre.
Foi o primeiro passo para a constituição
do parque do Relvão como o conhecemos
hoje. O segundo, já no início dos anos 2000,
contou com o apoio do LEADER+, através
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da GRATER, e passou pela colocação de
mesas e de bancos e pela instalação de um
campo de jogos. O objetivo era tornar o local ainda mais agradável às famílias, para
que todos pudessem ali disfrutar da natureza e da vista sobre a baía.
Desde essa época, o Parque Municipal do
Relvão é uma das zonas da cidade de Angra do Heroísmo mais visitadas, quer por
locais, quer por turistas, tendo vindo a ser
alvo de investimentos e de melhorias ao
longo dos anos.
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O ENCANTO
DA CERÂMICA
BENEFICIÁRIO MARIA AURÉLIA RIBEIRO DA ROCHA
DESIGNAÇÃO AZULART
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 18.601,32€
DESPESA PÚBLICA 9.300,66€

No pequeno ateliê das Cinco Ribeiras, Maria Aurélia Rocha recebe quem a visita com
um “olá” que tem o som doutras paragens.
“Quem é que, na minha geração, não esteve nos Estados Unidos?”, devolve, quando
lhe perguntam de onde vem o sotaque.
Apanhou-o por lá, na escola americana
que frequentou entre os oito e os 15 anos.
Nessa altura não sabia nada de olaria ou
de cerâmica: ninguém na família tem gosto
particular pelo barro e ela era a única que
guardava as tigelas velhas da avó.
Durante algum tempo, cultivou em segredo
o entusiamo pela cerâmica. Ia às feiras apresentar os trabalhos que fazia em madeira,
via trabalhar quem sabia e ficava-se pelo
olhar distante. A ligação só se estreitou em
98, numa formação com o escultor Renato
Costa e Silva. Pensou “é agora ou nunca” e
seguiu o seu instinto. Aprendeu o básico e
trocou o torno pela roda: “no torno, se tiramos madeira a mais, acabou-se – na cerâmica podemos acrescentar”.
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Desde 2000 que é artesã a tempo inteiro:
recebe os clientes, ouve-lhes as ideias,
idealiza as peças e põe mãos à obra na oficina que a GRATER ajudou a montar com
um apoio de 50%, no âmbito do LEADER +.
Com essas verbas vieram a roda, os fornos
– um a gás e um elétrico – e uma amassadeira. O espaço chama-se Azulart e está de
portas abertas a partir das 10 da manhã. Às

vezes são 11 da noite e a ceramista ainda
lá está.
Maria Aurélia Rocha acabou por especializar-se no fabrico de peças utilitárias, sobretudo, em loiça tradicional da ilha Terceira.
A fábrica que a produzia tinha fechado e
a Casa da Cultura – entretanto extinta, em
2006 – não quis ver desaparecer esse património. Estudaram-se formatos e materiais

e a artesã começou a produzir pratos, jarros, malgas e terrinas… à mão. “Visitámos
museus, vimos coleções antigas, falámos
com oleiros e, a partir daí, comecei a fazer
as peças na roda e a pintá-las. A loiça típica
tem formas únicas e, por outro lado, tem a
particularidade de parecer quebrada, porque é cozida a baixa temperatura e, ao longo do tempo, o vidrado começa a quebrar”,
esclarece.
Ainda há quem lhe peça serviços inteiros
– vende muito para particulares e para restaurantes –, mas também há quem a procura para azulejaria ou só para pequenas
peças de decoração.
Nos últimos tempos, a ceramista tem-se
dedicado com afinco aos produtos mais
inovadores. Para isso, muito contribuíram
os encontros promovidos no âmbito do
projeto “Craft & Art”, liderado pela Asso-

ciação de Desenvolvimento Regional. Foi,
diz-nos Maria Aurélia Rocha, uma “lufada
de ar fresco”.
“Fui fazer uma residência criativa a São
Miguel, através da GRATER, em que se
juntaram a olaria, a cerâmica e as fibras
vegetais. Foi muito interessante poder conhecer outras pessoas da área. Ainda hoje
continuamos esse trabalho, eu e a Marina
Mendonça: estamos em contacto para desenvolver uma linha específica de vidrados
com pedras locais. Se não fosse o ‘Craft &
Art’ não nos teríamos conhecido, não teríamos continuado a nossa conversa e as trocas de ideias. Às vezes o mais importante
nestes encontros é isso mesmo: conhecer
pessoas e trocar ideias”, sustenta.
O trabalho é desafiante, mas a artesã gosta
de tudo o que ele envolve: gosta de ter projetos, de tentar pô-los em prática e produ-

zi-los. Perde muitas horas em experiências,
mas não desanima.
E depois há o contacto com o público, que
até há alguns meses era sobretudo visitante. São turistas que procuram autenticidade
e é isso que Maria Aurélia Rocha lhes oferece. “Os turistas que vêm aos Açores, que
vêm à Terceira, já percorreram meio mundo
– e os souvenirs que são feitos na China,
eles já viram em todo o lado. Não é isso que
eles querem. O que querem são coisas autênticas. Os americanos, canadianos, mas
também os europeus do norte não são de
comprar bibelôs: querem coisas utilitárias,
pratos, travessas, canecas, coisas que vão
usar. E são pessoas que gostam muito de
olaria, de cerâmica. Na América, na Costa
Leste, por exemplo, há muitas pequenas
olarias e ainda existe a tradição de ter coisas feitas por artesãos locais”, diz a artesã,
conhecedora dos seus compradores.
O tempo é de incertezas, não é possível
fazer previsões de futuro, mas Maria Aurélia Rocha continua tão entusiasmada pela
cerâmica como em 98, quando participou
nos workshops – e quando diz “workshops”
o sotaque acentua-se – de Renato Costa e
Silva. Hoje, muitas vezes, é ela quem ensina, com o ânimo de quem ainda admira o
que consegue fazer.
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A AFIRMAÇÃO
DE UM CENTRO COMUNITÁRIO
LEADER +
BENEFICIÁRIO CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO BRÁS
DESIGNAÇÃO RESTAURO DA CASA DO GINJÃO
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 99.130,85€
DESPESA PÚBLICA 59.379,00€
PRORURAL +
BENEFICIÁRIO CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO BRÁS
DESIGNAÇÃO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO LAR DE IDOSOS
DE S. BRÁS
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 20.530,42€
DESPESA PÚBLICA 20.530,42€
BENEFICIÁRIO CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO BRÁS
DESIGNAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DO IDOSO
NO RAMO GRANDE
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 70.483,25€
DESPESA PÚBLICA 70.483,25€

Quem desce o pequeno arruamento que vai
dar ao moderno Centro Comunitário de São
Brás, não deixa de reparar na casa de traça antiga que encontra à esquerda: na sua
chaminé de mãos postas, na bonita pedra
que envolve as janelas, nas árvores onde
poisam os pássaros. A casa tem nome – é
do Ginjão e pertence, precisamente, à instituição vizinha. A placa na fachada do edifí54 LEADER + (2000-2006)

cio não deixa margem para equívocos.
Na verdade, a Casa do Ginjão foi a primeira valência do Centro Comunitário de São
Brás. Foi adquirida nos anos 90, já depois
de um grupo de voluntários se ter juntado
para dar resposta às necessidades dos idosos daquela freguesia do concelho da Praia
da Vitória, na ilha Terceira. Para intervir no
edifício, bastante degradado, o organismo
fez-se valer de verbas de particulares – alguns frequentadores do Centro de Convívio,
que começou por ocupar o espaço do Centro Paroquial – e dos apoios da GRATER. A
ajuda, ao abrigo do LEADER+, remonta ao
início dos anos 2000.
A história é contada agora por Fausto Dâmaso, presidente da direção do Centro Comunitário de São Brás desde 2016. A Casa
do Ginjão viu crescer a capacidade de res-

posta do organismo e hoje é a sua sede.
Continua a ser o espaço onde se reúne o
Centro de Convívio. É aqui, por exemplo,
que os idosos ensaiam os seus bailinhos
no Carnaval e é aqui que se encontram
para passar o tempo. Os órgãos sociais do
organismo têm agora o sonho de voltar a
intervir no imóvel, para criar um salão onde
todos possam estar juntos com melhores
condições. A iniciativa também já foi apresentada à Associação de Desenvolvimento
Regional.
O Centro Comunitário de São Brás é,
de facto, um beneficiário recorrente dos
apoios da GRATER. Percebeu, há muito,
que encontra na associação um parceiro
importante para pôr em prática os projetos
a que se propõe. Por exemplo, a instalação
de um sistema fotovoltaico e a melhoria do

aquecimento da água.
“A minha área é eletrotecnia e, por isso, as
energias renováveis e a eletricidade são assuntos que me fascinam. Quando cá chegámos já havia um sistema fotovoltaico que
produzia alguma energia e um sistema de
aquecimento de águas através dos painéis
solares, mas não funcionavam muito bem.
Foi aí que fizemos um estudo e avançámos
com uma proposta para aumentarmos a
produção da energia que tínhamos, através
da colocação de painéis fotovoltaicos. Para
além disso, queríamos melhorar o sistema
de água quente. Foi aí que recolhemos os
orçamentos, apresentámos a candidatura à
GRATER e em boa hora nos ajudaram, por-

que a verdade é que se não tivermos estes
apoios não conseguimos avançar com estas ideias”, sustenta.
Os pedidos de apoio não se ficaram por aí.
Ao abrigo do PRORURAL+, o Centro Comunitário de São Brás pôde construir dois
apartamentos de tipologia T1, junto ao edifício principal, que foram inaugurados no
final de 2019. São casas seguras, acolhedoras e familiares, onde é possível viver com
autonomia.
Fausto Dâmaso tem uma ideia muito prática das sinergias que se criam entre as instituições particulares de solidariedade social
e as associações de desenvolvimento local.
“Estas instituições, se não tiverem apoios

externos, não conseguem inovar, não conseguem crescer, e até arrisco dizer que fazem o processo inverso, porque as coisas
precisam de manutenção e as verbas não
são suficientes. Temos de fazer uma gestão
muito cuidada, para que possamos chegar
ao fim do ano confortáveis. Por isso, vamos
onde nos deixarem ir, conscientes de que
sem ajudas não podemos ir muito longe”,
afirma.
Para além dos dois apartamentos e do
Centro de Convívio, o Centro Comunitário
de São Brás tem hoje uma Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), que alberga 14
pessoas, e um Centro de Dia. São respostas essenciais, que garantem às famílias um
melhor acompanhamento dos seus idosos,
que encontram aqui companhia, atividades,
alimentação e medicação a horas, equipa
de enfermagem e auxiliares disponíveis.
Mais houvesse, diz Fausto Dâmaso.
“Há um leque de serviços que estas respostas sociais prestam, que acaba por dar melhor qualidade de vida aos nossos idosos.
É assim que estas instituições trabalham
e devem trabalhar. Pena que não se possa
ter mais, até porque há uma lista de espera
grande, o que é sinal de que fazem falta. Só
que depois, em termos financeiros, as coisas não são assim tão simples de resolver”,
afirma.
É que não basta abrir portas, é preciso fazê-lo com qualidade. A direção do Centro
Comunitário de São Brás acredita que é
necessário criar condições não só para que
os idosos se sintam como em casa, mas
também para que os funcionários se sintam orgulhosos do serviço que prestam. Só
assim será possível ter um ambiente familiar, onde ninguém fica para trás. Essa é a
condição essencial deste trabalho – tudo o
mais vem por acréscimo.
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CINCO ANOS A MOSTRAR
AS ARTES E OS OFÍCIOS DOS AÇORES
FEIRA DE ARTES E OFÍCIOS TRADICIONAIS
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 104.264,00€
DESPESA PÚBLICA 93.837,60€

A primeira edição foi em 2003 e aconteceu
em Angra do Heroísmo. A Feira de Artes e
Ofícios Tradicionais apresentava-se com
o intuito de promover, junto do público, a
qualidade dos produtos artesanais da Região. E fê-lo durante cinco anos – cinco
anos a mostrar o que de melhor se faz nos
Açores, a juntar artesãos e entusiastas da
arte, na Terceira e na Graciosa.
O projeto arrancou enquadrado no vetor
dois do LEADER +, que se destinava, numa
das suas vertentes, ao apoio à cooperação
interterritorial. Daí que a GRATER se tenha
associado ao Centro Regional de Apoio ao
Artesanato na organização desta iniciativa.
A preservação e a valorização das artes e
dos ofícios tradicionais moveram os dois
organismos e a edição-mãe do evento foi
um sucesso.
Participaram, logo ali, 35 artesãos da área
de intervenção da associação. Um sinal claro da dinâmica do mundo rural, como afirmava Joaquim Pires, então presidente da
Comissão Regional de Acompanhamento
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do LEADER +. “Aquilo que podemos visitar
e desfrutar nesta feira é bem elucidativo do
elevado potencial produtivo e cultural que
as nossas populações rurais encerram e
mobilizam. Gentes que apresentam o que
aqui vemos são, de facto, populações criativas, trabalhadoras, são populações com
alma”, sublinhava.
O evento foi programado, também, tendo
por meta a diversificação dos mercados
do artesanato local. Para isso, dizia José
Luís Amaral, na altura Diretor Regional do
Comércio, Indústria e Energia, era preciso
dignificar a imagem dos produtos de tradição açoriana, distinguindo-os no mercado
pela sua qualidade e valor genuíno. “Temos
assistido à alteração dos modos de pensar
e de estar, à promoção da afirmação das
pessoas, da confiança e da autoestima, à
dinamização social, cultural e económica
e ao fortalecimento da identidade local. A
criação de sinergias entre várias entidades,
a cooperação, o trabalho de equipas multifacetadas têm garantido a eficácia que
se conhece. A aposta que tem sido feita
na qualificação das pessoas, na formação
profissional, na valorização e revitalização
das artes e ofícios tradicionais locais tem
contribuído para a afirmação pessoal dos
intervenientes, para a afirmação da nossa

identidade, da nossa cultura, da nossa história, da nossa gastronomia, e também da
nossa economia”, dizia o responsável.
A noção da importância do artesanato local
enquanto testemunho da ruralidade açoriana e enquanto móbil de dinamização económica manteve-se nas edições seguintes da
Feira de Artes e Ofícios. Em 2004, o evento
rumou à Graciosa, tendo reunido 15 artesãos
e associações. A autarquia de Santa Cruz
acreditava que a organização poderia mobilizar mais gente e catapultar os trabalhos
locais para um patamar de visibilidade que
era necessário. “Para que mais se possa fazer aqui é necessário que nós participemos
mais e tenhamos mais vontade de aderir a
novos projetos e iniciativas. Esta feira pode
servir para isso”, defendia José Aguiar, então
presidente do município.
No ano seguinte, novamente na Terceira,
na Praia da Vitória, faziam-se as contas ao
sucesso de três edições da Feira de Artes
e Ofícios: 40 participantes, mais de cinco
mil visitantes. Números que justificaram a
continuidade da organização. Corria o ano
de 2005, a GRATER cumpria dez anos de
existência e celebrava, também, os resultados da gestão do LEADER+, pela voz da
então presidente do Conselho de Administração da Associação de Desenvolvimento

Regional, Anabela Leal. “A GRATER iniciou
a gestão do programa de iniciativa comunitária LEADER+ em 2002 com uma subvenção comunitária de cerca de dois milhões
e setecentos mil euros, pretendendo alcançar um investimento de cinco milhões. Este
objetivo não só foi cumprido como foi ultrapassado, razão pela qual em abril de 2004 a
GRATER teve direito a um reforço financeiro proveniente de uma reserva de eficiência
no valor de 379 mil euros. Em maio de 2005
foi atribuída uma nova reserva de eficiência
que beneficiou as associações que na fase
anterior estavam com um atraso na execução e que o recuperaram em 2004. Mesmo
assim, a GRATER voltou a receber mais 134
mil euros, fruto da boa execução financeira
das verbas atribuídas. A fim de se conseguir
esta boa execução foi necessário muito trabalho e dedicação ao longo de dez anos de
existência, que este mês a GRATER celebra.
Gerámos 9,5 milhões de euros de investimento, aprovámos 355 projetos, ajudámos
a criar 44 novas empresas e 145 postos de
trabalho, tudo em nome do desenvolvimento rural”, contabilizava a responsável.
Os resultados alcançados consubstanciavam-se na diversificação dos projetos de
investimento no meio rural. E na proliferação de ideias, também. A Feira de Artes e
Ofícios, que em 2006 se realizou na Graciosa, foi um desses planos de cunho multiplicador, cujo objetivo último seria – como
era e é missão da Associação de Desenvolvimento Regional – manter vivo o mundo
rural dos Açores. “A fixação de população é
um processo complexo que passa necessariamente pela diversificação de ações destinadas ao apoio de projetos tendentes à
melhoria da sua qualidade de vida. Os objetivos que orientam a atividade da GRATER
vêm ao encontro dessa necessidade e são,

nos dias de hoje, de elevada importância
para aproveitarmos os recursos humanos
existentes”, referia José Picanço, à altura vice-presidente da autarquia de Santa Cruz.
E os recursos serviriam para atrair não só
a população local, mas também o turismo,
atentava Fátima Amorim, então Diretora Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura. “Esta iniciativa da GRATER vem evidenciar que as artes e os ofícios tradicionais
fazem parte do quotidiano das gentes das
nossas ilhas e cada vez mais são apreciadas
e valorizadas por quem nos visita e adquire
os nossos produtos. Em termos turísticos,
cada vez mais se procura o que é genuíno
em cada território. Para além da satisfação
de passar férias nos Açores, é também um
grande prazer levar produtos feitos pelas
mãos dos homens e mulheres que habitam
este arquipélago”, considerava.
Essa preocupação, aliás, manteve-se no
ano seguinte, o último em que a Feira de
Artes e Ofícios se realizou – desta feita na
marina de Angra do Heroísmo. No discurso
de abertura, Álamo Meneses, que era Secretário Regional da Educação e Ciência,
considerava que o evento representava a
vontade de manter as tradições que são,
também, o rosto da ruralidade da ilha Terceira – aspeto que interessaria aos visitantes. “Vir aos Açores, ou ir a qualquer terra, e
não encontrar aquilo que é genuíno e parte da cultura dessa terra representaria um
empobrecimento que diminuiria a nossa
capacidade enquanto região que cada vez
mais se quer lançada para o turismo e aberta ao exterior”, dizia.
O segredo, avançava o governante, estava
no equilíbrio entre a globalização e a capacidade para manter o melhor da tradição
local. “Nós continuamos a ser uma sociedade rural em que uma boa parte da nossa

população – apesar de hoje ter uma vivência em que a ruralidade se mistura com as
atividades próprias do século XXI, e ainda
bem que assim é – tem raízes muito fortes
no mundo rural. Saber retomar essas raízes,
saber retomar essas profissões, é extremamente importante para nós. Não vamos,
com certeza, poder competir com aqueles
produtos que toda a gente faz em máquinas e aos milhões numa qualquer fábrica.
Aquilo que nós somos capazes de trazer
para o mercado e aquilo que pode trazer
uma mais-valia para a nossa economia são
as coisas genuínas, que têm raízes profundas na nossa cultura”, defendia.
Em 2009, com o objetivo de se constituir um
repositório do artesanato tradicional, e para
marcar o final do projeto, a GRATER lançou
o livro Artes e Ofícios Tradicionais – Ilhas
Terceira e Graciosa, da autoria do jornalista
João Aranda e Silva. Trata-se de uma obra
de 63 páginas que percorre, com textos e
imagens, a riqueza do saber das duas ilhas.
Um testemunho que, aconteça o que acontecer, garante a memória do talento ilhéu.
Com o fim do LEADER+ terminaram também as feiras que se destinavam, em exclusivo, a promover as artes e os ofícios
da Terceira e da Graciosa. Mas o evento
deixou marcas. Por um lado, porque o artesanato continua a ter um espaço de destaque nas grandes festas das duas ilhas; por
outro, porque os conceitos de formação e
valorização não deixaram de ser trabalhados. Prova disso é o projeto “Craft & Art”
que, anos mais tarde, a GRATER – juntamente com outros organismos regionais,
nacionais e internacionais – implementou
no terreno. Os artesãos, veículos de saber
tradicional aliado à inovação, continuam no
centro das atenções da Associação de Desenvolvimento Regional.
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PROJETO DE ANIMAÇÃO DO TERRITÓRIO

PROMOVER
O TEMPERO TRADICIONAL
Depois de se ter iniciado nos grandes
eventos, com a Feira de Artes e Ofícios,
que arrancou em 2003, a GRATER apostou
noutro certame. Corria o ano de 2007 – o
LEADER+ estava a chegar ao fim – quando a Associação de Desenvolvimento Regional se voltou para a gastronomia, tendo organizado a primeira feira Sabores da
GRATER, na marina da Praia da Vitória. O
objetivo? Proporcionar um espaço para
exposição e venda de produtos gastronómicos da Região: sopas, pratos típicos,
petiscos, vinhos e licores, doces, queijos,
mel e frutas. Eram 27 espaços, das ilhas
Terceira e Graciosa.
O encontro voltou a realizar-se em 2009,
nos mesmos moldes, tendo por base uma
crença: a cozinha tradicional está intrinsecamente ligada ao mundo rural. “A grande
gastronomia do país está no meio rural, não
é citadina. Todas as nossas ementas tradicionais vieram dali”, defendia Paulo Messias,
presidente do Conselho de Administração da
Associação de Desenvolvimento Regional.
Foi essa motivação que levou a GRATER a
apostar no evento. O esforço resultou num
regresso ao passado, às origens da culinária mais antiga, e na perpetuação, na memória dos mais novos, desse saber fazer.
Caldo de nabos, caldo temperado, alcatra
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e vinhos foram algumas das iguarias que
compuseram as mesas da feira Sabores da
GRATER. “Uma espécie de sete maravilhas
locais”, concluía Paulo Messias.
O sucesso desta iniciativa nunca teria sido

possível sem a colaboração voluntária de
várias entidades da sociedade civil, tais
como centros de convívio, grupos de jovens, grupos folclóricos, autarquias e empresas locais.

PROJETO DE COOPERAÇÃO

COMPRAR EM LISBOA
MADE IN AÇORES
ESPAÇO AÇORES – TRADIÇÃO & GOURMET
LOJA DE PRODUTOS LOCAIS
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 142.319,93€
DESPESA PÚBLICA 128.087,94€

A loja Espaço Açores – Tradição & Gourmet, que abriu portas em Lisboa, na Rua de
São Julião, representou a concretização de
um sonho. A partir de sete de abril de 2009,
passaram a estar disponíveis, na baixa pombalina, produtos de origem açoriana. Foi um
projeto de cooperação interterritorial que
envolveu todas as Associações de Desenvolvimento Regional dos Açores: GRATER,
ARDE, ASDEPR e ADELIAÇOR.
A ideia essencial passava por mostrar em
Lisboa o melhor que a Região – sobretudo
o mundo rural – produz. Para isso, as quatro
organizações avançaram com a aquisição
de um imóvel, numa zona de reconhecida
relevância comercial, para instalação de
uma loja especializada na venda e na promoção de produtos açorianos, tradicionais e
de qualidade.
O espaço – um investimento de 528.749,95
de euros (43,07% da ARDE, 5,65% da ADELIAÇOR, 24,48% da ASDEPR e 26,80% da
GRATER) – disponibiliza laticínios, carnes,
enchidos, artesanato, compotas, chás, frutas

e flores de todas as ilhas da Região. Mas a
oferta extravasa a área alimentar. É possível
encontrar, no coração de Lisboa, também
artesanato (bordados, rendas, peças em
madeira, em escama de peixe, em miolo de
hortênsia e de figueira, tecelagem, cerâmica,
Scrimshaw, cestaria), música e literatura.
Carolina Ferreira, da Fábrica de Licores de

Eduardo Ferreira e Filhos – que, na altura,
ganhou o concurso público para a gestão
do espaço – dizia, na inauguração, que a
loja era “um mundo de descobrimento dos
Açores” e que o grande objetivo deste projeto passava por “promover as produções
regionais no maior mercado do país”. Missão
cumprida.
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PROJETO DE COOPERAÇÃO

APRENDER A VALORIZAR
O PATRIMÓNIO
BRINCAR PARA APRENDER
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 37.777,77€
DESPESA PÚBLICA 33.331,33€

“Brincar para aprender”. O nome da iniciativa dizia ao que vinha: ensinar, aos mais novos, valores fundamentais através da brincadeira, para que, mais tarde, eles próprios
pudessem espalhar a mensagem. Desta
feita, uma mensagem sobre a valorização
do património natural e arquitetónico dos
Açores, objetivo a que a GRATER se associou através de um projeto de cooperação
transnacional, juntamento com as associações de desenvolvimento local ADELIAÇOR
e ASDEPR e o Grupo de Desenvolvimento
Rural “Asociación para el Desarrollo Rural
de la Comarca de Guadix”.
As atividades estenderam-se a toda a população em idade escolar das ilhas Terceira
e Graciosa. Para dar sustento às iniciativas
foram criados vários materiais de apoio. Foi
o caso, por exemplo, de uma série de desenhos animados: três episódios, com uma
duração total de 39 minutos, que alertavam
a população infantil e juvenil para a importância da preservação do património.
Para além disso, foram, ainda, desenvolvi60 LEADER + (2000-2006)

dos dois jogos, para faixas etárias distintas,
que despertavam o interesse das crianças
sobre as matérias em causa, ao mesmo
tempo que punham à prova e enriqueciam

os seus conhecimentos em relação a essas
riquezas patrimoniais, relacionadas com a
natureza e com a arquitetura, que continuam a merecer atenção.
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SOFIA COUTO

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GRATER
DE 18.12.2007 A 14.12.2009

Relembro a minha passagem pela GRATER
sempre com um sorriso nos lábios.
As memórias que retenho, quer profissionais propriamente ditas, quer de relacionamento com todas as pessoas com quem
me cruzei nesta fase do caminho, são amplamente positivas. Foi um percurso que
pode ser adjetivado por diversas palavras,
que oscilam num largo espectro de sentidos: aprendizagem, conhecimento, trabalho, alegria, satisfação, companheirismo,
entre tantos outros.
Em termos profissionais, aqui recebi aprendizagem valiosa para o meu percurso.
Os meus primeiros contactos com os fundos comunitários foram através desta casa.
Por aqui percebi, de forma muito mais concreta e objetiva, o sentido da Comunidade
Europeia em que nos inserimos e o impacto
real que tem na realidade dos Açores, em
geral, e das ilhas Terceira e Graciosa, em
particular.
Aqui adquiri também um conhecimento
muito mais real, mais verdadeiro, de toda a
amplitude do chamado “mundo rural”.
Enquanto açorianos tendemos a assumir
que conhecemos a nossa realidade arquipelágica e “as nossas gentes” muito bem.
Porém, esta noção vai-se alterando e adaptando à medida que vamos circulando pelas

diversas ilhas e vamos tendo contacto mais
próximo com todas as variantes da vivência
de cada uma. “Ser açoriano” é uma expressão genérica demais quando falamos das
especificidades do mundo rural.
Percebi rapidamente, através da experiência proporcionada pelo trabalho desenvolvido pela GRATER, que a tipologia da ruralidade de cada lugar oscila com aspetos
como a distância do mundo urbano, a idade
das pessoas que habitam um determinado
lugar, com a riqueza cultural de uma comunidade ou, ainda mais, com a iniciativa e o
empreendedorismo das pessoas que habitam os lugares.
Percebi, acima de tudo, que o termo rural
é, afinal e cada vez mais, um sinónimo de
respeito ecológico, de tradição cultural, de
procura de desenvolvimento harmónico, da
procura do desenvolvimento sustentável.
Em termos de equipa técnica, aqui encontrei pessoas dedicadas e empenhadas, detentoras do conhecimento especializado
e muito familiarizadas com a realidade e
público alvo que a GRATER serve. Foram
um pilar fundamental no meu processo de
aprendizagem sobre este contexto e cruciais no apoio prestado aos órgãos diretivos que integrei.
Tivemos de viajar diversas vezes em traba-

lho. Muitas vezes com grande sacrifício familiar, vi a equipa técnica a adaptar toda a
sua vida pessoal para cumprir com o calendário laboral. Retenho sempre a lembrança
de uma travessia da Terceira para a Graciosa de barco semi-rígido (porque o avião
avariou no dia da reunião) em mar alterado,
para não se falhar ao agendamento de uma
reunião na Graciosa. Chegámos à reunião
nos termos previstos.
Para mim, que gosto destas aventuras, conseguiu ser agradável, ainda que tenhamos
chegado “alagadas que nem pintos”, mas
não foi de todo um prazer para todas. Antes
pelo contrário.
Entrei para uma equipa de trabalho, mas
saí com o grupo de amizades enriquecido
e com grande respeito por todos.
Se nos enriquecemos em termos de conhecimento com todas as experiências que vivenciámos, certo e não gratuito, será dizer
que desta experiência saí verdadeiramente
mais conhecedora, mas também grata por
ter tido esta oportunidade.
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JOSÉ ÉLIO VENTURA

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GRATER
DE 19.12.2011 A 06.12.2012

Nas celebrações destes 25 anos de trabalho da GRATER realço o desempenho da
sua equipa técnica e das sucessivas administrações para o desenvolvimento dos
territórios rurais e para a melhoria das condições de vida das populações das ilhas
Terceira e Graciosa.
Hoje a GRATER conta com quase uma
centena de entidades associadas com intervenção direta no âmbito do desenvolvimento local e rural.
Ao longo deste tempo foram muitos os
projetos de investimento apoiados que potenciaram a criação de várias empresas e
fomentaram muitos postos de trabalho, trazendo maior atratividade às zonas rurais e
novas valências às suas populações.
Não nos podemos esquecer do tendencial
desequilíbrio de oportunidades entre os
agentes do espaço rural relativamente aos
do urbano, situação que importa contrariar.
A GRATER muito contribuiu para a sua necessária correção, deixando um vasto trabalho e um importante legado, bem como
uma grande responsabilidade futura.
Há um claro e crescente sentimento de
que as áreas rurais muito têm a oferecer
ao nível da ação ambiental e climática, na
economia circular, na indústria agroalimentar e no desenvolvimento sustentável, num
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mundo cuja população cresce a cada dia,
concentrando-se sempre e cada vez mais
nos grandes aglomerados urbanos.
As soluções digitais, a conectividade e as
novas tecnologias muito poderão contribuir
para a prosperidade do meio rural e para
novas oportunidades de negócio. Estas são
áreas onde a Política Agrícola Comum deve
reforçar o seu investimento no período de
programação de 2021 a 2027, estimulando
em simultâneo um forte empenho local,
através das associações de desenvolvimento, perspetivando o surgimento de freguesias, vilas ou aldeias mais tecnológicas
e inteligentes.
As novas tecnologias permitirão seguramente um melhor equilíbrio entre a atividade económica e as soluções ambientais.
O desenvolvimento local deve também
atender à forma como produzimos e comercializamos os nossos produtos e promovemos a modernização e a valorização
dos nossos territórios, tendo sempre em
conta a salvaguarda dos ecossistemas locais e a saúde dos cidadãos.
No futuro próximo, tal como no passado,
a GRATER continuará a ter a importante
tarefa de perceber as necessidades que
emergem nos seus territórios – tarefa que
resulta, em grande medida, da proximidade

que mantém junto dos seus agentes económicos.
Apesar de curta, a minha passagem por esta
associação permitiu-me testemunhar a relevância do papel da GRATER ao longo de todos estes anos, construindo pontes entre a
administração regional, o setor empresarial
e a administração local, procurando suprimir
e esbater obstáculos que, por vezes, inexplicavelmente, limitam o desenvolvimento económico e social das zonas rurais.
Parabéns à GRATER por todo o trabalho
desenvolvido até aqui. Felicito todos aqueles que hoje, tal como ontem, continuam a
promover o desenvolvimento do seu território e dos seus agentes económicos e
sociais; todos aqueles que no presente, tal
como no pretérito, continuam a ter uma fé
inabalável de que é sempre e ainda possível fazer acreditar as populações e os
agentes económicos de que a valorização
e a comercialização dos nossos produtos e
serviços são caminhos que devemos trilhar
cada vez mais ativa e porfiadamente, para
bem dos Açores e das suas gentes.
À sua administração e a toda a equipa técnica, faço votos sinceros de continuação de
bom trabalho, na senda do progresso e do
desenvolvimento desta nossa terra.
Obrigado!

HUGO ROSA

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GRATER
DE 06.12.2012 A 10.12.2013

Entre novembro de 2012 e novembro de
2013 integrei o Conselho de Administração
da GRATER, em representação do município de Angra do Heroísmo.
Tinha acabado de tomar posse como vereador da Câmara Municipal de Angra,
situação nova para mim, de grande proximidade à população e aos seus problemas,
quando fui apresentado e introduzido no
universo particular desta Associação de
Desenvolvimento Regional com sede na
Praia da Vitória, da qual – confesso agora –
pouco conhecia. Mea culpa.
Conceitos como “Eixos 3 e 4 do PRORURAL”,
“Estratégias Locais de Desenvolvimento”,
“Abordagem LEADER” e “Grupos de Ação
Local” eram-me estranhos, quase desconhecidos. Da mesma forma, não tinha uma
noção exata da GRATER, da sua organização e composição, das suas competências
e do seu grupo de trabalho, muito menos
sabia que a sua criação remontava a 1995,
através de parcerias entre entidades públicas, como municípios, e entidades privadas.
Em pouco tempo tomei uma perceção mais
rigorosa desta realidade e tudo passou a
fazer sentido: a partir da consciencialização da necessidade de desenvolver o meio
rural da Região, permitindo a fixação das
populações nas ilhas, e de gerir progra-

mas comunitários no âmbito dos quadros
comunitários de apoio, identificaram-se
quatro territórios ou zonas de intervenção,
com base em critérios como o demográfico,
o geográfico e o de eficácia, e atendendo
às especificidades (e heterogeneidade) das
ilhas – ficando a GRATER com intervenção
territorial para as ilhas Graciosa e Terceira.
Cedo me apercebi, então, da importância
da GRATER e da dedicação do seu quadro de pessoal – e, assim, Carmen, Isabel,
Sancha e Iria passaram a integrar a rotina
semanal das minhas funções, tal como os
restantes colegas do Conselho de Administração.
Foi através de todos eles e do seu trabalho
diário que pude testemunhar a extensão
das capacidades da GRATER na elaboração
de Planos de Desenvolvimento Local que
se destinavam exclusivamente à melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais,
fosse através da valorização de recursos
humanos através da formação profissional,
fosse através da rentabilização de atividades produtivas em diversas áreas como a
agricultura e a pecuária, a indústria e o comércio, o artesanato, a cultura e o turismo.
Aquilo que se pretendia, aquilo para que se
trabalhava com empresas e particulares,
era a promoção da sua competitividade e

dos respetivos territórios de uma forma
ambientalmente sustentável e socialmente
estável, valorizando o património natural e
rural.
Esta intervenção, como bem se percebe, tinha importância nos anos de 2012 e 2013,
quando integrei o Conselho de Administração, e continua a ter na conjuntura atual,
marcada por chavões que não gostamos
de pronunciar como a forte contração económica, a redução de poder de compra e
da capacidade de investimento, com meios
próprios, de empresas e de particulares.
Outros ainda, como a perda de competitividade nos mercados, a redução substancial
do poder de compra, aumento do desemprego e do endividamento das famílias. Enfim, um conjunto aterrador de realidades incontornáveis, porventura acentuadas numa
região predominantemente rural, e que justificam, talvez mais do que nunca, a manutenção de estruturas como a GRATER.
Que venham mais anos de atividade.
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NOÉ RODRIGUES

SECRETÁRIO REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS

Falar da GRATER e do seu inequívoco contributo para o Desenvolvimento Local dos
territórios onde intervém é um exercício de
fácil abordagem, pela visibilidade e interesse dos inúmeros projetos que ajudou a
crescer nas ilhas Terceira e Graciosa.
Como os demais Grupos de Ação Local, a
GRATER constituiu-se como parceiro das
políticas de desenvolvimento local que, no
início da década de 1990, começaram a ser
experimentadas nesta Europa de que somos parte e que, apesar de avanços e recuos, vai fazendo paulatinamente um percurso que julgo irreversível, em nome do
desenvolvimento, do bem-estar e da justiça
social dos seus povos e comunidades.
Em 1957, a então CEE criou um mercado
comum, com impostos alfandegários externos, e uma política para a agricultura - a
PAC, que se tornou uma das mais importantes políticas comunitárias.
Mas a melhoria da vida nos espaços rurais
não pode reduzir-se ao rendimento agrícola. Necessita de aproveitar potencialidades
endógenas dos territórios rurais, e esse
aproveitamento ajudou ao desenho de uma
nova PAC integrante do desenvolvimento
rural que os Grupos de Ação Local (GAL)
ajudaram a identificar e dinamizar.
Neste seu 25.º aniversário, a GRATER deve
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sentir orgulho pelo emprego que ajudou a
criar, pela reforço da atratividade do território, pela dinamização de atividades diversas e valorização do património, e tudo
apenas com um “punhado” de gente boa,
que apoiou mais de meio milhar de projetos, que executou mais de vinte milhões de
euros, assim criando mais de uma centena
de empresas e centenas de postos de trabalho sustentável.
Para os que teimam em negar a realidade,
a GRATER deixa um contributo inestimável
na modernização e valorização do nosso
território, na melhoria da vida e na fixação
de populações, pela concretização local de
projetos sociais, económicos e culturais.
No prelúdio de um novo período da PAC,
asseguremos a sua abordagem LEADER,
que à atividade agrícola acrescenta o desenvolvimento integral do espaço rural, que
a GRATER trabalha com proximidade e com
recursos humanos generosos e incansáveis.
Dar aos territórios recursos financeiros
para potenciarem os seus recursos e torná-los mais atrativos é um desígnio exigível
ao próximo quadro comunitário. Mas, tão
importante como os recursos financeiros,
é a garantia de manter as competências e
reforçar a autonomia dos GAL.
Com os seus 25 anos de saber, de saber

fazer e de saber estar, a GRATER criou um
acervo competencial para inovar o compromisso de dinamizar a economia local, o empreendedorismo, o emprego sustentável e
qualificado, a articulação e integração dos
territórios e seus mercados e a exploração
das suas complementaridades, assim contrariando a pobreza e exclusão social.
Tive a oportunidade e a honra de exercer
funções de Secretário Regional da Agricultura e Florestas entre 2004 e 2012, período
durante o qual acompanhei, de perto, o trabalho dos Grupos de Ação Local dos Açores, o seu dinamismo e resiliência.
O testemunho que posso dar da GRATER relativamente ao tempo em que exerci funções
políticas nos IX e X Governos dos Açores,
com tutela sobre os fundos comunitários
para a agricultura e desenvolvimento rural,
é um testemunho de grande admiração pelas iniciativas empreendidas, pelo zelo que
colocava no acompanhamento dos projetos
que apoiava, pelo exímio exercício que fazia
da decisão e, principalmente, pela forma
serena como desenvolvia e apresentava o
seu trabalho, como afirmava a sua missão
e como era grande a generosidade que os
seus dirigentes e colaboradores entregavam
às tarefas multissectoriais que acolhia.
Bem hajam.
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O SONHO
DA TELEVISÃO
BENEFICIÁRIO PAULO FELICIANO – AUDIOVISUAL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA.
DESIGNAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM ESTÚDIO AUDIOVISUAL
NA FREGUESIA DO CABO DA PRAIA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE VÍDEO, EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS E SOFTWARE DE EDIÇÃO
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 118.760,61€
DESPESA PÚBLICA 71.256,35€
POSTOS DE TRABALHO 2

Vai uma grande distância, em tempo e em
evolução tecnológica, desde a altura em
que a avó de Paulo Feliciano lhe ofereceu
a primeira câmara de filmar. Eram os anos
das cassetes, do VHS, e foi nesse formato
que gravou e editou, no estúdio improvisado em casa da outra avó, os trabalhos que
lhe valeram os prémios de jovem repórter,
da Secretaria Regional da Juventude e Recursos Humanos, em 1991. Estavam dados
os primeiros passos do que viria a ser uma
profissão, depois de ser um sonho.
Paulo Feliciano, hoje proprietário da VITEC,
percebeu cedo que queria trabalhar em televisão. Mas aquilo que ambicionava ainda
não existia. Teria de ser ele a transformar
esse ideal – o ideal da televisão privada, à
americana – em algo palpável.
Queria fazê-lo para contar histórias sem
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as amarras a que estão obrigados os canais públicos, como o único que existe na
Região. “Os canais generalistas, por uma
questão até legal, são obrigados a ter serviços noticiosos que consomem imensos
recursos na produção de conteúdos na
área desportiva, política e outros. Isso é essencial à sociedade e essa missão deve ser
cumprida. Nós, por outro lado, dedicamos
quase todos os nossos recursos à produção de conteúdos de longa duração. Enquanto eles dão a notícia de que o evento
aconteceu, resumindo-o ao essencial, nós
podemos, muitas vezes, transmitir o evento na íntegra, o que pode demorar horas ou
dias, como é o caso do Carnaval. A diferença está aí e não há que dizer que uma coisa
é boa e outra é má: eu tanto quero ver uma
notícia a dizer que aconteceu o Carnaval na
minha ilha, que faça o resumo do essencial,
como quero ver um bailinho do princípio ao
fim. Acho que nos completamos”, explica.
A televisão sonhada por Paulo Feliciano tem
o objetivo de aproximar a comunidade. Aliás,
quando foi exercer funções na Base das Lajes, precisamente nos setores da televisão
e da informática (a sua área de formação),
pôde pôr em prática aquilo em que acreditava. “Os outros só iam lá fazer a reportagem
quando recebíamos um ministro, um presi-

dente, ou quando acontecia qualquer outra
coisa grandiosa. O nosso dia a dia, a nossa
vida, os nossos eventos culturais não tinham
relevância jornalística para serem notícia,
mas para nós era importante registar esses
momentos e foi isso que acabei por fazer,
dentro e fora da base, ao longo dos últimos
anos: trabalhar neste sonho de achar que
todos podem ser notícia quando têm uma
boa história para contar”, avança.
E é com essa premissa que arranca o projeto VITEC: primeiro em cassete (essencialmente vídeos das festas locais), depois em
DVD e, em 2007, no site. Em 2008, com o
advento do 3G na Terceira, o canal online
fez o seu primeiro direto.
A grande viragem dá-se, ainda assim, com
a aposta da MEO nos conteúdos que são
produzidos e partilhados pelos cidadãos,
em 2012. O canal de Paulo Feliciano foi nomeado melhor MEO Canal de Portugal, o
que, consequentemente, despertou a atenção dos espectadores. “De repente, as pessoas começam a ter acesso aos mesmos
conteúdos, mas em vez de precisarem de
um DVD ou em vez de procurarem um vídeo online – e, na altura, a internet não era o
que é hoje – facilmente acediam através da
plataforma, viam o vídeo e percebiam: ‘uau,
isto é televisão’. Ainda por cima em HD, o
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que era muito inovador”, sublinha.
Nessa altura, já a VITEC produzia num estúdio criado de raiz. Um passo importante,
para o qual a GRATER contribuiu.
O projeto incluiu não só a construção de
um estúdio audiovisual, na freguesia do
Cabo da Praia, mas também a aquisição
de equipamentos de vídeo, equipamentos
informáticos e software de edição. Primeiro, em 2009, ficou concluído o espaço; em
2013 dá-se a instalação de equipamentos.
É quando o canal faz a transição para o
HD, precisamente, que a produção de conteúdos passa a ser regular e, para isso, foi
preciso contratar colaboradores – nomeadamente jornalistas, porque, defende, a
comunicação é uma atividade que deve ser
profissionalizada.
“O meu compromisso era esse, o de criar
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postos de trabalho, mas primeiro tinha de
ter as condições para que as pessoas pudessem exercer as suas funções. Quando
tudo isso aconteceu fui buscar os parceiros,
focando-me sobretudo numa questão que
para mim era muito importante: na missão
jornalística de intervenção, mas com um
foco positivo”, diz. E é neste contexto que o
canal começa a produzir conteúdos para os
municípios da Terceira.
Hoje estão na VITEC quatro pessoas a tempo inteiro e outras quatro em part-time.
Produzem programas, mostram os rostos
que fazem o dia a dia da ilha, trabalham
conteúdos relacionados com a educação, o
bem-estar, o desporto, mas sobretudo com
a cultura. “Acho que a cultura de um povo é
a sua base e este foco, tudo aquilo que eu
queria fazer, tinha de ter os parceiros ideais,

parceiros que tivessem algo em comum
com esta missão – alguém que tivesse interesse, também, em defender esta terra, em
trabalhar num mercado de proximidade,
em ajudar as pessoas, em promover o que
elas fazem, em divulgar o que acontece à
nossa volta”, refere.
O Carnaval é, por isso, um dos grandes
acontecimentos para o canal de Paulo Feliciano: é um dos maiores eventos culturais
da ilha, feito voluntariamente por anónimos
que têm coisas para contar. Nos dias da
festa juntam-se, na VITEC, todas as gerações. Estão online mais de 100 mil pessoas
por dia, oriundas de 50 países.
Habitualmente, aliás, os seguidores do canal têm idades, proveniências e interesses
muito díspares. São idosos e jovens que
podem até ver o mesmo conteúdo, mas por
motivos diferentes. E estão em todo o lado:
na Terceira, em Lisboa, nos Estados Unidos, no Canadá.
A missão está consolidada junto desses
públicos, mas Paulo Feliciano quer ir mais
longe. Não é por acaso, aliás, que o canal
tem o domínio azorestv.com: a VITEC gostaria de chegar a todas as ilhas. “Este trabalho único que nós fazemos faz sentido
em toda a Região, mas a produção regular
noutras ilhas tem sido dificultada por falta
de parceiros, recursos humanos – que é o
que às vezes falta cá também. A verdade é
que os Açores só fazem sentido unidos cá
dentro, como estão unidos lá fora e esse é
o maior trabalho, o maior desafio, que eu
tenho para os próximos anos: tentar servir
todos os açorianos cá e lá”, considera.
O risco inicial, o de criar uma empresa de
comunicação e não ter como levá-la a bom
porto, está ultrapassado. E nisso, diz Paulo
Feliciano, a GRATER fez a diferença, já que o
apoio que facilitou – através do PRORURAL –

foi majorado, exatamente, com o compromisso
de que seriam criados postos de trabalho, o
que fez com que a VITEC se concentrasse
na busca pelos parceiros que sustentam
grande parte da atividade do canal. Há
ainda muito por fazer na produção de conteúdos, refere, mas a VITEC já navega com
ventos favoráveis.
Então, o sonho da televisão concretizou-

-se? “Quando comecei este sonho tinha a
urgência de o tornar realidade; depois passei a outra fase, que é a noção de que eu
não serei o único a querer trabalhar numa
televisão privada – outros haverá, como eu,
que também terão esta ambição e não a
conseguirão concretizar. Por isso, passei a
ter a ambição de os ajudar – quero que outros tenham esta oportunidade, quero que

o sonho de trabalhar em televisão não se
transforme num pesadelo, como às vezes
foi para mim. Quero facilitar-lhes a vida,
para que possam ir diretamente ao que é
essencial, que é produzir conteúdos com
qualidade. É quase uma missão de ensinar
outros, para que possam aqui aprender e
aqui realizar os seus sonhos, sentindo-se
em casa”, conclui.
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UMA CLÍNICA VETERINÁRIA
DE CONFIANÇA
PRORURAL
BENEFICIÁRIO CLÍNICA VETERINÁRIA DE SÃO PEDRO
DESIGNAÇÃO CLÍNICA VETERINÁRIA
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 149.669,70€
DESPESA PÚBLICA 89.801,82€
POSTOS DE TRABALHO 2
PRORURAL+
BENEFICIÁRIO CLÍNICA VETERINÁRIA DE SÃO PEDRO
DESIGNAÇÃO MODERNIZAÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA
DE SÃO PEDRO, LDA
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 106.474,04€
DESPESA PÚBLICA 74.531,83€
POSTOS DE TRABALHO 1

Duas décadas depois de ter aberto portas,
a Clínica Veterinária de São Pedro mais do
que consolidou o seu lugar no mercado. O
espaço é, hoje, uma referência na prestação de cuidados aos animais domésticos
da Terceira. O nome, aliás, já ultrapassa as
fronteiras da ilha. O segredo? A confiança
dos clientes na equipa e nos serviços disponibilizados.
José Luciano Costa, coproprietário, diz que
a relação que se vai construindo com quem
procura a Clínica Veterinária de São Pedro
decorre da preocupação permanente em
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apostar na qualidade, quer do trabalho,
quer do atendimento, quer das instalações.
Foi por isso que, por duas vezes, recorreu
aos Programas de Desenvolvimento Rural
da Região: primeiro, ao PRORURAL, uma
candidatura que se traduziu num apoio de
mais de 89 mil euros para a construção do
edifício onde hoje está sedeada a clínica e
que que permitiu criar dois postos de trabalho; e, depois, ao PRORURAL+, mais de 74
mil euros de despesa pública destinados à
melhoria das infraestruturas e dos serviços,
através da adaptação dos equipamentos.
“O que pretendemos é, sempre, apostar na
qualidade, fazer bons diagnósticos e acompanhamentos e trabalhar na prevenção.
Estamos disponíveis e queremos que as
pessoas sintam confiança em nós, sintam
que são acarinhadas e que os seus animais,

aqui, são bem acompanhados, porque são
eles o foco da nossa atenção”, avança o veterinário.
São muitos os serviços que a Clínica Veterinária de São Pedro disponibiliza: medicina preventiva, vacinação, medicina interna,
tratamento de doenças infectocontagiosas,
internamento, dermatologia, cardiologia,
oncologia, reprodução, obstetrícia, inseminação, estomatologia, comportamento animal, anestesia e analgesia, cirurgia de tecidos moles e ortopedia, radiologia, ecografia
e análises laboratorais.
Para poderem apresentar este vasto leque
de especialidades, os profissionais estão
constantemente em formação. “Faz parte
do nosso princípio fazer, pelo menos, uma
formação por ano. A medicina veterinária
evolui muito rapidamente e, por isso, temos
de estar constantemente atualizados”, afirma José Luciano Costa.
Não poderia ser de outra forma, sobretudo
numa altura em que os animais domésticos
deixaram de ser uma companhia e passaram a ser elementos das famílias. Os veterinários estão atentos a essa evolução, às
preocupações dos donos que procuram
os seus serviços e, seja qual for o caso, a
Clínica Veterinária de São Pedro garante a
resposta pronta e cuidada.
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BIOAZÓRICA: POR UMA
REGIÃO MAIS SUSTENTÁVEL
BENEFICIÁRIO BIO AZÓRICA, PRODUTOS DE AGRICULTURA
BIOLÓGICA, CRL
DESIGNAÇÃO MERCADO BIOLÓGICO
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 111.348,70€
DESPESA PÚBLICA 55.674,37€
POSTOS DE TRABALHO 1

Mónica Rocha esteve à frente da BioAzórica quase 10 anos. Quando chegou à cooperativa, estava já em marcha um dos projetos que ditariam uma reviravolta não só
na instituição, mas também no consumo de
produtos biológicos na ilha Terceira. Nessa
altura, já a Câmara Municipal da Praia da
Vitória se tinha apoiado na GRATER para
fazer nascer o mercado, junto ao paul. As
obras estavam a arrancar, mas isso não
impediu a recém-eleita presidente do organismo de perceber que o projeto teria de ir
mais longe. A aposta deixou de ser apenas
na venda dos produtos, para passar a estar
focada, igualmente, na restauração.
Ainda sem dominar as questões deste tipo
de produção (Mónica Rocha não era da
área e fez todas as aprendizagens a partir
do momento em que ocupou o cargo) a então responsável pela cooperativa sabia, à
partida, que teria de desfazer vários mitos
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no que diz respeito à alimentação saudável. Um deles tinha que ver com o sabor da
comida.
“Nós sabíamos que conseguiríamos conquistar pelo paladar, mas a verdade é que
não havia onde disfrutar destes produtos,
tratados de uma forma diferente. Tínhamos
dois pontos de honra: o primeiro era que
todas as refeições fossem saborosas, para
desmistificar a questão de que a alimentação saudável não é saborosa; o segundo
era que tudo fosse feito com produtos de
agricultura biológica”, refere.
E assim nasceu o Mercado Biológico da
Praia da Vitória, um espaço considerado
fundamental para a transmissão da mensagem que a BioAzórica queria sublinhar: a
de que é possível comprar produtos produzidos em modo sustentável, comer bem e
saudável, sem pagar muito e sem dispensar
o sabor.
O projeto teve a ajuda da Associação de
Desenvolvimento Regional. Do investimento total apresentado para a construção do
edifício, para a aquisição de equipamentos
e para o mobiliário, a cooperativa contou
com um apoio na ordem dos 50%, cerca de
55 mil euros provenientes do PRORURAL.
“Foi muito importante. O mercado foi o
nosso espaço polivalente: servia de arma-

zém, servia de área administrativa, de local
de acompanhamento das produções, de
restaurante, de ponto de venda – ali fazíamos tudo. Foi a primeira porta aberta, um
lugar exclusivo onde podíamos cativar os
consumidores. Por outro lado, deu credibilidade aos produtores, que perceberam que
tinham um espaço comercial para escoar
aquilo que produziam”, sustenta.
Ter onde vender foi um dos fatores que
aproximaram muitos produtores da Terceira ao modo de produção biológico. Ainda
assim, a BioAzórica precisava de mais, por
forma a responder à procura inerente à comercialização e à restauração. Na altura, a
cooperativa dispunha de apenas dois associados, tendo de importar grande parte
dos frescos. Havia, por isso, que pôr mãos
à obra para que fosse possível trazer, ao
setor, outros interessados. Ensinar foi uma
ferramenta importante.
“Pretendíamos cativar os produtores através da formação e apostámos imenso nos
cursos com o Avelino Ormonde [produtor
biológico, responsável pelo projeto BioFontinhas]. As pessoas ficavam muito contagiadas com a mensagem e com tudo o
que envolve este modo de produção e depois acabavam por iniciar-se, elas próprias,
neste caminho. Por outro lado, apostámos

também numa boa articulação com as entidades certificadoras, numa perspetiva pedagógica: elas vinham, diziam às pessoas
como fazer, por onde começar e, assim,
também se desmistificou a questão da certificação. A certificação é um ato necessário, mas não é tão complexo ou impeditivo.
Pelo contrário, traz mais rigor e confiança
ao consumidor”, explica Mónica Rocha.
Em oito anos a BioAzórica passou de dois
produtores para 56, distribuídos por cerca
de 240 hectares. Todos escolheram o caminho que queriam seguir, tendo apostado
nas mais variadas produções: nas hortícolas, nas frutas e nas aromáticas.
A verdade é que o número de produtores
foi alargando porque a procura também é
cada vez maior. Mónica Rocha atribui o incremento do consumo de produções biológicas à crescente consciência da sociedade
em relação aos impactos desse consumo
na saúde e no ambiente. Para isso também
contribuiu o esforço da cooperativa na educação dos consumidores. Ao longo destes
anos, a BioAzórica desdobrou-se em workshops que relacionavam alimentação com
saúde, biodiversidade e ambiente. Nenhuma temática ficou de fora.
A BioFeira, acontecimento anual que, durante dias, enche a Praia da Vitória de
curiosos pelos benefícios dos produtos
biológicos, é também responsável pela
crescente atração em relação a este modo
de produção. A antiga presidente da instituição chama-lhe o ex-libris da cooperativa.
“É a montra do que faz a BioAzórica, é aí
que a cooperativa compreende a dimensão
de tudo isto”, considera.
Com o crescimento do número de interessados – quer de consumidores, quer de
produtores – também a BioAzórica conseguiu expandir o seu raio de ação. Primeiro

com um restaurante, a Casa do Jardim, no
Jardim Duque da Terceira; depois com a entrada nas grandes superfícies.
É um trabalho exigente, garante a responsável. “Obriga a cooperativa a ter mais
produto disponível, mais variedade e constância. Neste momento, a BioAzórica está
organizada de forma a conseguir estar
sempre a satisfazer os clientes, mas é um
desafio no qual está constantemente a trabalhar. O acompanhamento da produção é
o mais difícil de fazer. Coordenar para ter
mais produto durante mais tempo é o grande desafio e, para isso, são precisos mais
produtores. Outro dos desafios é ter nos
Açores produto dos Açores. Perguntam-me
muitas vezes pela exportação, e a exportação é importante, mas só depois de satisfazer o mercado local. Por isso, a BioAzórica
está a apostar também nas trocas interilhas, o que tem resultado bem”, diz.
Os Açores são hoje uma referência no que

diz respeito à produção sustentável, não só
de hortícolas e frutícolas, mas também de
carne, de laticínios e de mel. Mónica Rocha
não tem dúvidas de que o contributo da
BioAzórica foi essencial para que a Região
chegasse ao patamar de reconhecimento
que tem hoje.
A cooperativa emprega nove pessoas em
diferentes áreas, acolhe produtores, dá resposta aos consumidores e a Associação de
Desenvolvimento Regional também colaborou nessa missão. Segundo a ex-presidente
da cooperativa, é uma ligação que não vai
perder-se. “Penso que a GRATER tem um
papel fundamental, quer pela forma como
gere os fundos, como os direciona para
projetos de futuro, quer pela relação dialogante que mantém com as associações e
os seus parceiros. A GRATER representa o
que temos no que diz respeito ao associativismo, mas também ao tecido empresarial
e ao desenvolvimento local”, afirma.
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PÃO NO FORNO A LENHA:
UM TRABALHO DE PACIÊNCIA
PRORURAL
BENEFICIÁRIO LÍLIA CONTENTE
DESIGNAÇÃO CRIAÇÃO DE PADARIA
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 47.147,26
DESPESA PÚBLICA 23.573,64€
POSTOS DE TRABALHO 1
PRORURAL +
BENEFICIÁRIO PADARIA DE LÍLIA CONTENTE, UNIPESSOAL, LDA
DESIGNAÇÃO AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA PADARIA CONTENTE
EM SÃO MATEUS
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 137.912,36€
DESPESA PÚBLICA 96.538,68€
POSTOS DE TRABALHO 1

Lília Contente aprendeu cedo a fazer pão.
Ensinou-lho a tia, com quem viveu depois
do desaparecimento precoce da mãe. As
primeiras receitas, as primeiras manhas do
forno a lenha, aprendeu-as aí, aos 14 anos.
Recorda-as, hoje, na padaria de São Mateus, negócio de família.
Apesar de dominar as técnicas e as receitas, nada fazia prever que um dia seria dona
e senhora deste espaço, na Terra Alta, em
Angra do Heroísmo. Com o marido, detinha-se nas atividades agrícolas e na sempre exigente gestão da casa, até que as
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vacas deixaram de ser lucrativas como até
então e a proposta de Avelino Contente pareceu óbvia: “E se abríssemos uma padaria? Achas que consegues?”.
Sabemos, pois, que Lília Contente respondeu afirmativamente às duas perguntas: a
padaria não só abriu, como alcançou sustentado sucesso nos últimos dez anos. Do
pequeno forno de onde saíam os pães que
começou por vender à vizinhança, passou
para um maior, a lenha, ainda utilizado nas
cozeduras. Esse primeiro passo para a efetivação da empresa contou com o apoio do
PRORURAL, na construção e no apetrechamento do espaço.
Nesse tempo, na padaria de Lília Contente
fazia-se, essencialmente, o pão caseiro –
receita ligeiramente diferente daquela que
tinha aprendido com a tia. Daqui saíam,

ainda, o pão de milho e a massa sovada,
mas a exigência dos clientes levou-a a outras criações, como o já bem conhecido
pão de batata doce – feito com batata doce
biológica, de produção própria. É, já, o mais
requisitado na Terra Alta. “O mercado do
pão parece o da roupa – estamos sempre a
mudar e a evoluir. Mas é bom que os clientes sejam exigentes, porque por causa disso também vou puxando por mim e criando
novas receitas”, diz-nos.
O segredo do pão de Lília Contente vive
com ela – nem os dois padeiros que ali trabalham o conhecem. Tudo é pesado previamente, para que fique pronto a entrar na
amassadeira. Há, no entanto, um ponto de
honra – que não é secreto, antes bastante publicitado: o pão de Lília Contente não
contém melhorante, aditivo químico que,
entre outros aspetos, facilita o processo de
levedação. Isso significa, portanto, que em
São Mateus o pão faz-se devagar. “Duas
amassadeiras demoram seis ou sete horas
a fazer – há padarias que nesse intervalo
estão sempre a cozer”, sublinha. Às vezes,
os funcionários reclamam do tempo que
demora todo o processo, mas aqui prevalece a paciência.
Também o forno a lenha exige essa perseverança, daí que hoje seja cada vez menos

mesmo tempo, facilitar o nosso trabalho e,
por isso, comprámos um forno elétrico, que
é bom para doces, uma laminadora, uma
amassadeira, uma fritadeira, uma chapa
para fazer bolos lêvedos, mesas, um frigorífico, um carro de tabuleiros, telas para
papo-secos... Tudo para melhorar o serviço e as condições em que trabalhamos. A
GRATER tem-nos ajudado muito e isso tem
sido importante para nós”, sublinhou.
Projetos há muitos. Lília Contente preocupa-se constantemente com a necessidade de
fazer melhor para atender às necessidades
dos seus clientes. Agora, o foco está na dinamização do café, que é também ponto de venda, e que abriu portas há menos de um ano.
Saia o que sair da padaria, faça o que se fizer
no espaço novo, o importante é que tenha a
identidade e a marca da padeira: “Ideias não
me faltam. Sou como a Tia Cátia [Goarmon]:
gosto das coisas à minha maneira”.
utilizado pelas padarias. Aquele com que
Lília Contente trabalha – com capacidade
para 120 pães – é bem mais simples do que
o da tia que cozia pão – tem condutas para
regular o calor e a lenha queima ao pé da
porta de ferro –, mas nem por isso deixa de
ser trabalhoso. Mais uma vez, é preciso tempo: tempo para alcançar a temperatura desejada, sem que o fumo tenha implicações
na qualidade do produto. O resultado é um
pão mais pesado, mas saboroso, de crosta
estaladiça e miolo mole e bem cozido.
A empresária acompanha a produção de
perto e põe, também, as mãos na massa.
Nos dias em que é necessário, faz o pão de
milho e a massa sovada, porque tudo tem
de estar nos mercados a horas. “Faço pão
de milho duas vezes por semana, no verão
três, por volta das 17h00, porque ele tem
de ficar frio para não romper os sacos. Já a

massa sovada faço um dia – é um produto
caro e as pessoas não querem massa todos
os dias. Tudo isto tem a sua ciência”, refere.
Dos fornos da padaria de São Mateus saem,
diariamente, 300 peças – às vezes mais ou
menos, consoante a época. Nos bodos, na
Páscoa, em tempos festivos, labora-se em
força. Grande parte dessa produção segue
para supermercados e minimercados em
Angra do Heroísmo, alguma é adquirida por
particulares, e outra fica ali, no novo espaço
na Terra Alta, onde é possível beber café e
comprar pão.
Esta nova fase do negócio surge depois de
Lília e Avelino Contente terem decidido ampliar o espaço da padaria, também com recurso aos apoios da GRATER, desta vez do
PRORURAL+. “As coisas estavam a mudar
e não podíamos ficar no mesmo lugar, sem
evoluir, sem equipamentos. Quisemos, ao
GRATER . 25 ANOS 79

PROJETO DE INVESTIMENTO

QUEIJOS TEIMOSO
SÃO MARCA DA GRACIOSA
PRORURAL
BENEFICIÁRIO SANDRA SOARES
DESIGNAÇÃO CRIAÇÃO DE QUEIJARIA
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 296.430,06€
DESPESA PÚBLICA 168.151,07€
POSTOS DE TRABALHO 2
PRORURAL +
BENEFICIÁRIO GRACIQUEIJOS - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA
DESIGNAÇÃO AQUISIÇÃO DE ATIVOS PARA QUEIJARIA
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 59.982,00€
DESPESA PÚBLICA 29.991,00€

Teimoso. Chama-se assim o queijo produzido na primeira queijaria privada da ilha
Graciosa. A escolha do epíteto tem uma
justificação simples: significa, exatamente,
a atitude com que Sandra Soares e a família
conduziram o projeto – com persistência,
obstinação e tenacidade.
O espaço – o primeiro a surgir, também,
na zona industrial graciosense – veio colmatar uma lacuna na segunda ilha mais
pequena dos Açores. Antes de dezembro
de 2015, não havia quem produzisse ali, e
de forma industrializada, queijos de pequenas dimensões. Não existia, aliás, quem se
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ocupasse dos produtos lácteos. Foi por isso
que Sandra Soares – formada em Engenharia Agropecuária na Escola Superior Agrária de Coimbra – decidiu conduzir a missão
de colocar a marca da Graciosa na transformação do leite. Um sonho concretizado.
A Queijaria Teimoso prossegue quase em
velocidade cruzeiro, embora tenha ainda
margem de crescimento: labora 1000 litros
de leite por dia, transformando-os em oito
tipos de queijo, nomeadamente o Queijo
Teimoso Ilhéu, um queijo pasteurizado com
sabor lácteo; o Queijo Moinho, um queijo de
um quilo com cura de três meses; o Teimoso
Graciosa, um queijo de prato, amanteigado,
com cura mínima de 45 dias; o Queijo Teimoso Fresco; mas também queijos com ervas aromáticas, com alho, com pimenta da
terra e com orégãos. Cada um tem as suas
particularidades, o seu sabor especial, e três
deles estão já certificados pela Marca Açores.

O projeto teve um apoio de mais de 296
mil euros e foi comparticipado a 85% pelo
FEADER e a 15% pelo Orçamento da Região
Autónoma dos Açores. Os fundos, atenta
Sandra Soares, tiveram e têm uma importância central na consolidação da empresa.
Em 2019, o pequeno negócio familiar evoluiu, passando a integrar novos sócios. A
empresa ganhou outro nome, Graciqueijos, tendo apresentado um segundo projeto, desta vez ao PRORURAL+, para a sua
modernização. Foram passos importantes
e que acabaram por ter significado na pequena economia graciosense.
“[A queijaria] veio ocupar um espaço que
antes não era preenchido, ajudando na diversificação de produtos e muito mais se
pode fazer com os apoios certos, pois a
Graciosa não deixa de ser a segunda ilha
mais pequena do arquipélago. A insularidade sente-se muito mais aqui”, conclui.
Neste momento, sublinha Sandra Soares,
as atenções estão viradas para o mercado
local. Os produtos Teimoso chegam, ainda, a São Miguel, Santa Maria, Pico, Faial,
Terceira e ao continente. Mas o objetivo é
crescer, tanto quanto possível. A empresa,
que já criou quatro postos de trabalho, quer
voltar-se para os espaços gourmet, nomeadamente no norte da Europa.
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UM CAMINHO DIFERENTE
PARA OS JOVENS DO BAIRRO
BENEFICIÁRIO CENTRO COMUNITÁRIO DA TERRA CHÃ
DESIGNAÇÃO TALENTUSKIDS
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 3.359,43€
DESPESA PÚBLICA 2.519,57€

O bairro social da Terra Chã vive, ainda,
com o estigma. Criado no rescaldo do sismo de 80, para albergar famílias sinistradas,
desde cedo se viu associado aos problemas
da pobreza e da toxicodependência. Quatro
décadas depois, as dificuldades ainda existem, mas atenuaram-se, também porque
há quem se esforce todos os dias para esbater as desigualdades e melhorar a vida e
as perspetivas de quem ali vive. O Centro
Comunitário da Terra Chã é uma das instituições que se encarregam dessa tarefa.
Sedeado no bairro, precisamente, o Centro
Comunitário da freguesia dá resposta às
necessidades mais prementes da população: tem um Ateliê de Tempos Livres – que
acompanha cerca de 30 meninos e meninas entre os seis e os 12 anos; uma equipa
de rua que apoia 15 crianças e jovens entre
os 12 e os 21 anos; o Centro de Convívio,
que tem habitualmente cerca de 20 idosos;
e um grupo de ajuda às famílias, que se
junta duas vezes por semana para distribuir
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produtos em fim de vida de um hipermercado parceiro. Para além disso, distribui
os cabazes do Banco Alimentar, e juntou-se ao Programa Operacional de Apoio às
Famílias Carenciadas. O apoio alimentar
chega a mais de 100 agregados familiares.
Luís Soares, presidente de organismo, lembra que a maior parte das famílias aqui seguidas ou não têm rendimentos ou, sendo
numerosas, têm apenas um elemento no
mercado de trabalho.
É por isso, também, que o Centro Comunitário da Terra Chã foca as suas energias
no trabalho com os mais novos. O objetivo, avança o responsável, é oferecer às
crianças e aos jovens da freguesia uma
nova perspetiva de vida. Aqui estuda-se e
brinca-se, faz-se perceber que há muitos
caminhos para escolher e para trilhar. “Temo-nos preocupado em incentivar as crianças a não seguirem o caminho que os pais
seguiram. Não é fácil, mas temos tentado
e vamos continuar a fazê-lo, para que no
futuro o número de dependentes do Rendimento Social de Inserção venha a diminuir.
Tem diminuído nos últimos anos na Terra
Chã e esperamos que a tendência continue
a inverter-se. Isso passa, na nossa opinião,
por mudar a mentalidade das crianças,
porque se as crianças conseguirem pro-

gredir nos seus estudos, se tiverem outro
acompanhamento, a probabilidade de não
fazerem o mesmo que as famílias fizeram é
maior”, diz.
O desígnio é sinuoso. Muitos dos jovens
aqui acompanhados já não integram o ensino regular e, nesse sentido, há que ser
criativo para, assim, captar-lhes a atenção.
O projeto Talentuskids surgiu com essa
premissa.
A ideia, desenvolvida com a equipa de animação de rua, pressupôs a criação de hortas comunitárias para, através delas, se ensinar os valores do comprometimento, da
assiduidade, do voluntariado e do altruísmo. Das estufas nasciam flores e hortícolas; fora delas, cresciam as árvores de fruto,
depois utilizadas pelo Centro Comunitário
da Terra Chã. O percurso foi recompensador: as crianças e os jovens descobriram,
muitas vezes, o gosto pela terra – alguns
acabaram por seguir esse caminho –, e
passaram assim o tempo, entretidos. A iniciativa, apoiada pela GRATER no âmbito do
PRORURAL (para a compra de material,
nomeadamente as alfaias agrícolas), cumpriu, desta forma, os seus objetivos.
“Queremos que os jovens se sintam bem
aqui, retirando-os da rua. A verdade é que
não podemos obrigar os pais e muito me-

nos os miúdos, mas as animadoras têm tido
a missão árdua de convencer primeiro as
crianças e depois as famílias, para que eles
venham para cá. Pelo menos duas ou três
horas eles estão aqui e não noutros sítios,
não veem outras coisas que não deveriam
ver”, avança Luís Soares.
Todo este trabalho é fundamental, entende
o responsável. Acima de tudo, propicia espaço para uma convivência saudável, fora
do ambiente escolar, sem as regras e a rigidez das salas de aula, mas onde se aprende a crescer. “É uma forma de lhes ensinar
a parte prática das coisas, ensinar-lhes o
que é a vida, o que é a cidadania. A escola

ensina outras coisas e aqui há um complemento. Estas crianças têm necessidades,
embora as coisas tenham evoluído. Falta
garantir que elas sigam os estudos – e, pelo
menos, que consigam aqui ter o básico e
que depois escolham cada uma o seu caminho, que não fiquem pela dependência.
Temos dois jovens que saíram no princípio
de 2019, que estão os dois empregados e
isso para nós é um orgulho. Podiam ter ficado em casa, mas não: procuraram o seu
caminho e estão a trabalhar. Se calhar a
maioria dos jovens que passaram por aqui
têm seguido uma vida diferente e, se calhar
por isso, também, o número de dependen-

tes do Rendimento Social de Inserção tem
diminuído”, refere.
O Centro Comunitário da Terra Chã é uma
das instituições com mais valências na freguesia. Apesar dos parcos recursos – aqui
trabalham nove pessoas a tempo inteiro
–, o organismo acompanha a par e passo
as famílias do bairro e dá especial atenção às novas gerações que nele habitam,
confiando que é através da educação que
estas crianças e jovens podem abrir portas
mais promissoras. Aqui defende-se o poder
de acreditar que, mesmo cá dentro, há um
mundo de oportunidades à espera de serem descobertas.
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UMA VIAGEM À GRACIOSA
DO SÉCULO XX
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA
E RECREATIVA DA GRACIOSA
DESIGNAÇÃO VIVER O PATRIMÓNIO
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 48.267,98€
DESPESA PÚBLICA 38.614,39€

É a casa de um camponês remediado. Tem
uma cozinha com forno a lenha, uma amassaria, um talhão, mas também mesa, cadeiras, um escorredoiro, um lavatório e outros
utensílios domésticos; tem o quarto de arrumos, dotado de um pequeno sótão, uma
máquina de costura, um engenho e um barril; um quarto de entrada, com uma mesa
central, cadeiras e um relógio; e o quarto
de cama do casal, mobilado com uma cómoda, duas mesas de cabeceira, uma arca
e um oratório. Sobre este último há, ainda,
um sótão, utilizado como local de dormir
e de arrumos. No alpendre guardam-se o
carro de bois e as alfaias agrícolas.
É uma viagem às atividades agrícolas e
sociais da Graciosa do início do século XX.
Para fazê-la há que visitar a freguesia da
Luz. É lá que se encontra este Museu da
Vida Rural, inaugurado em maio de 2015
pela Associação Cultural, Desportiva e
Recreativa da ilha. Um projeto que contou
com o apoio do PRORURAL, num investi84 PRORURAL (2007-2013)

mento superior a 48 mil euros.
É um espaço para visitantes, mas também
para locais. No interior do palheiro, também recuperado, realizam-se exposições e
palestras. Ao largo há uma estufa, onde se
produz em modo biológico. Ideias que continuam a crescer.
“O projeto pretende dinamizar social, económica e culturalmente a ilha Graciosa: a partir
de um dos seus espaços rurais, a freguesia
da Luz, diversificar a oferta turística e oferecer um produto cultural de qualidade aos
graciosenses, bem como aos que nos visitam, sendo nosso propósito criar outras valências que levem as pessoas a observar e a
experimentar certas tarefas, nomeadamente
educativas, culturais e recreativas”, afirma
Jorge Cunha, presidente da associação.
O organismo, que existe desde 1993, foi
criado pelos jovens da ilha. Pretendiam,
nesses longínquos anos 90, concretizar
projetos que correspondessem aos seus
anseios, nas áreas da educação ambiental,
da música, dos intercâmbios nacionais e
internacionais, do teatro, da educação, da
cultura e do desporto. O objetivo? Que a
população da ilha ocupasse os seus tempos livres de forma útil e saudável.
Jorge Cunha garante que a maioria dessas
metas ainda se mantém. A missão da asso-

ciação é, por isso, de primordial importância. “Através da nossa ação regular, temos
proporcionado aos jovens graciosenses e à
população em geral oportunidades em várias áreas, tanto na ilha como no exterior,
que isoladamente as pessoas não teriam a
possibilidade de concretizar. Diariamente,
as nossas instalações e equipamentos são
frequentados e utilizados por dezenas de
jovens, residentes ou pessoas que se encontram de passagem nesta ilha”, conta.
São instalações melhoradas com a ajuda
dos fundos comunitários – apoios, aliás,
que o presidente da Associação Cultural,
Desportiva e Recreativa da Graciosa entende serem fundamentais em todo o arquipélago. “Basta percorrer as nossas ilhas para
nos apercebermos da quantidade de obras
que receberam apoio dos referidos fundos
e que vieram corrigir algumas assimetrias
existentes nas nossas ilhas”, sustenta.
Nada, ainda assim, se faz sem força de vontade – e o organismo tem-na, embora, de
facto, o associativismo se depare hoje com
uma série de dificuldades relacionadas com
a falta de meios humanos e de recursos materiais e financeiros. Mas apesar de todos os
obstáculos, a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Ilha Graciosa mantém as
portas abertas para a sua comunidade.
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RECUPERAR A TRADIÇÃO DO VINHO
E PROMOVER A GASTRONOMIA LOCAL
ITER VITIS
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 54.371,23€
DESPESA PÚBLICA 54.371,23€
PROMOVER A GASTRONOMIA LOCAL
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 46.783,14€
DESPESA PÚBLICA 42.104,83€

Entre 2013 e 2015, a GRATER esteve ligada
a dois projetos de promoção e divulgação
das iguarias tradicionais da Terceira e da
Graciosa – um voltado para os vinhos, o
ITER Vitis, e outro para a gastronomia local.
Duas iniciativas que pretenderam divulgar
os bons sabores das ilhas.
O primeiro projeto teve o seu arranque em
2010, em Gaillac, região francesa e local escolhido para a assinatura de um protocolo
de cooperação importante. A partir desse
ano, vários Grupos de Ação Local da Europa
passariam a trabalhar juntos na promoção
e no desenvolvimento das regiões vinícolas demarcadas, bem como na valorização
da produção de vinho, produto característico da identidade europeia. ADELIAÇOR
e GRATER, dos Açores, Ouest Tarnais, de
França, Terre Dell’Alta Marca e Valle del
Crocchio, ambos em Itália, e a Associação
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Internacional das Rotas do Vinho, uniram-se em torno do ITER Vitis, projeto de cooperação transnacional. Em cima da mesa
estavam planos para a criação de centros
de interpretação e de rotas, como a Rota
Cultural dos Caminhos da Vinha na Europa – concretizada e apresentada dois anos
mais tarde, na Feira Internacional de Turismo de Toulouse.
“É já um dado adquirido que existe um núcleo de turismo sobre rotas de vinhos e a
intenção é criar um pacote, um circuito,

uma página de internet que permitam ao
turista saber que há rotas em Itália ou nos
Açores, nas ilhas Terceira, Graciosa e Pico”,
explicava o então vice-presidente do Conselho de Administração da GRATER, Paulo
Messias.
Para além destes objetivos comuns, a Associação de Desenvolvimento Regional
tinha as suas metas próprias. Pretendia,
por exemplo, apostar no enoturismo e na
enogastronomia, e criar um roteiro pelos
principais pontos de interesse da cultura

da vinha nos Biscoitos, na ilha Terceira, e
na Graciosa. No fundo, estava em causa a
sobrevivência de uma cultura em declínio.
As metas foram sendo cumpridas ao longo
do trajeto. Em setembro de 2012, o corpo
técnico do ITER Vitis esteve na ilha Terceira, não só para debater o projeto – cujo encontro final ocorreu em junho de 2013, em
Faye d’Anjou, França –, mas também para
conhecer o potencial vinícola da região dos
Biscoitos.
As sementes dessas aprendizagens estenderam-se, de resto, a outro projeto da
Associação de Desenvolvimento Regional.
Em 2013 e 2014, a GRATER organizou, na
Graciosa e na Terceira, Cursos de Vinho de
nível um e dois. Foram as primeiras iniciativas “Promover a Gastronomia Local”, que
tinha o objetivo de divulgar e promover o
património gastronómico dos territórios de
intervenção.

Influências na qualidade do vinho, técnicas
de vinificação, terminologia, regiões produtoras, vinhos generosos, harmonização
e criação de menus de degustação foram
alguns dos conceitos que os formandos ficaram a conhecer. “Estes eventos são uma
forma de valorizar o produto vinho junto
dos consumidores. Para além disso, e porque nestes cursos se comparam as produções locais com outras, encontramos aqui,
também, uma maneira de enquadrar o que
produzimos na Região num contexto mundial. Nas provas cegas que fazemos os nossos vinhos merecem uma apreciação muito
positiva”, afirmava Paulo Machado, então
presidente da Comissão Vitivinícola Regional dos Açores.
As formações foram ministradas por Rodolfo Tristão, à altura líder da Associação de
Escanções de Portugal. Era considerado,
pela Comissão Vitivinícola Regional, um

embaixador dos vinhos da Região, e tinha
sobre eles uma opinião particular. “Tem havido uma grande evolução ao nível da qualidade, essencialmente nos vinhos brancos.
Os Açores têm de apostar e cimentar a qualidade deste produto e depois, com calma,
pensar os tintos. Os brancos têm de ser a
bandeira do arquipélago”, avançava o especialista, que defendia, de resto, que a promoção dos vinhos dos Açores deveria ser
feita na restauração e não necessariamente
nas garrafeiras. Essa alteração de paradigma permitiria resolver dois problemas: o
do preço do produto num mercado aberto,
onde é preciso concorrer com regiões com
maior capacidade de produção, e o do conhecimento. Neste quadro, as formações
em torno das provas ganharam ainda maior
importância. “Quanto melhor soubermos
apreciar os vinhos, mais críticos podemos
ser – e se somos mais críticos, mais podemos melhorar os produtos da terra. Todas
as pessoas em Portugal pensam que percebem de vinhos. É um problema típico dos
países produtores, como Espanha, França
e Itália. Precisamos destes cursos para termos noções de como se provam os vinhos
e, depois, catapultar esse conhecimento
para os restaurantes, porque são eles que
têm de entender o cliente final. As pessoas
que vêm aos cursos têm de ser críticas nos
restaurantes, de forma construtiva. Isto é:
fazer ver que os vinhos estão a ser mal servidos ou mal combinados, que as temperaturas estão erradas, que os copos estão mal
escolhidos. Só assim poderemos ajudar a
melhorar”, considerava.
O encerramento da iniciativa “Promover a
Gastronomia Local” ficou marcado com o
lançamento de um livro, em colaboração
com a Escola de Formação Turística e Hoteleira de Ponta Delgada.
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ASSOCIAÇÕES UNIDAS
PARA QUALIFICAR O TURISMO
QUALIFICAR O TURISMO ATIVO
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 91.945,38€
DESPESA PÚBLICA 82.750,85€

Em 2013, o turismo nos Açores prometia
ganhar novos impulsos. O advento das
companhias aéreas de baixo custo estava
para breve – aconteceu dois anos depois,
primeiro em Ponta Delgada – e havia que
preparar o setor não só para o previsível
aumento da procura, mas também para
uma oferta que se quer de qualidade. Foi
nessas circunstâncias que a GRATER e a
ADELIAÇOR juntaram forças, num projeto
interterritorial a que intitularam “Qualificar
o turismo ativo”.
O plano de ação tinha em vista, no fundo,
o aumento da competitividade dos agentes turísticos locais, através da valorização
do potencial endógeno. Em causa estava a
qualificação dos recursos humanos e das
empresas, a elaboração de uma aplicação
para telemóveis, a promoção da participação dos empresários dos Açores em feiras
nacionais e internacionais de turismo e a
promoção do turismo ativo nos Açores,
através de um vídeo. Os objetivos cabiam
em ambas as Estratégias Locais e, por
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isso, os dois Grupos de Ação Local decidiram unir-se num projeto de cooperação
financiado a 90% pelo Programa para o
Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores (num investimento total de
91.945,38 euros), com a intenção de, acima
de tudo, trazer mais valor, dignificar e promover a qualidade de vida aos territórios
envolvidos no projeto.
A ideia foi trazida a público a 30 de novembro de 2013. A partir daí, as duas associações desdobraram-se em atividades
que juntaram muitas empresas do setor
turístico nos Açores. A primeira aconteceu
logo em dezembro: um curso de socorrismo e resgate, onde se pôde aprender técnicas para a desobstrução das vias aéreas,
técnicas de imobilização, procedimentos
de suporte básico de vida. Informações
relevantes para quem desenvolve a sua
atividade nesta área, defendia o formador
Timothy Lima. “Mesmo não se tratando de
profissionais de saúde, se tiverem estas
formações e os meios adequados podem
fazer toda a diferença numa situação imprevista. Há práticas que acarretam algum
risco e imprevisibilidade, como o mergulho, e é fundamental saber como agir perante essas circunstâncias”, considerava o
enfermeiro.

O projeto “Qualificar o turismo ativo” avançou ainda com formações relacionadas
com a interpretação do meio natural, com
o professor da Universidade dos Açores,
Eduardo Dias; interpretação do meio marinho, com o biólogo João Pedro Barreiros;
manobras de aproximação de animais, com
o formador Marco Santos; percursos pedestres, com o presidente d’Os Montanheiros, Paulo Barcelos; manobra de cordas e
escalada, com António Soares; mergulho e
inglês técnico. Ao todo foram 12 formações
de níveis um e dois, 50 formandos credenciados e 20 empresas aderentes.
O ponto alto deste projeto de cooperação,
no entanto, aconteceu em junho de 2014,
com a organização do “Azores Adventure
Weekend”. Durante dois dias, as ilhas Terceira e Graciosa fizeram turismo dentro de
portas. Mais de 500 pessoas experimentaram mergulho, observação de cetáceos,
BTT, passeios pedestres e canyoning. Já as
empresas puderam angariar novos clientes,
não só os entusiastas da ilha, mas também
os hotéis, grandes promotores das atividades desenvolvidas pelos empresários
de turismo de natureza. “Com este evento
pretendíamos, e conseguimos, aproximar
as empresas dos clientes locais, dar-lhes a
possibilidade de conhecerem os serviços

disponibilizados, para que deles possam
usufruir, mas também, e acima de tudo,
para que se tornem agentes de divulgação
do que aqui se pode fazer”, avançava o então presidente do Conselho de Administração da GRATER, Osório Silva.
Nas empresas, era e é colocada a esperança sobre a diminuição da sazonalidade do
turismo na Região. “Os dados estatísticos
demonstram que os turistas permanecem
cada vez mais tempo no arquipélago, no-

meadamente nas ilhas em que intervimos.
É esse o caminho a seguir e a GRATER,
com esta pequena iniciativa, também está
a contribuir para reforçar a competitividade
deste setor, que é estratégico para o futuro
e para o desenvolvimento dos Açores”, considerava o responsável.
Nesse fim de semana movimentado, foi
também apresentada a “Azores Adventure”,
uma aplicação para telemóveis que reúne
informações sobre as atividades e empre-

sas de turismo de natureza disponíveis na
Região em cinco idiomas diferentes: português, inglês, espanhol, alemão e francês.
Os impactos do “Qualificar o turismo ativo” prolongaram-se. Em 2015, a GRATER
apoiou a participação de sete empresas em
feiras internacionais. Holanda, Espanha e
França foram os países onde os parceiros
do projeto puderam, com o apoio do organismo, mostrar os seus produtos e serviços.
Alexandre Jacinto, da Octopus, foi um dos
empresários que estiveram presentes em
Madrid – tal como a Nautigraciosa – no
Dive Travel Show. “Nestas feiras estamos
a concorrer com outros destinos, até mais
conhecidos, como as Caraíbas ou as Maldivas. Mas o turismo de natureza é cada
vez mais procurado e o destino Açores,
um destino europeu e seguro, está muito
bem qualificado”, disse, considerando que
“parece haver uma tendência de busca por
destinos menos procurados pelas massas”,
sendo que o arquipélago açoriano se enquadrava e enquadra nesse cenário.
Foi por isso, pela certeza de que a Região
tem um espaço relevante no turismo de
natureza, que foi equacionado e trazido ao
terreno o “Qualificar o turismo ativo” – uma
iniciativa que deixou mais bem preparados
os agentes do setor, representantes por excelência do bem receber açoriano.
Os impactos desse projeto foram discutidos anos mais tarde, no I Encontro de
Desenvolvimento Local de Base Comunitária, organizado pela Direção Regional do
Desenvolvimento Rural e pela Federação
Minha Terra, que aconteceu, precisamente,
na ilha Terceira. Nessa ocasião falou-se de
cooperação, e a Associação de Desenvolvimento Regional levou a debate este projeto
que tornou mais próximas e competitivas
as ilhas Terceira e Graciosa.
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PROJETO DE COOPERAÇÃO

A MASCOTE QUE AJUDA
A SALVAR O AMBIENTE
PEGADA AMBIENTAL
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 52.612,63€
DESPESA PÚBLICA 47.351,36€

Os caminhos do futuro fazem-se em parceria e em linha com uma sociedade verde, ambientalmente sustentável. Com base
nessas duas premissas, a GRATER e a
ADELIAÇOR uniram-se em torno do projeto
“Pegada Ambiental”, com foco na minimização da produção de lixo e na diminuição do
consumo energético. Pretendia-se, assim,
sensibilizar para a importância da mudança
de hábitos de consumo, por forma a reduzir
a pegada ecológica.
O projeto, iniciado em 2013, teve vários públicos e beneficiários. Foi o caso das autarquias de Angra do Heroísmo, Praia da
Vitória e Santa Cruz da Graciosa, às quais
foram cedidas viaturas para uso das entidades responsáveis pela gestão dos resíduos.
Foram onze “aspiradores urbanos”, construídos na ilha Terceira. Ao mesmo tempo,
foram distribuídos milhares de pacotes de
açúcar em papel reciclado por todo o canal
HORECA das ilhas Graciosa e Terceira.
O investimento, no valor de 52.612,63 euros,
integrou também ações de sensibilização e
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publicidade. Houve, no entanto, uma aposta
que ainda hoje dá cartas na promoção das
boas práticas ambientais. Chama-se Major
Planeta e é a mascote que, pelas escolas
e em vários eventos na ilha Terceira, alerta para a necessidade de poupar energia
elétrica em casa. A figura, criada no âmbito
da iniciativa “Desliga a luz, liga-te ao planeta”, chama a atenção para os impactos
do consumo de eletricidade, quer no meio
ambiente, quer nos orçamentos familiares.

A campanha, que remonta a 2014, contou
ainda com um vídeo promocional exibido
em ambiente escolar e nos cinemas, bem
como com a distribuição de autocolantes.
Era possível, ainda, visitar um sítio na internet com dicas de poupança e curiosidades,
uma página nas redes sociais onde se fazia
o acompanhamento das atividades, e jogar um jogo para telemóveis. Tudo para ser
mais fácil aprender a ser ambientalmente
consciente.
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PROGRAMA AINDA EM EXECUÇÃO (DADOS DE MAIO DE 2021)

GUIDO TELES

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GRATER
DE 15.12.2015 A 12.12.2017

Poucos exemplos existem nos Açores de
entidades que, aglutinando vontades e desafios dos mais diversos setores da sociedade, tanto contribuíram para o desenvolvimento regional como tem feito a GRATER
ao longo dos últimos 25 anos.
Esta associação, como expressamente decorre da sua designação, nasceu em 1995
para contribuir para o desenvolvimento das
ilhas Graciosa e Terceira. O seu contributo
não ficou, no entanto, a estes territórios circunscrito. Seja através dos projetos de cooperação que desenvolveu ou que integrou,
seja através da sua intervenção ativa na
Federação Minha Terra, que representa os
Grupos de Ação Local de todo o país e na
qual aquela associação representou todos
os Grupos de Ação Local dos Açores ao
longo de vários anos, a GRATER tem dado
um contributo incomensurável para o desenvolvimento de toda a Região Autónoma
dos Açores.
Entre 2013 e 2017 tive a honra de integrar
o Conselho de Administração da GRATER,
em representação do Município de Angra
do Heroísmo. De 2013 a 2015 enquanto
Vice-Presidente deste órgão executivo da
associação e de 2015 a 2017 enquanto Presidente.
Guardo várias boas memórias dessa ex-

periência, mas assinalo duas com especial
destaque.
A primeira foi a oportunidade de contribuir
para este trabalho incessante de semear
desenvolvimento. De apoiar a criação e o
crescimento de novas empresas, muitas
delas de carácter inovador. De ajudar a recuperar e a reconverter património público,
seja através dos Municípios, seja das Freguesias das ilhas Graciosa e Terceira. De
participar na ampliação do raio de ação da
GRATER, dando os primeiros passos para
a entrada desta associação nos Grupos de
Ação Local para os projetos da área costeira, dando origem à GRATER Mar.
A segunda foi o testemunho da dedicação e
do profissionalismo da equipa da GRATER.
Uma equipa que sempre se mostrou competente e que nunca se deixou conformar e
acomodar. É, por isso, de elementar justiça
reconhecer o empenho das colaboradoras
da associação, que sempre procuraram
contribuir para que o trabalho desta entidade se fosse inovando e aprofundando
e para que do mesmo resultassem frutos
efetivos para o desenvolvimento local e regional.
Recordo, ainda, do período de aproximadamente dois anos em que assumi a presidência da GRATER, o início de um projeto

na área do artesanato, de carácter internacional, liderado por esta associação e
que contou com parceiros da Madeira, das
Canárias e de Cabo Verde. Designada de
“Craft & Art”, esta iniciativa nasceu com o
objetivo primacial de contribuir para a valorização económica do artesanato local, associando conceitos inovadores no produto
final concebido de acordo com as técnicas
tradicionais. Este é mais um dos projetos
integrados no portefólio da GRATER que
evidencia o trabalho desta associação na
valorização do nosso património imaterial
e que se caracteriza por contribuir para o
desenvolvimento económico do nosso território.
Os 25 anos que comemoramos são motivo
de orgulho pelo legado criado, mas são sobretudo prenúncio do sucesso que o futuro
reserva para esta associação.
Que a GRATER continue a semear no mundo rural o desenvolvimento que o futuro
merece colher.
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OSÓRIO SILVA

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GRATER
DE 10.12.2013 A 15.12.2015

A Associação de Desenvolvimento Regional – GRATER comemora 25 anos desde a
sua fundação, que aconteceu a 21 de julho
de 1995 com o primordial objetivo da promoção, do apoio e da realização de um
aproveitamento mais racional das potencialidades endógenas e exógenas dos concelhos que integram a sua génese e área de
atuação – Santa Cruz da Graciosa, Praia da
Vitória e Angra do Heroísmo. Como objetivos, o desenvolvimento rural e a melhoria
das condições de vida das populações.
O Programa de Iniciativa Comunitária
LEADER II, iniciado em 1995, passou a
abranger o dobro do território, passando
a Região Autónoma dos Açores também
a ser beneficiária. Com isto surgem quatro
associações, com o intuito de se constituírem Grupos de Ação Local para a operacionalização deste programa.
Na minha passagem pelo Conselho de
Administração desta associação, em conjunto com os colegas Sieuve Meneses, Rodrigo Ávila, Anselmo Pires e Guido Teles,
durante o período de quatro anos em que
exerci as funções de Vice-Presidente e de
Presidente, tive o privilégio de dar o meu/
nosso contributo em prol da inovação daqueles que são os pilares que norteiam a
GRATER, mas acima de tudo de dar respos96 PRORURAL + (2014-2020)

ta àqueles que foram os anseios e desafios
assumidos pelos vários promotores de projetos e de investimentos em prol do desenvolvimento local.
E face ao desafio lançado pelo atual Conselho de Administração, deixo aqui o relato de
parte da experiência vivida!
Foi-me dada a oportunidade de conhecer
mais do que um programa de incentivos,
um movimento ativo e fortemente participado do desenvolvimento rural. Uma ideia,
um projeto, uma equipa (tendo sido uma
honra poder trabalhar com as técnicas desta associação, dada a sua entrega e profissionalismo no bem servir), com uma metodologia muito própria e produtiva que não
se ficou apenas por atribuir apoios, passando também por inovar na promoção, bem
como construir e alargar novas redes.
Dando sempre o nosso melhor contributo,
tendo sempre presente a máxima de que
não se pode agradar a todos, agindo, assim, em conformidade com as regras da
transparência e da boa gestão de fundos
públicos, ajudámos a alargar horizontes de
intervenção, defendendo os produtos do
nosso território.
Tive o privilégio de poder participar em
projetos relacionados com o turismo ativo,
a sensibilização ambiental, a promoção e

valorização dos produtos típicos locais e
pude, igualmente, defender os interesses
da Região no Parlamento Rural Europeu.
Tive a honra de conhecer pessoas e iniciativas, de ver passar as ideias do papel para
a realidade. Tive a oportunidade de participar no encerramento de um período de
programação e no início de um novo ciclo,
contribuindo para a Estratégia de Desenvolvimento Local da GRATER para o horizonte 2020, cuja grande aposta passou por
potenciar e valorizar o nosso tecido empresarial.
Para além do PRORURAL+, manifestámos
junto do Governo Regional a nossa disponibilidade para assumir, em parceria, a gestão
da Abordagem LEADER aplicada ao setor
das pescas, na qualidade de GAL Pescas,
por entendermos que reuníamos estruturas bem definidas, com recursos humanos
qualificados e duas décadas de experiência
na gestão na Abordagem LEADER. Também este objetivo e compromisso foram
cumpridos, o que contribuirá para o reforço
e a inovação da riqueza económica e social,
assim como para a maior e melhor qualidade de vida dos nossos conterrâneos.

JOÃO PONTE

SECRETÁRIO REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS

É com grande gosto que me associo à comemoração das bodas de prata da Associação de Desenvolvimento Regional GRATER,
composta por um conjunto diversificado de
entidades públicas e privadas, cuja zona de
ação abrange as ilhas Terceira e Graciosa,
envolvendo três concelhos (Angra do Heroísmo, Praia da Vitória e Santa Cruz da
Graciosa) e quase 61 mil indivíduos, numa
área total de 460,75 km2.
Estes primeiros 25 anos de atividade passaram num ápice, mas deixaram bons frutos, cujos resultados perduram no tempo e
têm-se revelado extremamente importantes, quer na valorização, quer no desenvolvimento das comunidades, contribuindo
diretamente para a melhoria da qualidade
de vida das pessoas.
Ao longo do seu percurso de crescimento,
de consolidação e de contributo ativo para
o progresso dos territórios que abrange, a
GRATER tem-se revelado um parceiro estratégico e fundamental do Governo dos
Açores, na promoção do desenvolvimento
local.
A sua proximidade e interação com os
agentes locais, sejam institucionais, económicos, sociais, culturais e desportivos, tem
facilitado e estimulado a concretização de
investimentos reprodutivos, geradores de

progresso, que contribuem para a criação
de emprego e de riqueza, que ajudam a fixar população e que contribuem para a preservação ambiental e patrimonial.
Esta associação de âmbito local tem a sua
ação centrada na dinamização socioeconómica e cultural do território, com o fim de
potenciar um desenvolvimento harmonioso
e sustentável. Objetivos nobres, que muito
têm ajudado a transformar a realidade local e a gerar novas oportunidades. Exemplo
disso são os vários projetos apoiados de
instalação de pequenos negócios, abrangendo desde restaurantes, cafés e pastelarias, padarias, alojamentos turísticos em
contexto rural ou empresas de animação
turística, entre muitos outros de cariz social
e cultural.
Gostaria de deixar também uma palavra de
reconhecimento a todos os técnicos e elementos que compõem este Grupo de Ação
Local pelo esforço, pelo empenho e pelo
profissionalismo que têm dedicado em prol
do desenvolvimento nos nossos territórios.
Presentemente a GRATER tem aprovados
quase a totalidade dos fundos destinados
a projetos sob a sua gestão, no âmbito do
PRORURAL+, tendo uma taxa de execução
60%, o que dá bem nota do bom trabalho
realizado, bem como da experiência e da

competência para continuar a dar resposta às necessidades dos territórios, à promoção do desenvolvimento económico e à
criação de emprego e riqueza em territórios
que necessitam de um impulso extra.
A quem fez e a quem faz parte da GRATER
reitero os votos de parabéns, com a certeza
de que os desafios futuros serão respondidos com a mesma motivação e dedicação,
em prol de uns Açores cada vez mais coesos, mais modernos e mais prósperos.
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PROJETO DE INVESTIMENTO

O PRIMEIRO SERVIÇO
DE OPTOMETRIA NA GRACIOSA
BENEFICIÁRIO MIGUEL ORTINS SILVEIRA, UNIPESSOAL, LDA
DESIGNAÇÃO CRIAÇÃO DE UMA ÓTICA NA GRACIOSA
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 92.603,92€
DESPESA PÚBLICA 64.822,75€
POSTOS DE TRABALHO 1

Antes de a Ótica Bahia + abrir portas, não
havia, na Graciosa, um serviço de optometria em permanência. As consultas faziam-se, como é habitual nas ilhas mais pequenas, nas Casas do Povo, e quando havia
problemas nos óculos ou nas lentes era
preciso esperar que alguém os viesse tratar.
Miguel Ortins Silveira viu, nessa lacuna, uma
oportunidade para abrir um espaço próprio,
onde, de resto, pudesse facilitar o acesso dos
graciosenses aos cuidados com os olhos.
O responsável pelo projeto – submetido ao
PRORURAL+, através da GRATER – já tinha
experiência no ramo: tem lojas nas Flores e
em São Jorge e sabia que a abertura de um
negócio semelhante na Graciosa era uma
necessidade. “Nós temos todos os equipamentos que são precisos para fazer os exames, a prevenção, a graduação. Se há algum problema encaminhamos para quem
de direito. Antes, estes exames eram feitos
nas Casas do Povo, que não têm as condi98 PRORURAL + (2014-2020)

ções certas, nomeadamente ao nível da luz.
Os exames não podem, assim, ser feitos de
forma aprofundada”, sublinha.
Agora isso já não acontece e a Ótica Bahia
+ chega a um público alargado. O espaço,
no centro da vila de Santa Cruz, dispõe de
uma sala de espera, onde os clientes podem experimentar e adquirir os seus óculos
ou aguardar pelas consultas.
E se os clientes não puderem, efetivamente, ir à loja, vai a loja ter com os clientes.

“Nós fazemos protocolos com instituições
– neste momento temos protocolo com o
lar da Santa Casa da Misericórdia de Santa
Cruz – para fazermos domicílios. Fazemo-lo
sobretudo às pessoas acamadas e aos idosos”, avançou.
A Ótica Bahia +, acredita Miguel Ortins Silveira, veio, assim, colmatar uma lacuna na
ilha Graciosa. Segundo o responsável pelo
negócio, não há, ali, quem fique sem cuidar
dos olhos.
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PROJETO DE INVESTIMENTO

PROSPERAR
NA GRACIOSA
BENEFICIÁRIO AUTO CANADINHAS, UNIPESSOAL, LDA.
DESIGNAÇÃO AUTO LAVAGEM
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 144.932,94€
DESPESA PÚBLICA 101.453,07€
POSTOS DE TRABALHO 2

A Auto Canadinhas, nascida em 2018 na
Graciosa, é fruto da dinâmica natural de
uma vida ligada aos negócios. Ainda que
com todas as dificuldades inerentes à manutenção de empresas num território pequeno, a família de Jorge Canadinhas não
deixa de alimentar a vontade de ver as suas
ideias prosperarem e assim, também, ajudar a ilha a crescer. Foi nesse contexto,
portanto, que foi criado um espaço de auto-lavagem e oficina de serviços rápidos na
freguesia de São Mateus.
Jorge Canadinhas, há muito ligado ao
tecido empresarial graciosense, viu no
PRORURAL+ uma oportunidade para diversificar a sua atividade e, ao mesmo tempo, responder a uma necessidade da ilha.
“A Graciosa tem quatro mil habitantes e
duas mil viaturas. Não havia, aqui, nenhum
serviço de auto-lavagem e, por isso, decidimos avançar”, explica.
No pedido de apoio estavam incluídas as
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obras de adaptação do armazém e construção da lavagem auto, um sistema completo
de auto-lavagem composto por duas pistas, uma máquina de lavar a alta pressão,
um aspirador self-service, uma máquina de
lavar estofos, um elevador de viaturas, entre outros equipamentos.
Segundo o proprietário, a empresa tem,
neste momento, todas as condições para

bem servir os clientes, mas também para
crescer e fazer mais – sempre em família.
“Cada um vai ser responsável pela sua área.
Nós estamos a criar bases para ir desenvolvendo devagarinho. Não podemos baixar os braços. A melhor publicidade que temos é garantir um bom serviço e é isso que
queremos fazer aqui. A Graciosa precisa de
mim e é aqui que me sinto bem”, concluiu.
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PROJETO DE INVESTIMENTO

BELEZA NA
CANADA DO SERRA
BENEFICIÁRIO TÂNIA MORAIS
DESIGNAÇÃO CRIAÇÃO DE CABELEIREIRO E ESTÉTICA
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 111.841,80€
DESPESA PÚBLICA 78.289,26
POSTOS DE TRABALHO 1

A Canada do Serra, no Porto Martins, foi
sempre o lar de Tânia Branco Morais. Aqui
cresceu e casou; aqui brincou, junto à casa
da família, e aqui se entreteve na animada
tarefa infantil de escolher entre os chocolates e as pastilhas elásticas, expostos na
loja uns passos à frente. Viu chegar e desaparecer gente, viu construir habitações e
outras tantas degradar-se – como a venda
do senhor Manuel, onde comprava as guloseimas, e que entretanto fechou portas. Foi
nessa ruína, precisamente, que deu forma
ao sonho de um dia ter um negócio próprio,
na rua onde sempre esteve.
Tânia Branco Morais olha para a freguesia
com carinho e, por isso, nunca a abandonou. O Porto Martins, na Praia da Vitória,
é lugar de calor e é no verão, justamente,
que o movimento é mais óbvio – no resto do
ano, a freguesia é um dormitório, sobretudo
para quem trabalha no concelho vizinho.
Mesmo assim, a cabeleireira e esteticista
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decidiu arriscar tudo e criar aqui um espaço
de beleza, de portas abertas a todos quantos procurem os seus serviços.
As clientes vêm de todos os pontos da ilha,
de Santa Bárbara às Lajes, instigadas pela
boa publicidade, que vai passando de boca
em boca. Estar num centro urbano, entende
a proprietária, não é sinónimo de ter sucesso. “Hoje não faz diferença. Aliás, até acho
que as pessoas estão cada vez mais a fugir das cidades – por causa do estacionamento, por exemplo. Estar aqui nunca me
penalizou. Aparecem-me pessoas do nada,
que não conheço e quando lhes pergunto
como tomaram conhecimento do espaço,
respondem-me que foi através do Google”,
conta.
No número 38 da Canada do Serra, oferece-se beleza e bem-estar, em todas as suas
vertentes. Há serviços de manicure, pedicure, depilação, massagens, maquilhagem,
limpeza de pele, corte e tratamentos do cabelo. Tânia Branco Morais toca várias teclas
e prefere assim. “Se fizesse só uma coisa
seria monótono. Interessa é que a minha
agenda esteja cheia!”, afirma.
Foi uma caminhada longa até chegar aqui.
Tânia Branco Morais sempre gostou da
área, mas demorou até que conseguisse
cumprir as suas ambições – foram 17 anos

de serviço num hipermercado, uma solução
prática para responder aos desafios da vida.
Depois de estabilizar, fez o curso de estética e de cabeleireira na Ribeirinha, em Angra do Heroísmo. Trabalhou seis anos para
consegui-lo e, com essas formações, começou por fazer pequenos trabalhos com
as amigas, a quem arranjava as unhas e o
cabelo. Certo dia, no caminho para casa, os
olhos abriram-se à possibilidade de fazer,
na antiga venda do senhor Manuel, o seu
próprio espaço. E assim foi.
Quase três anos depois de ter aberto portas, a cabeleireira e esteticista conta, orgulhosa, que a realidade superou o sonho.
“Nunca idealizei tanto. Eu estava conformada, um quarto já seria suficiente e quando vi
isto nascer mal acreditei. Foi muito arriscado, mas acho que foi a decisão certa. Dou

graças a Deus pelo meu marido, que apoiou
as minhas decisões e sempre disse que eu
ia conseguir”, diz.
Foi o marido de Tânia Branco Morais que
a ajudou a tratar do processo de candidatura junto da GRATER, mas tudo o resto foi
decisão da proprietária. Quis que o espaço
fosse uma casa para as suas clientes porque, refere, o projeto é delas também. Aqui
não é só a profissional que as atende – é
também a amiga que as ouve, daí que a
comodidade fosse ponto de honra na conceção do lugar.
O apoio da Associação de Desenvolvimento Regional permitiu que tudo ficasse ao
seu gosto e imagem. “Sozinha nunca conseguiria chegar ao projeto que tenho aqui.
Foi um investimento muito grande e sem
ajuda não teria conseguido”, sublinha. Mas

o esforço compensa. Aqui, a cabeleireira e
esteticista atende clientes todos os dias e
algumas já a acompanham há mais de dez
anos, desde que recebia as amigas em casa
para tratar-lhes da beleza. O trabalho, sustenta, é muito compensador. “É gratificante
ver a mudança nas mulheres. Um corte de
cabelo e umas unham pintadas mudam-

-lhes o estado de espírito”, afirma.
Tânia Branco Morais entrou com receio na
aventura, mas hoje não duvida que a mudança de vida estava destinada. O espírito
positivo ajuda, mas o talento para o bem-estar – e, sobretudo, para ouvir e acolher
quem a procura – são a chave para o sucesso.
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AQUI HÁ “CERVEJA”
DE BANANA
BENEFICIÁRIO TIBÉRIO BARBEITO
DESIGNAÇÃO INVESTIMENTOS NA CRIAÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 40.654,12€
DESPESA PÚBLICA 20.327,06€

Todos os verões, na ilha Terceira, sobram
cerca de 40 toneladas da banana produzida. O fruto, que tem um tempo se conservação limitado, não encontra escoamento
no mercado local e é, por isso, desperdiçado. Tibério Melo Barbeito, que foi produtor
de banana, não era alheio ao problema e,
durante algum tempo, desdobrou-se em
experiências para aproveitar o excedente.
Tentou os bolos e os desidratados e nenhuma das provas o satisfez. Lembrou-se, entretanto, de transformar o fruto numa bebida fermentada. Testou vários ingredientes,
misturas e texturas, até alcançar a receita
certa. Nascia, assim, a Bananika.
A Bananika é uma bebida leve, gaseificada
e com 6% de álcool. Tibério Melo Barbeito compara-a a uma cerveja artesanal com
“registos de banana”. “É como o vinho: há
vinhos que sabem a frutos silvestres, outros
que vão buscar notas de chocolate, de citrinos… Esta é uma bebida não adocicada,
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com aromas de banana”, explica.
O produto mereceu o primeiro lugar do
“Ready to Start Angra”, concurso da incubadora de empresas de Angra do Heroísmo, e a aceitação pública fez com que o
empreendedor procurasse as fontes de
financiamento necessárias à montagem
do negócio – primeiro com um crowdfunding, que superou os objetivos traçados,
depois através da GRATER. “Percebemos
que teríamos de investir em equipamentos
que eram caros para que a ideia pudesse
avançar. Vimos que havia apoios e candidatámo-nos. Se não houvesse esta ajuda
se calhar até teríamos desistido, porque é
muito dinheiro. São 40 mil euros de projeto

e é muito dinheiro para arriscar”, explica.
Passam dois anos desde que Tibério Melo
Barbeito tomou a decisão de trazer a Bananika para o mercado. A fábrica está de
pé, quase em laboração, com material específico (depósito de maduração, depósito
de maceração e fermentação, e máquina
de enchimento semi-automática), feito à
medida para a produção da bebida. Aqui,
na unidade fabril da Quinta dos Cedros, em
São Bento, vai ser possível controlar todos
os parâmetros de fermentação e produzir
uma bebida estável e de alta qualidade.
Serão cerca de 1200 litros de Bananika por
mês ou cerca de 3.600 garrafas (0,33 l), capacidade que pode vir a ser aumentada.
A “cerveja” de banana foi criada a pensar
no mercado local. Primeiro, para absorver
um fruto altamente desperdiçado na Região, promovendo, assim, a economia circular; depois, para oferecer ao arquipélago
um novo produto, com rótulo regional. Ainda assim, o empreendedor acredita na nacionalização e, quem sabe, na internacionalização da bebida. É que o desperdício de
banana não é um problema exclusivo dos
Açores: 8 a 20% das bananas produzidas
no mundo não chegam a sair do campo.
Não falta, por isso, matéria-prima para esta
Bananika made in Terceira.
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INCLUIR ATRAVÉS
DA AVENTURA
BENEFICIÁRIO CASA DO POVO DE SANTA BÁRBARA
DESIGNAÇÃO 100 RISCO
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 22 814,61 €
DESPESA PÚBLICA 22 814,61 €

Incluir é uma das missões da Casa do Povo
de Santa Bárbara. Há anos que o organismo implementa estratégias de ocupação
de idosos, promoção de bem-estar entre os
jovens e integração de crianças em risco.
São tarefas de todos os dias, que exigem
compromisso e criatividade.
O projeto “100 risco” é exemplo disso mesmo. Destinado a adolescentes de toda a ilha
– mas com maior incidência na zona oeste
da Terceira, das Cinco Ribeiras à Serreta –
tem em vista a inclusão social através da
educação não formal. Durval Santos, presidente do da Casa do Povo, explica: “Ensinamos conceitos de cidadania, ambiente,
psicomotricidade e isto é feito ao ar livre,
através de um conjunto de atividades ocupacionais e do desporto de aventura, como
o rapel, a escalada, o campismo, o BTT, a
canoagem... Chamamos-lhes atividades de
risco saudável e pretendemos mostrar às
crianças e aos jovens que há riscos que podem correr e que não lhes causam danos
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pessoais, sociais e de desenvolvimento”,
explica.
A ideia foi apoiada pelo PRORURAL +,
através da GRATER. Em causa esteve a
aquisição de equipamento reconhecido e
homologado, adquirido em lojas da especialidade, nomeadamente para montanhismo, campismo, paintball, bicicletas, kayaks,
arcos e flechas, carabinas, insufláveis e
uma cadeira adaptada para trilhos – destinada a pessoas com mobilidade reduzida.
E o “100 risco” está aí, em marcha, e com
resultados claros, garante Durval Santos.
“Conseguimos ajudá-los a ultrapassar medos e dependências, não só de substâncias
lícitas e ilícitas, mas também uma que hoje
é muito clara – a dependência digital, dos
telemóveis. Vemos que estes miúdos têm
dificuldades na marcha, na destreza física
e na comunicação e nós conseguimos fazer
com que ultrapassem isso, ao mesmo tempo que fazemos com que aprendam valores
como a igualdade, a tolerância, a cooperação, a partilha. Esta componente de grupo,
a pressão dos pares é muito importante
neste processo. Ajuda-os com questões
cognitivas e emocionais”, acrescenta.
O trabalho da Casa do Povo de Santa
Bárbara não termina aí. Os jovens seguidos pelo organismo têm, também, estudo

acompanhado – assinam certificados de
compromisso e prometem dar o seu melhor. A partir daí é vê-los crescer – cidadãos
responsáveis, inclusivos e tolerantes.
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CASA DO CAMPONÊS
DE PORTAS ABERTAS
BENEFICIÁRIO FREGUESIA DO CABO DA PRAIA
DESIGNAÇÃO A CASA DO CAMPONÊS
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 66.892,27€
DESPESA PÚBLICA 66.892,27€

Ser presidente numa autarquia local é saber
que os recursos são finitos e que todas as
oportunidades são poucas para valorizar o
lugar que se administra. Mónica Brum, autarca do Cabo da Praia pelo segundo mandato,
prefere, ainda assim, focar-se nas perspetivas de desenvolvimento e não nas dificuldades que o caminho pode apresentar. Foi por
isso que, quando soube que a GRATER iria
abrir um aviso, do PRORURAL+, para apoiar
investimentos para a recuperação de património, não hesitou em apresentar um projeto com vista à recuperação de uma casa,
património da freguesia, para ali construir
um espaço para todos.
A casa, na Canada da Ribeira, estava há
muito a degradar-se. Depois de realojar as
pessoas que lá viviam, a autarquia local viu
ali potencial para dinamizar o lugar, acrescentando, àquela localidade, ainda maior
interesse.
O processo foi iniciado em 2018 e a Junta
de Freguesia tinha, para aquele edifício ao
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fundo da rua – um espaço de fácil acesso,
mas longe da vista –, muitas ideias. “Queríamos que uma parte da estrutura fosse
voltada para o turismo, para a divulgação
do artesanato e de algumas tradições do
Cabo da Praia e, por isso, fazia sentido,
para nós, dar-lhe o nome de Núcleo Museológico. Por outro lado, pretendíamos colocar animais, para animação das crianças,
o que fazia do local, também, uma Quinta
Pedagógica. Fomos andando, andando, até
chegar ao nome que acabámos por dar à
iniciativa: Casa do Camponês”, recorda Mónica Brum.
A Casa do Camponês é, no fundo, um espaço agregador de todos esses projetos.
Aqui contacta-se com a história da freguesia, mas também com a natureza, com os
animais, com a terra. É uma homenagem
ao passado do Cabo da Praia e, ao mesmo
tempo, um local para contemplar ou para
perspetivar o futuro. Mónica Brum, fervorosa adepta e defensora do lugar onde nasceu, explica porquê: “A freguesia do Cabo
da Praia era o celeiro da ilha – era um lugar
de cultivo do milho, do trigo, do centeio, do
tabaco. Essa história está lá patente e, por
isso, decidimos dar-lhe esse nome, também por influência do almanaque. A casa
acaba por ser, então, um núcleo museo-

lógico, porque tem várias peças antigas
que foram cedidas por pessoas da freguesia. Ao mesmo tempo, tem uma pequena
sala, uma parte mais moderna, com um
projetor, uma tela, um computador, umas
cadeiras de auditório para dar formações,
workshops – tudo virado para a agricultura
e para a culinária, até porque temos uma
cozinha antiga, com um forno a lenha que
ainda funciona. No exterior há duas hortas,

um palheiro, uma eira, uma burra de milho,
figueiras, nespereiras, araçaleiros, vinha. Já
temos salsa, cebolinho, couves... Aquilo que
for cultivado pode ser usado pelas pessoas
que forem lá fazer piqueniques – pode colher-se a fruta, a salsa, um pé de alface. O
forno também está aberto. Para além disso,
a quinta tem animais, para atrair os mais
novos: pusemos lá galinhas, patos, gansos,
porquinhos-da-índia, coelhos, faisões, um
porquinho-anão”.
A Casa do Camponês está disponível para
a freguesia e não só. A autarquia local está,
agora, a desenvolver uma parceria com
a Santa Casa da Misericórdia da Praia da
Vitória, para que os jovens acompanhados
pela instituição, num programa que promove o interesse pelo cultivo da terra, possam
trabalhar as hortas ali criadas, de modo
biológico e sustentável, utilizando compos-

tos orgânicos. Colaboram, igualmente, com
este projeto, a Cooperativa de Artesanato
do Ramo Grande e o snack-bar Santa Catarina, para a promoção de ateliês voltados
quer para as artes locais – nomeadamente
o tear –, quer para a gastronomia.
Todas estas valências podem já ser aproveitadas por quem vive no Cabo da Praia,
mas também por quem pretende visitá-lo.
A freguesia é a segunda mais pequena do
concelho da Praia da Vitória, mas tem muito a oferecer. Mónica Brum, nascida, criada
e casada neste lado da Terceira, enumera entusiasticamente tudo o que há, aqui,
para conhecer. “Somos pequeninos em
área, mas somos grandes noutras coisas!
‘Cabo da Praia plantado à beira mar’, como
diz o hino da freguesia... É aqui que o sol
nasce; temos a praia da Riviera, que é uma
das melhores praias da ilha; acolhemos o

porto oceânico – é aqui que toda a gente
vem parar, somos as portas do mar; temos
a zona industrial... Somos ricos em água e,
por isso, éramos ricos também no cultivo.
Ao nível cultural, somos uma freguesia conhecida: temos grandes músicos, grandes
cantores, grandes atores. Muita coisa se
foi perdendo ao longo dos anos, é verdade. Por exemplo, quando hoje se fala em
teatro pensa-se no Porto Judeu, porque lá
se mantém essa tradição, mas foi aqui que
se fizeram as primeiras peças – tivemos
grandes trabalhos que, na altura, correram
a Terceira. Tivemos vários mestres de dança de espada e é preciso não esquecê-los.
Somos conhecidos por sermos prezados”,
descreve, com orgulho.
A Junta de Freguesia do Cabo da Praia convida, por isso, toda a ilha Terceira a visitar
a localidade. Já havia muito por ver e por
visitar nesta pequena área do concelho
da Praia da Vitória, com apenas 6,65 quilómetros quadrados. Agora há ainda mais
um motivo. A Casa do Camponês está de
portas abertas.
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UM JARDIM EM MEMÓRIA
DE UM HOMEM
BENEFICIÁRIO FREGUESIA DO GUADALUPE
DESIGNAÇÃO JARDIM TOMÁS DA CUNHA PICANÇO
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 74.862,50€
DESPESA PÚBLICA 74.862,50€

Tomás da Cunha Picanço foi autarca em
Guadalupe, ilha Graciosa, quase 30 anos.
Foi eleito em janeiro de 1983 e manteve-se no cargo por oito mandatos. Cumpriu,
nessas décadas, quase todos os sonhos: é
dele o campo de futebol, a zona balnear da
Vitória, a cozinha da Casa do Povo – que
também liderou. Tomás da Cunha Picanço
cumpriu quase todos os sonhos, menos
um: o da construção de um jardim em frente à igreja, junto ao Largo Padre Simões
Borges. Chegou a adquirir o terreno onde
queria ver edificada a obra, mas a doença
não permitiu que conhecesse o lugar que
tinha idealizado. Houve, ainda assim, quem
mantivesse a chama acesa e, em agosto de
2019, no primeiro dia das festas em honra
de Nossa Senhora da Guadalupe, foi inaugurado o jardim que ganhou o nome do
homem que por mais tempo trabalhou pela
freguesia.
O projeto foi idealizado durante uma década. Em 2011, a doença afastou Tomás da
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Cunha Picanço da Junta de Freguesia e
coube a Marco Silva, agora presidente, dar
forma ao sonho do autarca. Depois de contratempos e decisões difíceis, entre elas o
novo desenho do lugar, assinado por Filomena Castro, foi possível fazer obra – e ela
lá está, a embelezar o lugar e a perpetuar a
memória do guadalupense.
Esse era um dos desígnios da autarquia
local, conta hoje Marco Silva. “Quisemos
homenagear Tomás da Cunha Picanço, o
autarca que mais tempo esteve em funções
nos Açores”, avança. No dia da inauguração
do espaço, também o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Gracio-

sa, sublinhou a importância de preservar a
memória de quem tanto fez pela terra onde
viveu. “Fica aqui marcado, para a posteridade, como uma forma de demonstrar que
ele fez trabalho, à sua maneira, para o desenvolvimento da freguesia de Guadalupe.
É importante não esquecer e encontrar formas de perpetuar a memória – a memória
de quem trabalhou pelas suas localidades,
pelos seus lugares, para que houvesse um
desenvolvimento equilibrado”, afirmou, então, Manuel Avelar.
O jardim, que começou a ser construído no
final de 2018, inclui um coreto, sanitários e
camarins. É uma obra para a freguesia, mas
também para quem vem de fora dela. “É um
espaço muito importante para as nossas
festas, por exemplo. Aqui podemos encontrar-nos, descansar, há um coreto onde podem atuar os grupos... Toda a gente pode
usufruir do lugar”, avança o atual autarca
guadalupense.
O projeto, candidato ao PRORURAL+, foi
comparticipado a 100% e foi esse apoio que
fez com que o sonho de Tomás da Cunha
Picanço fosse cumprido. Mais de dez anos
depois de ter sido pensado, o jardim com
nome de homem está edificado e é ponto
de paragem obrigatório para quem está em
Guadalupe.
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JUNTOS COM CABO VERDE
NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
PROJETO CULTIVAR E COOPERAR
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 56.229,29€
DESPESA PÚBLICA 56.229,29€

Corria o mês de janeiro de 2019 quando a
GRATER, a ADIRN – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte
e a AGRORIG – Associação de Agricultores
Agroindustriais da Ribeira Grande, Ilha de
Santo Antão, se encontraram, pela primeira
vez, em Cabo Verde. A partir daí, as regiões
passariam a trocar saberes e experiências
na área agrícola. Estava em marcha o projeto “Cultivar e Cooperar”, que pretendia, precisamente, potenciar a comunicação entre
as associações para alavancar soluções que
não só respondessem aos problemas com
que se deparava o setor, mas que também
assegurassem o desenvolvimento dos territórios rurais, a preservação do tecido económico ligado à agricultura, de forma ambientalmente sustentável, numa altura em que os
desafios a enfrentar têm que ver, muito, com
as alterações climáticas.
Em cima da mesa estava a possibilidade de
dinamização de intercâmbios e a aposta em
ações de formação e informação, por exemplo, sobre pastagens e forragens, viticultura,
enologia, agropecuária e gestão de resíduos.
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Em paralelo, pretendia-se desenvolver um
trabalho, no âmbito da economia circular,
relacionado com a produção de resíduos
sólidos nas explorações agrícolas. Esse
projeto ainda está em andamento e pressupõe a identificação e quantificação, através
de um diagnóstico exaustivo, dos resíduos
produzidos, o estudo das suas potencialidades para outros usos e a sua recolocação
no mercado. Todo este trabalho envolve os
agricultores, que vão ser informados sobre o
tratamento desses lixos.
Com esses objetivos estabelecidos, o encontro seguinte das associações realizou-se
no Ribatejo. Uma comitiva composta por
elementos da GRATER, por agricultores e
um médico veterinário foi conhecer explorações de bovinicultura, suinicultura, horticultura, fruticultura, helicicultura e experiências
de hidroponia no território da ADIRN.
A visita foi especialmente importante para
os produtores agrícolas, que trouxeram consigo conhecimentos que estão já a ser postos em prática.
O testemunho de Lisa Guilherme é prova
disso. A empresária agrícola foi uma das
participantes da viagem e desse encontro
trouxe dados suficientes para começar uma
exploração de mirtilos que está, agora, em
fase de experimentação.

“Eu já tinha procurado informação aqui, em
todo o lado, porque achei que era um nicho
no qual valia a pena investir. Os frutos silvestres estão na moda e no supermercado só
encontramos importados. Pensei que poderia enveredar por esse caminho, mas já
estava a desistir, porque ninguém me dava
os esclarecimentos de que necessitava. Até
que surgiu a oportunidade de participar nesse projeto”, sublinha Lisa Guilherme.
Em Ourém, a agricultora visitou a Weplant
in Portugal, que se dedica, precisamente, a
esse ramo de produção. Aí se estabeleceram
os contactos por que Lisa Guilherme tanto
ansiava. “Conheci a Joana Prino que depois

me encaminhou para a Sandrine Rodrigues
e foram ambas incansáveis. Esclareceram
minuciosamente todas as minhas dúvidas
e enviaram-me as espécies que concluímos
que funcionariam melhor na Terceira e no
nosso clima, onde não temos muitas horas
de frio e temperaturas abaixo de zero”, refere.
Lisa Guilherme tem hoje em ensaio quatro
espécies de mirtilos envasados. Esse foi
um dos pormenores que aprendeu: nos vasos pode controlar melhor as condições de
acidez da terra. E até agora as experiências
correm como planeado, até porque já há
plantas em rebentação. A empresária tem,
por isso, esperança que os conhecimentos
que adquiriu possam resultar numa exploração com dimensão suficiente para cobrir o
mercado local. Aconteça o que acontecer, só
daqui a dois anos poderá dizê-lo. “Fiz tudo
como me indicaram: usei a casca de carvalho, o farelo, o plantio. Agora vamos vendo,
mas estou com esperança e parece-me que
será uma boa aposta”, confessa.
Uma aposta que só foi possível depois da
viagem dinamizada no âmbito do projeto “Cultivar e Cooperar”. “Agradeço muito
esta oportuniade, porque beneficiei mesmo.
Foram três dias muito cansativos, mas extraordinários, em que aprendi muito”, refere
a também produtora na área animal, que
destaca da visita, também, a passagem pela
exploração de suínos da empresa TiAntónio,
com quem ainda hoje mantém contacto.
APOSTA NA FORMAÇÃO
Em outubro de 2019 decorreu, na ilha Terceira, um workshop dedicado ao tema “Pecuária em modo de produção biológica”, com o
objetivo de dotar os produtores de ferramentas que lhes permitissem, mais facilmente,
optar pela conversão das suas explorações.
“Nós temos vindo a deparar-nos com bas-

tantes dificuldades com o atual modelo de
agropecuária e a verdade é que a produção
em modo biológico, nomeadamente de leite,
pode ser bastante interessante para os Açores. Optar por esse caminho pode dar-nos
alguma esperança”, disse, na altura, o presidente da Associação de Jovens Agricultores
da Ilha Terceira, Anselmo Pires.
Colocavam-se, então, muitas dúvidas sobre
este tipo de produção, daí que que a formação promovida pela GRATER tenha insistido
nas questões técnicas e da legislação. Rosa
Guilherme, Lázaro Simbine e Augusto Nogueira responderam a todas as dúvidas colocadas pelos participantes.
Em março de 2020, uma comitiva de produtores da ilha de Santo Antão deslocou-se,
pela primeira vez, à ilha Terceira. Vieram
contactar com colegas e aprender. Do programa da visita constaram visitas a várias
explorações agrícolas de bovinicultura de
leite e de carne, visitas a explorações de
horticultura, formações em sala e formações
teórico-práticas.
“Com esta cooperação, nós temos tido a

oportunidade de ganhar uma experiência
enorme não só na área da produção agrícola, mas também na área da pecuária – que é,
nomeadamente, uma das vocações da ilha
Terceira. Este tipo de protocolo é, para nós,
de grande valia, porque nos dá a possibilidade de adquirirmos e de enriquecermos o
nosso conhecimento através da troca de experiências e dos intercâmbios que têm sido
feitos entre a GRATER e a AGRORIG”, disse,
na altura, António Carente Pires, presidente
da Associação dos Produtores Agroindustriais da ilha de Santo Antão.
Desses contactos ficou claro que há áreas
em que podem ser fomentadas as trocas
comerciais entre os dois arquipélagos. “Nós
temos a carne e o leite, eles têm o grogue
e a fruta tropical. É um caminho que temos
de trabalhar. As portas estão abertas”, disse
Anselmo Pires, que acolheu os visitantes na
sua exploração agrícola.
A mesma ideia foi defendida pelos cabo-verdianos. “Essa é uma esperança que temos.
Estivemos também a avaliar a possibilidade
de os Açores serem um nicho de mercado
para os produtos de Cabo Verde, principalmente para as nossas compotas. Em Cabo
Verde temos um bom clima para a produção
de papaia e temos, também, muitas mangueiras, sendo que a produção de manga
acaba por ser desvalorizada. Consideramos
que os Açores podem ser um dos mercados
para essas frutas. Temos, ainda, o grogue,
que é uma das riquezas da ilha de Santo
Antão – produzimos cerca de dois milhões e
500 mil litros de grogue por ano, um grogue
genuíno – e os Açores podem ser, no futuro,
um dos nossos mercados de exportação”,
considerou António Carente Pires.
As bases para o entendimento foram lançadas e as portas para o maior conhecimento
das duas regiões continuam abertas.
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PROJETO DE COOPERAÇÃO

GEOTURISMO, GEOEDUCAÇÃO
E GEOCONSERVAÇÃO
3G
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 42.447,64€
DESPESA PÚBLICA 42.447,64€

São três “g” que revelam a preocupação
pela terra e a importância da sua conservação. O projeto “3G – Geoturismo, geoeducação e geoconservação”, a que a GRATER
se associou, arrancou em 2019 e pôs em
contacto os geoparques e associações de
territórios que partilham características semelhantes: alto valor natural, paisagístico,
geológico e cultural.
Em causa está o desenvolvimento de metodologias e de atividades, no âmbito, precisamente, da geoconservação, da geoeducação e do geoturismo – que são os três
pilares de um território reconhecido como
geoparque. Daí que a iniciativa envolva o
Geoparque Arouca, o Geoparque Terras de
Cavaleiros, o Geoparque Açores, o aspiring
Geopark Seridó – Brasil, territórios certificados com a Carta Europeia de Turismo
Sustentável, como as Montanhas Mágicas
e o Parque Natural do Alvão, a Federação
EUROPARC, e o Grupo de Ação Local Cișmeaua Sudului, da Moldávia – para além,
é claro, da GRATER, da ADELIAÇOR e da
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ARDE, bem como de Associações de Desenvolvimento Regional do território continental português.
O projeto, em implementação, vai contribuir
para a dinamização da Rede Europeia de
Geoparques e da Rede EUROPARC; para
a criação de uma estratégica comum para
o desenvolvimento sustentável; para a conservação, requalificação e valorização do
património natural, rural e histórico-cultural
de cada território; para a promoção do geoturismo; e para a consolidação das identidades territoriais e das imagens de marca
dos diferentes territórios.
“Atendendo ao trabalho que tem sido desenvolvido em cada um dos territórios envolvidos, nesse domínio, e contando com o
envolvimento da maioria das Associações
de Desenvolvimento Local dos Açores e

também do continente, este projeto representa uma importante oportunidade para
a criação de sinergias fundamentais para
estratégias e ações em prol desse objetivo
comum. No caso concreto dos Açores, as
paisagens vulcânicas assumem o principal
mote de interesse e de desenvolvimento do
geoturismo no arquipélago e apresentam
um vasto conjunto de possibilidades de uso
sustentável”, explicou o presidente do Geoparque Açores, Luís Botelho.
O “3G – Geoturismo, Geoeducação e geoconservação” vai, assim, ao encontro da
missão quer do Geoparque Açores, quer
da GRATER, no sentido em que o que se
pretende é, também, a proteção e a qualificação da identidade rural do território.
Neste sentido, para além de acompanharem o projeto fornecendo apoio técnico,
as duas entidades vão criar um conjunto
de materiais e equipamentos destinados à
interpretação e valorização de geossítios
do Geoparque Açores, tais como painéis
interpretativos, placas de sinalização, painéis de boas vindas, folhetos informativos/
interpretativos e ainda a edição de um livro.
Tudo para promover a preservação das
ilhas, da sua natureza, e para melhor divulgá-las junto de quem aqui vive e de quem
as visita.
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GUI MENEZES

SECRETÁRIO REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Na celebração dos 25 anos da GRATER –
Associação de Desenvolvimento Regional,
começo por congratular todos aqueles que,
com trabalho e dedicação, ao longo de todos estes anos, têm abraçado a missão
de promover as potencialidades das ilhas
Terceira e Graciosa, contribuindo para o
desenvolvimento dos seus territórios rurais
– e mais recentemente, também, das suas
comunidades piscatórias – e, consequentemente, para a melhoria de vida dos açorianos que habitam nesses territórios.
Apesar da conjuntura atual, marcada pela
pandemia de COVID-19, é fundamental
continuar a assegurar a sustentabilidade
ambiental, económica e social do setor da
pesca, mas também alavancar a economia
azul na nossa Região, fazendo uso do seu
enorme potencial. Neste sentido, as estratégias e medidas de Desenvolvimento
Local de Base Comunitária (DLBC) e os
Grupos de Ação Local assumem um papel
determinante.
Promover o desenvolvimento local e a coesão nas comunidades piscatórias e na fileira da pesca; apresentar soluções para a
criação de rendimento alternativo ou complementar à atividade da pesca; garantir
um modelo de desenvolvimento participativo, envolvendo os diversos atores dos

territórios costeiros na tomada de decisão,
e dar destaque à dimensão social e económica da pesca foram os principais objetivos
do Governo dos Açores aquando da implementação e promoção das medidas DLBC
no setor das pescas, que correspondem a
cerca de três milhões e meio de euros do
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e
das Pescas (FEAMP).
Neste sentido, os Grupos de Ação Local
da Pesca formados – e, em particular, a
GRATER Mar – são uma peça determinante para a consolidação deste importante
setor socioeconómico da Região, através
da criação de projetos que promovam a
inovação, a capacitação das pessoas, das
empresas e das instituições da pesca; que
contribuam para a valorização do pescado
e dos produtos da pesca; que reforcem a
resiliência económica e social dos territórios; e que estabeleçam pontes e parcerias
– não só entre os atores da fileira da pesca,
mas, também, com outros setores, como o
turismo, a restauração e a aquacultura, a
academia, entre outros. É também importante colher ensinamentos e inspiração de
outros territórios com mais experiência,
participando em redes ou criando pontes
de colaboração com outros GAL Pesca de
fora da Região.

Embora a implementação das estratégias
de DLBC e dos GAL Pesca nos Açores
esteja no seu início, estou certo, a avaliar
pelos projetos e dinâmicas já criadas, que
é uma aposta importante que merece ser
continuada e que trará importantes resultados no desenvolvimento das nossas comunidades e territórios costeiros.
Saúdo a GRATER Mar pelo trabalho que
tem desenvolvido com o setor da pesca e
nas comunidades costeiras das ilhas Terceira e Graciosa, no âmbito da sua estratégia, permitindo uma participação ativa
das comunidades piscatórias naquilo que é
o modelo de desenvolvimento que pretendem para o seu território e quais os projetos
a implementar.
Gostaria, ainda, de dirigir uma palavra de
apreço à presidente da GRATER, Fátima
Amorim, bem como ao Conselho de Administração pelo amável convite para participar nesta publicação. Faço votos de muitos
sucessos!
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MANUEL RAMOS

MEMBRO DO ÓRGÃO DE ADMINSITRAÇÃO DA GRATER MAR,
EM REPRESENTAÇÃO DA FREGUESIA DE SÃO MATEUS (PRAIA)
DESDE 19.08.2016

Numa perspetiva pessoal, a GRATER tem
tido uma intervenção de proximidade no
caminho do desenvolvimento territorial das
ilhas Graciosa e Terceira, com um conhecimento bem definido das necessidades
económicas, culturais e históricas das suas
gentes. Tem contribuído, de forma incansável, para que o braço da Comunidade Económica Europeia chegue às Regiões mais
periféricas desta velha Europa, com a capacidade de se renovar constantemente.
Ao passar pelas freguesias e localidades
do nosso território, é frequente encontrar o
azulejo com a inscrição GRATER e do seu
respetivo programa de apoio. Uma marca
que se confunde com a própria natureza e
que relembra uma acentuada participação
no desenvolvimento local desta associação.
O meu primeiro contacto com a associação
foi numa visita do seu Conselho de Administração à Junta de Freguesia de São Mateus. Nestas habituais visitas, onde se estabelece uma relação de proximidade com
os associados, surge, então, o convite para
participar na constituição da GRATER Mar
(GAL Pesca). Uma iniciativa que reflete a
grande centralidade que o mar representa para estas duas ínsulas. Um setor que
abrange principalmente pequenas empresas, mas que proporciona o alavancar de
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uma esperança renovada para essa extensa parcela integrante do nosso território, o
mar.
Ao longo dos séculos de povoamento do
nosso arquipélago, o mar, além da estrada
de união, foi uma fonte quase inesgotável
de riqueza. Atualmente, a consciência global alerta para as dificuldades que os oceanos atravessam na manutenção dos seus
stocks piscícolas, bem como nas condições
de sobrevivência das diversas espécies.
O trabalho desenvolvido pela GRATER Mar
corrobora essa consciência, existindo um
cuidado generalizado em manter os equilíbrios nas diversas intervenções e na avaliação dos projetos comparticipados. Se por
um lado se pretende apoiar as comunidades piscatórias, proporcionando melhores
condições de trabalho e valorizando as
atividades, por outro, não são esquecidos,
em momento algum, aspetos fundamentais
como a redução da pegada ecológica e a
manutenção dos stocks, sendo essencial
seguir o lema “menos pesca, mais rendimento”.
A alavancagem da economia azul, nas mais
variadas vertentes, poderá ser o complemento das atividades tradicionais destas
comunidades, potenciando a obtenção e
diversificação dos rendimentos de todo o

setor, destacando-se a pesca turística, a
pesca desportiva, o mergulho subaquático
e a aquacultura. Um mundo de novas oportunidades e um apoio fundamental para a
evolução da população costeira.
É, também, de grande importância salientar a forma como o corpo técnico e o Conselho de Administração têm implementado
o DLBC- Desenvolvimento Local de Base
Comunitária Costeiro, apoiado pelo Fundo
Europeu dos Assuntos Marítimos, ajustando as diretrizes ao público-alvo, de modo
a proporcionar um enquadramento perfeito
com o território.
Este primeiro DLBC é um marco que assume grande relevância no desenvolvimento
deste setor estratégico para toda a Região
Autónoma dos Açores, incidindo sobre
áreas como o turismo, a inovação em espaço marítimo e a preservação, conservação
e valorização dos elementos patrimoniais e
dos recursos naturais e paisagísticos.
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UMA GRATER VOLTADA
PARA O MAR
Foi um marco fundamental na história da
Associação de Desenvolvimento Regional.
O calendário marcava o dia 23 de agosto
de 2016 quando os municípios de Angra do
Heroísmo, Praia da Vitória e Santa Cruz da
Graciosa (juntamente com quatro Juntas
de Freguesia do território de intervenção
da GRATER), cinco associações e cooperativas do setor da pesca – nomeadamente
a Associação Terceirense de Armadores, a
Associação das Mulheres de Pescadores
e Armadores da Ilha Terceira e a Associação de Pescadores Graciosenses –, a LOTAÇOR, a Câmara de Comércio de Angra
do Heroísmo, a Gê-Questa, nove empresas
e a GRATER constituíram a GRATER Mar
(GAL Pesca). As instituições apresentaram,
depois, uma candidatura de qualificação
– entretanto aprovada – que lhes permite,
agora, gerir projetos de desenvolvimento
nas comunidades piscatórias e costeiras na
Terceira e na Graciosa.
Em causa está a implementação do DLBC
(Desenvolvimento Local de Base Comunitária) costeiro, apoiado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas.
Há já algum tempo que a GRATER vinha a
alertar para o potencial e para as oportunidades associadas a esses setores e as
chamadas de atenção acabaram por dar
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frutos. A experiência do Grupo de Ação
Local, em todo o processo de implementação da estratégia, foi considerada fundamental.
Era, de facto, um passo há muito aguardado, como explicava, na altura, Lázaro Silva,
presidente da Associação de Pescadores
Graciosenses. “Foi um erro ter vindo tão
tarde. No último Quadro Comunitário de
Apoio à pesca, em toda a Europa, segundo a FARNET, esta medida apoiou cerca
de 10.000 projetos e criou mais de 20.000
postos de trabalho. Refira-se a possibilidade de convergência entre a Política Comum
de Pescas e a Política Marítima Integrada e
todo o potencial que podem trazer à pesca. O turismo, a formação profissional, a
restauração, a biotecnologia, a aquicultura,
a reorientação de ativos ou a valorização
dos produtos da pesca são apenas alguns
exemplos... Queira a pesca saber aproveitar”, dizia, esperançado.
Também Pedro Brosei, coordenador territorial da FARNET, o organismo que implementa a estratégia de Desenvolvimento
Local de Base Comunitária ao Abrigo do
Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos, considerava que este instrumento tinha muito a oferecer aos Açores. “A
abordagem é claramente um instrumento

que oferece às comunidades piscatórias e
à pequena pesca a melhor forma de ir ao
encontro dos desafios locais de desenvolvimento. As parcerias dos GAL Pesca e as
estratégias locais podem fazer a diferença.
Especialmente o contexto peninsular é propício para iniciativas de abordagem ascendente, penso eu”, defendia.
Entre os desafios a que GRATER Mar se propunha – e propõe – contam-se, por exemplo, a capacitação da iniciativa empresarial,
com a incorporação de vetores de inovação
no desenvolvimento de atividades económicas ligadas ao mar; a qualificação escolar profissional dos ativos; a diversificação
das atividades em ambiente marítimo; e
o reforço da competitividade da pesca no
apoio à criação, recuperação e modernização de equipamentos e infraestruturas
existentes. O objetivo? Empreender e criar
emprego. Desta feita, o organismo candidatou-se a uma dotação de 730.158,38 euros,
para um investimento aproximado de um
milhão de euros, destinados a contemplar
entre 20 a 23 projetos capazes de criar, no
mínimo, oito postos de trabalho.
O contrato para a gestão da Estratégia de
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) do Grupo de Ação Local
GRATER Mar foi assinado a três de maio

de 2018, numa altura em que se colocavam
grandes expectativas sobre o papel destes
organismos. “Estamos em crer que, de uma
forma inclusiva, e considerando as realidades específicas de cada uma das nossas comunidades costeiras, os GAL Pesca serão
capazes de desenvolver novas estratégias
que incutam a inovação no setor, mas que
contribuam também para a preservação, a
conservação e a valorização dos nossos recursos”, dizia o Secretário Regional do Mar,

Ciência e Tecnologia, Gui Menezes.
Foi nesse ano, também, que os agentes
do setor se reuniram na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira, para
o Fórum Internacional Socieoconómico das
Pescas nos Açores. Foi uma oportunidade
para debater a importância das medidas
de DLBC Pescas, dando a conhecer cerca
de duas dezenas e meia de projetos implementados com sucesso em várias comunidades piscatórias da Europa. Um encontro,

enfim, para amadurecer ideias e criar parcerias que pudessem, mais tarde, trazer
mais-valias à Região.
A inspiração, pelo menos, ficou. Dois anos
depois, há já ideias aprovadas, sobretudo
nas áreas do turismo, da inovação em espaço marítimo e da preservação, conservação
e valorização dos elementos patrimoniais
e dos recursos naturais e paisagísticos. O
potencial das comunidades piscatórias e
costeiras é, de facto, inestimável.
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PROJETO DE INVESTIMENTO

CASA DO PORTINHO: RECUPERAR
AS CONSERVAS NA ILHA TERCEIRA
BENEFICIÁRIO TZT – FLYING FISH AZORES
DESIGNAÇÃO ELABORAÇÃO DE CONSERVAS
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 19.552,22€
DESPESA PÚBLICA 16.619,39€
BENEFICIÁRIO TZT – FLYING FISH AZORES
DESIGNAÇÃO PLANIFICAÇÃO DE MARKETING E REDES SOCIAIS
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 11.838,00€
DESPESA PÚBLICA 10.062,30€

Era 1930 e Angra do Heroísmo via nascer,
às portas da cidade, a maior conserveira
da Terceira. A Fábrica de Conservas Terceirense, do empresário Virgílio Lory, chegou
a ter 500 funcionários, homens e mulheres
que laboravam a albacora, o bonito e a cavala, transformando o peixe em conservas
depois exportadas com as marcas Clita,
Vesúvio, Cádice, San Miguel e Zé Manel.
A indústria acabou por extinguir-se, quase
seis décadas mais tarde, quando já tinha
outro nome. É, agora, 2021, e Tibério Melo
Barbeito e Tiago Silva, da empresa Flying
Fish, prometem para breve a apresentação
de novas e criativas conservas, produzidas
na ilha, precisamente, mas de forma artesanal e com a marca Casa do Portinho.
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res de peixe fumado não passam ao lado
dos produtos que saem da pequena unidade produtiva na Quinta dos Cedros, onde
o chicharro do alto, o atum patudo, a veja
e a cavala são submetidos a um cuidado e
secreto processo de salga, antes de serem
defumados com Myrica faya, aqui conhecida como faia-da-terra – pequena árvore
nativa da Macaronésia. O resultado é um
produto leve, ainda que de sabor pronunciado e característico, que tem conhecido
enorme sucesso na ilha e fora dela. Uma experiência que começou por graça, mas que
acabou por tornar-se um assunto muito sério, conta Tibério Melo Barbeito. “Vi, um dia,
um documentário sobre o Alasca, onde eles
defumam o salmão quando o têm em excesso. Nessa altura pensei que poderíamos
fazer o mesmo, por exemplo, com a cavala,
que é um peixe gordo. Falei com o Tiago
[Silva] e fomos experimentando a partir daí
– foram quase dois anos a fazer testes, até
chegarmos à madeira e ao processo que
usamos hoje”, diz o empresário.
As experiências têm a geografia do Porto
Martins no ADN. Aconteceram numa casa
do século XIX, debruçada sobre o portinho
de São Guilherme, onde Tibério Melo Barbeito e Tiago Silva se iniciaram, muito novos, no mergulho. Foi nesse espaço, onde

há um forno encimado de uma chaminé de
traça antiga, de “mãos postas”, que os dois
amigos começaram a defumar os peixes.
Daí a marca do produto e o seu curioso logótipo.
Demorou ainda algum tempo até que pudéssemos saborear os peixes fumados da
Casa do Portinho. Primeiro foi preciso criar
um conceito e, a seguir, uma embalagem
apelativa. Com isso foi possível colocá-los
em várias superfícies comerciais, inclusive no El Corte Inglês, em Lisboa, porque a
demanda começou e continuou a crescer.
Quanto maior é a procura, maior é a transformação de pescado – e, consequentemente, maior a valorização do produto e do
trabalho.
Esse é, evidentemente, um dos objetivos
dos dois empresários. Tibério Melo Barbeito e Tiago Silva conhecem bem o mercado
do peixe e as suas limitações, e sabem que
valorizar o pescado dos Açores é fundamental. Sabem-no porque a Flying Fish já
tem algum tempo de existência e foi criada,
primeiro, para a exportação de lagosta e,
depois, para a venda de peixe – negócios
que rapidamente demonstraram as suas
fragilidades. “Nós exportávamos muita lagosta e vendíamos algum peixe, mas esse
é um mercado muito sensível – é muita

faturação para pouco lucro. A verdade é
que não conseguíamos oferecer um valor
acrescentado ao produto, não passávamos
de mais uma empresa que vendia peixe e,
por isso, sentimos a necessidade de inovar e foi o que fizemos. Outra das razões
que nos fizeram mudar o rumo da empresa
foram os transportes. Um dia de atraso é
muito tempo para fazer chegar peixe fresco
ou marisco ao seu destino final. A deslocação da lagosta, por exemplo, provocava-me
uma ansiedade enorme, porque se o marisco chegasse morto éramos altamente penalizados”, avança.
É um problema que não se coloca nem com
o peixe fumado, nem com as conservas, daí
que a empresa tenha decidido arrepiar caminho para seguir novos trilhos. Assim, a
clientela pode ter acesso, em qualquer altura e em qualquer lugar, a um produto diferenciado, que agrada quer aos paladares
mais tradicionais, quer aos mais aventureiros – e isso percebe-se no contacto com os
consumidores. “Nós fazemos muito marketing a partir das redes sociais e há muita
interação com blogues: apresentamos muitas receitas e os clientes que compram os
nossos peixes também nos enviam as suas
ideias e fotografias. Isso desperta a curiosidade das pessoas, que acabam por querer
experimentar – e que também o fazem porque o produto é dos Açores e o que é dos
Açores interessa. Na primeira fase pensei
que os clientes não iriam aderir, porque é
um produto completamente diferente, mas
a verdade é que notamos, cada vez mais,
que o consumo está a aumentar e que as
pessoas estão a pôr o peixe fumado na sua
alimentação”, afirma.
O próximo passo da Casa do Portinho são,
então, as conservas. Para pôr a ideia em prática, a Flying Fish recorreu à GRATER Mar,

por forma a poder adquirir os equipamentos
que vão permitir conservar o peixe – no caso,
as mesmas espécies que os empresários já
defumam na Quinta dos Cedros.
Tibério Melo Barbeito insiste na importância
dos apoios às pequenas e médias empresas nos Açores, sobretudo se o objetivo for
valorizar a economia da Região. “Nós precisamos que apostem na indústria, na transformação, na valorização do produto – não
necessitamos, propriamente, de grandes
empresas no arquipélago. Penso que a preocupação deve estar centrada na sustentabilidade e na diversidade. É por isso que acho
importante apostar na transformação e é
por isso, também, que estes apoios ajudam
muito quem quer seguir esse caminho. Até
começarmos a produzir e a fazer dinheiro há
um caminho longo: é preciso muito trabalho, nada cai do céu, por isso digo que estas
ajudas são fundamentais e penso, até, que
algumas deveriam ser facilitadas. Há apoios

que são simplificados, que nos fazem evoluir
depressa, e há outros que demoram, sendo
que dois anos são suficientes para uma ideia
morrer”, refere.
Não é o caso das conservas Casa do Portinho. A ideia está pronta a ser apresentada
e espera-se boa aceitação dos consumidores, já adeptos dos fumados e dos produtos made in Açores. A Flying Fish aposta
nessa nova visibilidade, ao mesmo tempo
que cultiva o compromisso da sustentabilidade da Região e do seu mar. Todas as
espécies utilizadas, por exemplo, não estão
sobreexploradas. A pesca é, também, artesanal, respeitando a tradição arquipelágica
e as comunidades piscatórias. A empresa
acompanha o processo da defumação e
da conserva do início ao fim, da captura à
mesa do consumidor, e esse cuidado é garantia de um produto de excelência, que
tem encontrado espaço privilegiado no
mercado. É esse o caminho da Flying Fish.
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CONHECER A TERCEIRA
CORDA ABAIXO
BENEFICIÁRIO EMANUEL RAIMUNDO
DESIGNAÇÃO COASTERING, KAYAKS E SUP NA EXPLORAÇÃO
DA AVENTURA MARÍTIMA
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 17.466,37€
DESPESA PÚBLICA 14.846,41€

Se em 2010 tentasse adivinhar o futuro,
Emanuel Raimundo dificilmente conceberia o lugar onde hoje se encontra. A vida
estava, nessa altura, mais ou menos traçada, mas o mundo dá voltas e, às vezes,
as dificuldades encarregam-se de baralhar
o mapa e de apresentar caminhos talvez
mais inóspitos, a princípio, mas certamente mais interessantes no longo prazo. Que
o diga este empresário da Praia da Vitória, que nos recebe no seu escritório, hoje
rodeado de fotografias de gente feliz e de
mensagens de clientes satisfeitos.
Vicissitudes várias, incluindo um emprego
perdido, levaram Emanuel Raimundo, em
2011, à ilha das Flores. Precisava, conta-nos,
de recolhimento, e escolheu fazê-lo na natureza. A opção não lhe era estranha: era, há
muito, praticante de desporto – sempre o futebol, ocasionalmente as artes marciais – e,
também, adepto do ar livre. Tinha começado,
há anos, a fazer escalada com amigos, de for126 PO MAR2020 AÇORES (2014-2020)

ma amadora, sem equipamentos especiais,
até ter decidido fazer formação em manobras
de cordas, em canyoning. Nos dias em que
esteve a ocidente foi essa a atividade – a exploração vertical de cursos de água – que lhe
trouxe o sossego de que necessitava.
A paz e a vontade de praticar canyoning
regressaram consigo. Na Terceira, aventurou-se terra dentro à procura dos melhores
locais para a prática do desporto. À altura,
não havia sítios oficiais e cada incursão
pelas ribeiras da ilha era uma aventura e
uma descoberta – para si e para os seus
seguidores nas redes sociais, deslumbrados pelas fotografias que ia captando
nesses passeios. Foi assim que começou
a receber pedidos de amigos para que os
levasse consigo a esses lugares de beleza
incontestável – e depois pedidos de amigos

de amigos. O caminho começava, então, a
aclarar-se: as atividades de natureza e o
canyoning, em específico, poderiam vir a
tornar-se uma fonte de rendimento. Tinha
40 euros quando foi registar a empresa,
três capacetes, três arneses e duas cordas.
O processo foi sempre moroso. A Rope Adventures foi criada, primeiro, para que Emanuel Raimundo pudesse cobrar aos seus
clientes de forma legal. Tudo o que ganhava era investido em fatos e equipamentos.
“Ganhava X, investia Y, pegava em algum
e cumpria os meus deveres. Assim fomos
comprando o que precisávamos. Os primeiros fatos que comprámos eram do centro
de mergulho aqui ao lado – fatos antigos,
mas que garantiam, pelo menos, que as
pessoas não usassem a sua própria roupa,
como acontecia até aí. Fomos andando,
até termos algumas condições, no final de
2013”, recorda.
Em 2014 abre o espaço que tem agora, no
Clube Naval da Praia da Vitória, mas só em
2016 deixa o trabalho que arranjara entretanto – um trabalho estável e bem pago,
mas que não lhe enchia as medidas. “No
início desse ano comecei a perceber que ou
saía do meu emprego e ficava aqui a 100%
ou fechava a empresa e ficava lá a 100%,
porque já não conseguia fazer as duas coi-
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sas. Fiquei muitas noites sem dormir, porque o que estava em causa era desistir de
um trabalho garantido, confortável, que
tinha um horário de sonho para a maioria
das pessoas, para trocar por uma coisa que
é instável todos os dias, mesmo na época
alta. Só que o número de pessoas a quem
eu dizia que ‘não’ já era suficientemente
grande para me garantir que eu estava a
perder muito dinheiro, que estava a perder uma oportunidade de fazer a empresa
crescer. Desisti do trabalho. Aí, sim, começámos a receber turistas, embora na altura
a Terceira ainda não tivesse muito fluxo de
visitantes”, lembra.
Nunca se arrependeu da decisão, nem
mesmo quando a pandemia de COVID-19
obrigou ao encerramento temporário da
maioria dos negócios. É que Emanuel Raimundo aprendeu sozinho outras “artes”, no128 PO MAR2020 AÇORES (2014-2020)

meadamente... a programação. Hoje fá-lo,
também, para outras empresas. Esse serviço, assim como o corte de árvores em altura, complementam as atividades de natureza. E se é fácil compreender por que motivo
se iniciou na poda de espécies de grande
porte, talvez não seja tão simples perceber
o porquê da programação. Só que o motivo
é lógico, avança o empresário. “Havia, em
2015, uma necessidade muito grande de
ter algum tipo de sistema ou de software
que nos ajudasse na gestão da marcação
de reservas, porque até ao ano anterior as
reservas eram marcadas em agenda e, às
vezes, dava-se o caos. Comecei, por isso, a
pensar num sistema que fizesse toda essa
gestão de forma inteligente, mas tudo o
que havia era muito caro e, para além disso,
não fazia exatamente aquilo que nós queríamos. Quando comecei a aprender pro-

gramação para fazer o nosso site, encontrei
um formulário de reservas, adquiri-o por 20
e poucos dólares e pu-lo a funcionar. Depois peguei nele, em código, e comecei,
por curiosidade, a tentar modificar algumas
coisas, para que aquele formulário pudesse
responder a algumas coisas de forma automática. Assim foi – atualmente, o nosso
sistema de reservas gere mais de 50% da
empresa sozinho: desde a disponibilidade
dos guias e das viaturas, à disponibilidade
de equipamentos e os pagamentos. Foram
quatro anos de construção de um sistema
que é muito eficaz. Não nos focamos muito nisso, é sobretudo quando temos tempo,
mas também fazemos construção de sites e
adaptamos o que criámos a outras empresas”, avança.
Ainda assim, o foco da empresa são as atividades de animação turística e é por isso
que a Rope Adventures é reconhecida. Para
além do canyoning, Emanuel Raimundo
oferece a possibilidade de fazer stand up
paddle, explorar o mar em kayaks, praticar paintball e conhecer a ilha através do
coastering, isto é, da progressão, ao longo
da linha de costa, recorrendo à natação, à
caminhada, à escalada e aos saltos no mar.
A empresa praiense foi uma das primeiras
da Região a possibilitar esta prática.

Os clientes da Rope Adventures adoram a
experiência – todas as experiências. Muitos
acabam por repetir. São, como é bom de
ver, pessoas que procuram sair da rotina.
Curiosamente, cerca de 70% são mulheres
entre os 35 e os 50 anos. Há fotografias de
todos: Emanuel Raimundo fotografa todas
as atividades e, desde o início da empresa,
nunca apagou uma imagem que fosse.
Entre estas pessoas há, também, muitos
locais, que desconhecem, muitas vezes, as
belezas que a ilha encerra. “Ainda acontece
acharem que as fotografias que partilhamos não são tiradas cá... E há muita gente
que não faz ideia de que na Terceira há cascatas”, sustenta Emanuel Raimundo, que vai
mais longe e diz mesmo que as entidades
oficiais não sabem as potencialidades deste lugar. Essa lacuna ficou bem visível no
início da empresa ou quando tentou iniciar-se em novos trilhos. Não raras vezes se deparou com a falta de apoio das autarquias
locais, até para fazer a limpeza dos cursos
de água. Fá-la, recorrentemente, sozinho e
às suas custas, não só porque a natureza é
o seu ganha-pão, mas também porque tem
consciência de que as empresas devem ter
essa responsabilidade social e ambiental.
São valores que, aliás, também faz questão
de passar aos seus clientes.
O desgaste rápido dos equipamentos é o
grande senão destas atividades. “Cordas,
arneses, fatos, botas têm de ser renovados
praticamente todos os anos. Estamos a falar de investimentos de milhares de euros
e a dificuldade é essa: não só podermos
comprá-los, mas garantirmos que daqui
a um ano temos como renová-los, porque
sabemos que todo o equipamento vai desgastar-se”, explica Emanuel Raimundo.
Esse foi um dos motivos que o levaram à
GRATER Mar. “Fiz as contas e concluí que

recorrer a um projeto deste género ia permitir que investíssemos o valor que gastamos anualmente noutras coisas, noutra
altura. Foi uma mais-valia: adquirimos o
dobro dos fatos que tínhamos para o coastering, botas – calçado específico para
andarmos em rochas molhadas –, kayaks,
pranchas de paddle. Investimos em tudo o
que era essencial para o mar e foi a melhor

decisão que fizemos, porque se não fosse o
equipamento que adquirimos, não teríamos
tido trabalho nenhum no verão da pandemia. Utilizámos tudo nessa altura, sobretudo com as colónias de férias, que integram
sempre muito miúdos”, refere o empresário.
Os investimentos com que avançou, com
o DLBC Costeiro, tiram, assim, algum peso
dos ombros da empresa. Assim, sobra tempo e dinheiro para pensar em outras coisas.
Por exemplo, em acolher todos os clientes,
locais e visitantes, que procuram conhecer
a ilha com a Rope Adventures. É o caso de
Linda e Karen, duas amigas viajantes, de 60
anos, de Boston, que todos os anos viajam
juntas e nunca repetem destinos, à exceção
da Terceira: aqui vêm desde 2017. É, para
Emanuel Raimundo, um motivo de satisfação: “significa que a Terceira tem condições
e significa que nós, orgulhosamente, estamos a fazer alguma coisa bem feita”.
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MERGULHOS NO MAR
E UM CICLO PERFEITO
BENEFICIÁRIO OCTOPUS ATIVIDADES NÁUTICAS LDA
DESIGNAÇÃO MODERNIZAÇÃO, DIVERSIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO
AMBIENTAL DA EMPRESA OCTOPUS
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 21.494,95€
DESPESA PÚBLICA 18.270,71€

Embora natural da Figueira da Foz, cidade
do distrito de Coimbra banhada pelo mar,
foi nos Açores que Alexandre Jacinto fez o
seu batismo de mergulho. Nos anos 90, em
férias com a família, aproveitou as águas
límpidas da ilha Terceira, agitadas por uma
vida marinha abundante, para mergulhar.
Apanhou-lhe o gosto e, no regresso a casa,
acabou por avançar com o primeiro nível
do curso, tendo continuado até fazer-se
instrutor. Em 2008, já a trabalhar na área e
na sua cidade, soube que havia, no arquipélago, uma escola de mergulho disponível
para venda. Era a Octopus, que lhe tinha
oferecido, anos antes, a sua primeira experiência no fundo marinho. “Coisa do destino
ou não, foi o que aconteceu. Vim cá ver o
possível investimento e quando voltei para
o continente já ia com a decisão tomada”,
lembra.
A Octopus era, já nesse tempo, um nome
reconhecido na área do mergulho. Ainda
130 PO MAR2020 AÇORES (2014-2020)

assim, Alexandre Jacinto tinha uma visão de
futuro. O plano era montar uma operação
de qualidade, com assistência personalizada aos clientes: os que já tinham certificado e vinham explorar os locais de mergulho
da ilha, e os que procuravam a sua primeira
experiência, podendo, aqui, fazer o batismo.
Nestes 13 anos, a escola consolidou a sua
presença no mercado. É a mais antiga em
atividade na Terceira e o profissionalismo
e a proximidade que se estabelece com os
mergulhadores valem-lhe a boa publicidade. “Felizmente, fomos sendo reconhecidos
pelos nossos clientes. Fomos obtendo muitas recomendações, muitos certificados de
excelência. Somos uma escola de referência, não pela quantidade de pessoas, mas
pela qualidade do serviço prestado”, afirma
Alexandre Jacinto.
A partir da Praia da Vitória, os instrutores
desdobram-se em idas ao mar: acompanham mergulhadores mais experientes e
transmitem os primeiros ensinamentos a
quem agora começa. São, sobretudo, portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e
italianos. Exploram o norte e o sul da Terceira, em mergulhos mais longínquos, mas
também o mar das Cinco Ribeiras e dos
Biscoitos, onde não é preciso barco para
aceder. Em qualquer circunstância, garante

o empresário, mergulhar no arquipélago é
uma experiência marcante. “Antigamente,
promovia-se muito o mergulho com as jamantas – peixes tropicais que passam por
Santa Maria –, também com o tubarão-baleia, mas o mergulho nos Açores é muito
mais do que isso. Claro que toda a gente
gosta de ver um exemplar desses, porque
é inesquecível, mas este mar tem uma variedade incrível de peixes, nomeadamente
no fundo, os bottom reef fish, que são os
peixes coloridos – o rei, a rainha, as garoupas, os meros, os bodiões, as moreias. No
verão, quando as águas estão mais quentes, quando a visibilidade está melhor, há
muitas espécies interessantes para ver na
água, as pelágicas, como as barracudas, os
lírios, os encharéus, as raias, que são um
ícone nos Açores. É isso que as pessoas

procuram: visibilidade, temperatura e cardumes”, defende.
Importa, por isso, que o destino seja divulgado com verdade. Alexandre Jacinto acredita que as entidades oficiais têm feito esse
esforço, para que os visitantes não saiam
defraudados da Região, e também a empresa escolhe a honestidade, mesmo que
a seu desfavor. “Sempre foi nossa política
vender exatamente aquilo que existe e já
perdemos clientes com isso. Se nos perguntam se devem vir para cá ou para as
Maldivas, temos de saber o que querem
ver, porque são coisas completamente diferentes. Hoje há muita informação, mas é
preciso lembrar que os Açores estão localizados no Atlântico Norte, que isto não é um
destino dos trópicos – é um destino bom
para mergulhar, tem uma variedade enorme de locais, mas as pessoas não devem
iludir-se”, sublinha.
Alexandre Jacinto é apaixonado pelo mar
do arquipélago açoriano. Fala-nos, por
exemplo, da Baixa do Ambrósio em Santa
Maria, onde é possível ver as tão ambicionadas jamantas; do ilhéu das Formigas; do
Banco D. João de Castro, entre a Terceira
e São Miguel, que possibilita um mergulho
a cerca de 50 quilómetros de terra, sobre
um vulcão submarino ativo, a lembrar um
aquário gigante. Já em território terceirense, desvia a atenção para o Caneiro dos Corais, que exige um mergulho mais profundo
e experiente, que permite observar não só
uma formação rochosa imponente, mas
também um jardim de coral mole, único na
Região; e para o parque arqueológico subaquático na baía de Angra, um local de excelência quer para mergulhadores conhecedores – nomeadamente aqueles que se
fazem acompanhar de câmaras fotográficas –, quer para quem está a começar. Este

local é único e há uma explicação: aqui não
é permitido caçar, nem pescar. O proprietário da Octopus gostava que o exemplo se
replicasse noutros pontos do arquipélago.
“Há aqui uma grande lacuna, que são as
áreas marinhas protegidas para a prática
de mergulho. Nós não queremos o mar para
nós, mas precisamos de pequenas zonas
onde não haja atividade extrativa – áreas
protegidas da pesca, da caça, onde apenas
possam fazer-se atividades de visitação, de
contemplação, como é o mergulho com garrafa, como é o mergulho de apneia. Todos
ganhamos com isso: nós, porque conseguimos mergulhar numa zona muito rica; mas
também os pescadores, porque no mar não
há barreiras e essa quantidade de peixe vai
ser exportada para as zonas vizinhas. A implementação de áreas marinhas protegidas
seria um passo fundamental e faria, de facto, a diferença. Qualquer destino de mergulho ou de natureza que se intitule como tal,

tem-nas. Já tive a felicidade de mergulhar
em locais desses, como é a reserva marinha das Formigas, ao largo de Santa Maria,
como a Baixa do Ambrósio, como a reserva
marinha do Garajau, na Madeira, e são zonas incríveis. A vida marinha é inacreditável
e está lá todo o ano”, considera.
É verdade que o mergulho nos Açores começa a ser uma atividade que se pratica na
época alta e na época baixa e, nesse sentido, a criação destas reservas seria ainda
mais valorizada. Há quem se desloque especificamente à Região, seja em que altura
for, só para entrar no mar. Poder contactar
com cardumes protegidos seria, para Alexandre Jacinto, uma mais-valia para quem
mergulha o ano todo.
O mergulho é, como se vê, uma atividade
autónoma, que se vende sozinha, mas que
se funde com toda a economia. “O que nós
aconselhamos – até para nos protegermos,
porque o tempo nos Açores é um pouco inGRATER . 25 ANOS 131

constante – não são as férias de mergulho,
mas com mergulho. Desafiamos as pessoas a viverem a Região. Os apaixonados
pelo mar facilmente fazem uma viagem de
whale watching, facilmente dão uma volta
à ilha, fazem um trilho pedestre. E estas
pessoas, que gostam de alguma atividade
física, de fotografia e de vídeo subaquático,
que gostam de viajar e de comer bem, precisam de ficar no hotel, de alugar um carro,
de comer fora”, sustenta.
A promessa do contínuo crescimento do
mergulho nos Açores, especificamente na
Terceira, levou a Octopus a investir quer na
segurança do barco que leva os mergulha-

dores a alto mar, com a aquisição de um
motor auxiliar, quer no conforto da embarcação, com a instalação de bancos e de uma
zona de sombra. Para melhor se posicionar
no mercado, a empresa apostou, ainda, na
comunicação, no marketing digital, e para
melhor responder aos clientes reforçou os
equipamentos disponíveis. Fê-lo através da
GRATER Mar, por considerar que havia, aí,
uma oportunidade para chegar a um maior
número de pessoas e, assim, tornar o negócio ainda mais rentável.
Os clientes já começam a aparecer, mesmo
depois do revés no setor do turismo, provo132 PO MAR2020 AÇORES (2014-2020)

cado pela pandemia de COVID-19. Primeiro, começaram por ser os locais mais aventureiros – pessoas que ou nunca tinham
mergulhado ou que queriam aprender
outro tipo de especialidade, como o mergulho noturno e o de profundidade. Agora,
começam a chegar os visitantes e, para
Alexandre Jacinto, o arquipélago tem todas
as condições para acolher os turistas que,
agora, vão desconfinar. Isto, sem se tornarem um destino massificado. “É um destino europeu, seguro, limpo, onde há espaço
para caminhar, para ir à praia, para visitar o
que quer que seja sem estarmos empacotados como noutros sítios do mundo. Costumo dizer que os Açores estão protegidos
pela natureza, por não serem um destino
de praia e de sol, para onde vão as massas,
e por não terem uma enorme capacidade
hoteleira. Acho que a Terceira tem um bom
equilíbrio entre capacidade de resposta e
oferta de serviços de qualidade”, entende.
A Octopus está aí posicionada e pretende
continuar a ser uma escola de referência
no mergulho na Região. O que a distingue
é a proximidade e a assistência personalizada, mas também a vontade de crescer e
de fazer melhor. Planos para desenvolver a
empresa? Explorar as atividades de mergulho com registo audiovisual de grandes
animais, como as baleias e os golfinhos, e
apostar no mergulho com tubarões, também possível na Terceira. O empresário
acredita que os Açores podem vir a ser o
melhor destino europeu para mergulhar
com estes animais e a empresa quer proporcionar essa experiência.
Talvez nada disto fosse possível se, nos
anos 90, Alexandre Jacinto não tivesse vindo à ilha, onde aprendeu a mergulhar. A
empresa que lhe deu esse batismo é, agora,
a sua. É um ciclo perfeito que se completa.
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RUI VON AMANN

DIRETOR REGIONAL DO PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS

O programa de cooperação territorial
INTERREG Madeira-Açores-Canárias entrou no nosso quotidiano de trabalho, por
via das tarefas de gestão do fundo estrutural europeu FEDER, que financia este programa operacional.
A participação na condução de programas
de cooperação territorial tem uma vivência muito própria e distinta da programação “mainstream” que conhecemos e em
que trabalhámos desde o primeiro Quadro
Comunitário de Apoio, ainda no início dos
anos noventa. Os projetos são essencialmente de natureza imaterial e são promovidos não por uma entidade, ou um promotor,
mas por vários co-promotores ou “sócios”.
O financiamento comunitário do INTERREG
atribuído às regiões é calculado em função
da população residente. Tendo as Canárias
uma população sensivelmente oito vezes
superior à da Madeira e à dos Açores, imagina-se a dificuldade de montagem financeira dos projetos entre os sócios, face ao
desequilíbrio financeiro existente. Porém,
em todos os períodos de programação ultrapassaram-se estas dificuldades e aí estão projetos bem interessantes, parcerias
que ficaram e que se projetam no futuro.
O INTERREG Madeira-Açores-Canárias
marca também uma época de alguma in-

ternacionalização na condução dos fundos
estruturais, porventura, numa escola na
gestão corrente dos financiamentos europeus. Com efeito, para além do diálogo corrente triangular entre as autoridades regionais, Lisboa e Bruxelas, com este programa
juntou-se mais um vértice nesta geometria
negocial, reforçada não só com a entrada
de outras autoridades regionais, como também, alguns países terceiros como sócios
no programa, no caso, Cabo Verde, Mauritânia e Senegal e, doravante, reforçando-se
igualmente a cooperação com as restantes
regiões ultraperiféricas.
Da nossa parte foi com muito gosto que
participámos e colaborámos afincadamente na gestão do INTERREG, nos Açores. De
destacar a participação da Dra. Andreia
Bretão, anterior diretora de serviços desta
direção regional, que desde a primeira hora
estabeleceu a ponte com as estruturas de
gestão das regiões parceiras e preparava e
acompanhava as negociações de seleção
dos projetos, algumas das quais bem difíceis, ao encontro de um resultado satisfatório para todos.
Estamos gratos pela oportunidade de profissionalmente termos colaborado neste
programa de cooperação territorial e de algum modo termos tido algum papel na se-

leção de iniciativas válidas, como é o caso
atual do projeto liderado pela GRATER, o
“Craft & Art”, com sócios dos Açores, da
Madeira, Canárias e Cabo Verde.
Uma última palavra para felicitar a GRATER
pelos 25 anos que leva de ação relevante
na sociedade açoriana.
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SOFIA MEDEIROS

DIRETORA DO CENTRO REGIONAL
DE APOIO AO ARTESANATO (CRAA)

O Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA) é um serviço executivo da Vice-Presidência do Governo, Emprego e
Competitividade Empresarial dos Açores
que assenta a sua ação na proteção, valorização, promoção e certificação das produções artesanais, nos programas de apoio
às atividades artesanais, na organização e
enquadramento do setor.
O CRAA, ao ser parceiro no projeto “Craft &
Art - Capacitar pela Inovação”, apoiado no
âmbito do Programa de Cooperação Territorial INTERREG V-A 2014-2020, juntamente
com a GRATER, ADELIAÇOR, IVBAM (Madeira), FEDAC (Canárias) e CNAD (Cabo
Verde), conseguiu proporcionar aos artesãos açorianos uma série de atividades em
prol do seu crescimento.
Ao longo de três anos, foram desenvolvidas competências de empreendedorismo
e inovação que permitiram às empresas
artesanais uma maior diversificação e diferenciação de produtos. As empresas conseguiram, desta forma, marcar uma presença distinta nas diversas feiras e mercados
nacionais e internacionais em que participaram.
Das diversas ações que envolveram dezenas de artesãos de todas as ilhas do
arquipélago, destacam-se duas, pelo seu
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alcance intercultural e promocional: as Residências Criativas e o “Hands On Azores
Crafts”.
As Residências Criativas do CRAA promovem o encontro entre artesãos e designers
e o cruzamento entre os universos da tradição e da inovação para a criação de produtos com novas linguagens.
No âmbito do projeto “Craft & Art” promoveram-se duas Residências Criativas em
que se potenciaram quer a utilização dos
recursos endógenos açorianos, quer as
técnicas artesanais ancestrais, já pouco
comuns no artesanato.
Numa época em que a valorização dos recursos endógenos é determinante para o
desenvolvimento das regiões, fez todo o
sentido que as residências se sustentassem, por um lado, no recorte e embutido
em madeira e, por outro, no barro de Santa
Maria e nas fibras vegetais, tão pouco difundidas no arquipélago e que urge recuperar.
No caminho que o CRAA tem vindo a percorrer no sentido da valorização das artes
e ofícios açorianos, a criação do “Hands On
Azores Crafts” é um importante contributo,
sobretudo para estimular o turismo cultural
artesanal de forma a vincular a Região a uma
oferta diferenciadora, conquistando o merca-

do exterior. “Hands On Azores Crafts” é uma
oferta de roteiros e experiências artesanais
que dá a conhecer os artesãos de cada
uma das nove ilhas dos Açores e permite
a descoberta e a experimentação direta do
saber fazer ancestral.
Transversal a todas as atividades foi o objetivo do projeto “Craft & Art” de desenvolver
experiências interculturais e a troca de saberes e de técnicas entre os territórios dos
Açores, de Cabo Verde, da Madeira e das
Canárias.
Acima de tudo, potenciou-se o olhar crítico e inovador perante o que se cria e uma
nova visão do território, da cultura, das tradições e do património.

PAULA SOUSA
ARTESÃ

Caros leitores,
É com grande orgulho que, através do meu
testemunho, deixo aqui registado, em palavras simples, os meus desejos de parabéns
à GRATER por tão feliz data.
Nasci na Praia da Vitória, com ascendência no Ramo Grande. Fui criada num ambiente onde os testemunhos das minhas
avós eram enriquecidos num quadro de
labuta diária pelo trabalho manual do fio e
do pano, que serviam para colmatar as necessidades de uma época em que todos os
bens eram escassos.
A transformação da matéria-prima e a reinvenção de peças sempre me fascinaram…
ADN, creio!
Com o nascimento dos meus filhos foi impossível não contrariar a oferta padronizada disponível no mercado. Assim, comecei
a criar as minhas peças, aquelas que eu
achei que fariam a diferença, não só pela
originalidade e simplicidade, mas por serem únicas e, sobretudo, porque na base da
criação das mesmas estariam as técnicas
que durante a minha infância tive oportunidade de aprender com as minhas avós.
E porque todo o meu prazer em criar as minhas peças e a crescente procura do público pelos meus artigos foram, até então,
suportados pelo conhecimento pessoal e

empírico, senti (e sinto) uma necessidade
constante de evoluir. Com isto, procurei referências de trabalho, auto formação e projetos que avaliassem o meu perfil de atuação
nesta área. Foi quando tive conhecimento
do “Craft & Art”, projeto do INTERREG MAC
2020, promovido pela GRATER. Deste projeto faziam parte várias formações potenciadoras de conhecimento, valorização e
enriquecimento na área do artesanato.
Posso afirmar que na minha condição de
artesã houve o “antes e o depois” de frequentar estas formações. Lembro-me de
ter pedido para frequentar as formações
em regime compatível com a minha profissão (sou professora), de fazer trocas e de
trabalhar muito em casa para poder estar
à altura de tamanho investimento por parte de quem estava disposto a ensinar e por
parte de quem tinha tido a sensibilidade de
promover o evento, a GRATER. Não foram
dias de gestão pessoal fácil, mas foram dias
que deram o mote para uma marca que
hoje está registada e que detém uma notoriedade que de outra forma não teria sido
possível, as Mãos de Trapo.
Trazer à ilha Terceira formadores de referência nacional e internacional, poder
aprender com eles e receber o feedback
dos mesmos, fez com que toda a vontade

de crescer recebesse o bálsamo para emergir. Fazer artesanato nos tempos de hoje
vai muito além de replicar técnicas, é preciso inovar, conciliar-se com os tempos que
correm e com um público cada vez mais
exigente. A GRATER está presente nessa
preocupação e com ela a determinação de
uma inovação que se exige, não esquecendo a nossa cultura, o nosso património e
tudo aquilo que nos identifica e nos torna
tão únicos e especiais.
Falar de ruralidade não é parar no tempo,
como muitos julgam, pelo contrário, é reconhecer a identidade das nossas gentes,
os nossos contextos e enriquecê-los com
a evolução que se pretende, sem danificar
a sua essência. Este princípio traz consigo
a perpetuação da nossa história e fomenta
uma base sólida de conhecimento para as
novas gerações e para todos os que nos visitam e levam consigo a vontade de voltar.
Por tudo isto e muito mais, parabéns
GRATER por tão nobre génese! Felicidades
para o futuro que se pretende longo e repleto de vitalidade.
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EDUARDA VIEIRA
ARTESÃ

Chamo-me Eduarda Vieira, sou natural da
freguesia de São Bento, mas residente na
freguesia de São Bartolomeu há já muitos
anos, e artesã de tecelagem e de artes decorativas da ilha Terceira desde os meus
tenros dezoito anos.
Há muito que a GRATER faz parte do meu
percurso enquanto artesã, pois participei
na primeira edição da Feira de Artes e Ofícios Tradicionais que esta associação organizou, em 2003, na cidade de Angra do
Heroísmo. Foi nesta feira que tive o meu
primeiro contacto com o público, mas também com a realidade de um stand (até então desconhecida), com artesãos de outras
artes e com outras inspirações. Foi o marco
que mudou a minha vida e a minha visão
sobre ser artesã.
Mais tarde, decorria o ano de 2017, tive o
prazer participar em workshops e cursos
organizados pela GRATER, desenvolvidos
ao abrigo do projeto “Craft & Art”, onde conheci colegas, variadas artes de artesanato
e onde se pôde partilhar ideias, opiniões
e saberes. Os formadores, como a Guida
Fonseca do workshop de tecelagem, ajudaram-me a desenvolver competências, mas
sobretudo a inovar; a Marita Setas Ferro e o
Orlando Magalhães, do curso Inovar as Artes e Ofícios, mostraram-me que a tecela140 CRAFT&ART

gem pode ser aplicada em várias vertentes
e as preocupações que devemos ter com
os novos mercados. O workshop de embalamento e vitrinismo, ministrado pela Maria
Pires, alertou-me, por sua vez, para a importância da apresentação do produto final
ao cliente.
Depois de ter participado na formação com
a formadora Marita Setas Ferro (estilista da
marca Marita Moreno), esta convidou-me
a formar uma parceria para a conceção da
sua coleção SS18, uma coleção de sapatos
inspirada nos Açores, sendo que eu ficaria
responsável pela confeção do tecido de
remissa (repasse), vulgarmente utilizado
na nossa colcha regional (a colcha de espelhos), e a Marita – como estilista que é
– ficaria responsável pela criação de uma
linha sustentável de sapatos que, aos meus
olhos, são do mais belo que há. Este trabalho de parceria, que é o exemplo da fusão
entre o artesanato e o design, levou o meu
nome além-fronteiras, a ser conhecido no
mundo da moda nacional e internacional,
situação que nunca havia sequer sonhado.
Assim, pude participar, ao vivo, com o meu
trabalho – e também lá teci – em Paris, no
certame do Carrousel du Louvre – Carrossel des métiers d’art et de création, em dezembro de 2018.

A GRATER, no âmbito do projeto “Craft &
Art”, organizou ainda a apresentação, no
auditório do Museu de Angra, dos trabalhos realizados pelos artesãos nas diversas
formações, bem como a apresentação dos
sapatos da coleção SS18 desenvolvidos
com a Marita Setas Ferro – um sonho tornado realidade e mostrado naquela que é a
minha terra, num momento que muito me
honra e orgulha.
O que me tem vindo a acontecer nestes últimos anos mostrou-me que há muito para
se aprender e evoluir. O quanto este projeto me ajudou a fortalecer e a consolidar os
meus conhecimentos é incalculável. Pude
demonstrar e acreditar no meu trabalho
que, sem que eu estivesse à espera – de
todo – me levou muito longe, com as parcerias e os conhecimentos adquiridos. Não
há palavras para agradecer à GRATER por
tudo isto.
Obrigada e parabéns a esta associação.
Obrigada pelo vosso trabalho realizado no
desenvolvimento das competências e conhecimentos dos artesãos locais.

SÍLVIA TEIXEIRA
ARTESÃ

Foi com muita surpresa e agrado que recebi
o convite para participar neste livro comemorativo dos 25 anos da GRATER, através
do meu testemunho.
Resido na ilha Terceira há cerca de 20 anos,
mas só em 2012 dei início à atividade profissional na minha área de formação, o design
de moda.
Foi em fevereiro desse ano que abri o meu
ateliê, dedicado ao design e confeção artesanal de trajes para equitação e outro tipo de
vestuário, e desde aí tenho gerido o meu pequeno negócio com o auxílio e a orientação de
quem me é mais próximo – a minha família.
Inicialmente, o meu trabalho era mais
abrangente, estendendo-se a áreas tão distintas como figurinos para teatro, vestidos
de noiva, trajes para equitação e toureio,
passando também pela vertente do design
de moda per si, tendo sido o meu primeiro
desfile – que se realizou no Museu de Angra do Heroísmo, na Noite dos Museus, em
Maio de 2015 – o momento que mais contribuiu para dar a conhecer a minha atividade.
Como resultado, surgiram alguns convites para desenvolver alguns projetos, dos
quais destaco os figurinos da Marcha Oficial das Sanjoaninas – projeto que abracei
desde logo com muito carinho e que tenho
vindo a efetuar em parceria com a minha

amiga e colega Sofia Silva –, e também a
minha participação na Residência Criativa
de 2016, promovida pelo Centro Regional
de Apoio ao Artesanato (CRAA), onde tive
a oportunidade de trabalhar em conjunto
com outros artesãos, explorando a versatilidade das rendas tradicionais.
Atualmente, o foco do meu trabalho é no design de trajes e acessórios para equitação.
Trabalhar nesta área tão específica aqui
nos Açores não é, de todo, uma tarefa fácil. A insularidade tem um peso acrescido,
não só pela escassez de clientes, mas também pelas limitações no que concerne aos
meios necessários ao desenvolvimento dos
meus projetos.
Pelo menos, era assim que eu pensava até
há algum tempo.
A tão almejada visibilidade para quem,
como eu, está “escondido” no meio do mar,
é um processo demorado, mas bem sucedido quando temos acesso a ferramentas
valiosas que nos permitem compreender e
explorar a outra parte do negócio, aquela
que negligenciamos quando nos dedicamos somente ao processo criativo do produto que vendemos.
Foi através da GRATER e do CRAA que visitei, pela primeira vez, a ilha Graciosa.
Não estava familiarizada com o termo

storytelling, e foi numa formação promovida por estas entidades, de “Storytelling e
Design Visual”, que tive a oportunidade de
conhecer não só outros pequenos empresários como eu, mas também este conceito
que me levaria a ter uma abordagem diferente ao meu negócio.
Durante aqueles dias de formação e de
convívio, conheci outras visões e adquiri
ferramentas e saberes essenciais para o
desenvolvimento e a promoção da minha
atividade profissional, que por ser tão específica a torna particularmente adequada
a este tipo de abordagem.
O storytelling mudou a forma como exponho o meu negócio. Contar a história do
que faço e porque o faço é, sem dúvida, a
melhor maneira de suscitar a curiosidade
e criar empatia, de comunicar. E daqui, “do
meio do mar”, as minhas histórias têm chegado a bom porto.
A GRATER desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da Região e dos
produtos aqui produzidos, não só através
dos apoios financeiros, mas também porque
tem a visão de outros meios que são necessários, disponibiizando-os, facilitando o
crescimento de pequenos negócios diferenciados como o meu, que muito enriquecem
o panorama empresarial dos Açores.
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PROJETO DE COOPERAÇÃO

A TRANSFORMAÇÃO
DO ARTESANATO TRADICIONAL
CRAFT&ART
DESIGNAÇÃO CAPACITAR PELA INOVAÇÃO
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 74.612,98€
DESPESA PÚBLICA 63.421,04€

Resgatar o artesanato do perigo do desaparecimento, tornando-o num produto mais
competitivo, nunca foi um desafio simples.
Valorizar as artes locais, por exemplo, introduzindo-lhes contemporaneidade ou,
simplesmente, munindo os artesãos das
ferramentas necessárias para a promoção
dos seus trabalhos, é uma tarefa complexa,
que exige o esforço coordenado de muitos.
Ainda que difícil, a missão foi assumida
por várias associações da Macaronésia. A
GRATER liderou o grupo.
O projeto “Craft & Art”, que envolveu o
CRAA – Centro Regional de apoio ao Artesanato dos Açores, a ADELIAÇOR – Associação para o Desenvolvimento Local de
Ilhas dos Açores, o IVBAM – Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, a FEDAC – Fundação para a Etnografia
e Desenvolvimento do Artesanato das Canárias e o CNAD – Centro Nacional de Artesanato e Design de Cabo Verde, arrancou
em 2017. Tratou-se de um projeto de coo142 CRAFT&ART

peração transnacional e transfronteiriça, ao
abrigo do INTERREG MAC 2014/2020, com
um investimento total de cerca de um milhão de euros, comparticipado a 85% pelo
FEDER. Eram muitas as metas da iniciativa,
que cabiam, essencialmente, nesta: oferecer ao artesanato uma nova abordagem
formativa, baseada nas novas tecnologias e
com especial enfoque nas componentes de
produção, no empreendedorismo, no design, na inovação e no marketing.
Tratou-se, enfim, de um projeto multidisciplinar, com várias fases e ações, que colocou a tónica não só na fase final da conceção e venda dos produtos, mas também
na produção das matérias-primas. Por isso,
primeiro, o “Craft & Art” avançou com a
realização de um diagnóstico para identificar os materiais em causa, as explorações
agrícolas e áreas afetas à sua produção.
Depois, passou-se ao reconhecimento dos
mercados e dos circuitos de comercialização.
Havia ainda o objetivo de dotar as pequenas e médias empresas com conhecimentos técnicos específicos de artesanato,
através do desenvolvimento de oficinas
que, depois do diagnóstico relativo às matérias-primas, se mostrassem com potencial económico. Por outro lado, preten-

dia-se que os negócios regionais fossem
dotados de conhecimentos mais abrangentes na área comercial e de gestão, pelo que
foram organizadas e ministradas formações
e workshops relacionados com a inovação,
o design e a gestão empresarial.
O percurso foi trilhado e, a par de todo esse
trabalho de preparação, um conjunto de residências criativas e de intercâmbios entre
os territórios da parceria potenciou a troca
de saberes e de técnicas, permitindo criar
as bases para avançar para novos produtos
ou para a refuncionalização dos existentes.
Olhar as artes a partir dos Açores
A primeira reunião do projeto, que contou
com um representante de cada território
parceiro, aconteceu a seis de abril de 2017
na Sala dos Canhões da Pousada de São
Sebastião. Na sessão de abertura, Guido
Teles, então presidente do Conselho de Administração da GRATER, sublinhou, precisamente, aquele que era o ponto de partida
da iniciativa: a missão de garantir a preservação da identidade cultural dos arquipélagos da Macaronésia através da produção
de objetos que se identificam com as tradições de cada uma das ilhas – introduzindo,
ao mesmo tempo, inovação no processo e
abrindo canais de comercialização – apre-

GRATER . 25 ANOS 143

sentava desafios comuns às diferentes regiões e havia que superá-los.
“A estrutura produtiva artesanal dos nossos
territórios é constituída por empresas de
pequenas dimensões, grande parte delas
com um incipiente grau de inovação. Para
além disso, existe uma clara dificuldade na
transmissão dos conhecimentos e das técnicas artesanais a novos promotores e um
tendencial envelhecimento dos artesãos
em atividade. Acresce que a descontinuidade dos nossos territórios, todos eles insulares, dificulta consideravelmente o estabelecimento de circuitos de comercialização,
onerando o escoamento dos nossos produtos artesanais”, considerava.
Para ultrapassar essas dificuldades, as associações desdobraram-se em iniciativas
voltadas, essencialmente, para a formação,
para o encontro de ideias e para a necessi144 CRAFT&ART

dade de oferecer ao artesanato local uma
nova perspetiva. De 23 de outubro a cinco
de novembro desse ano, por exemplo, três
artesãos da ilha Terceira – Francisco Pereira, José e Susana Almeida – participaram
na residência criativa de embutidos em
madeira, orientada pela designer Susana
António. Esse encontro deu frutos: uma coleção de peças inspiradas no alfenim e no
bordado branco.
“As vivências destes criadores são importantes e foi nesse sentido que surgiu a ideia
de apostar no alfenim e no bordado branco
como motivos de desenho. Ambos, assim
como a iconografia da ilha, foram focos de
inspiração. A Susana António faz um trabalho incrível na inovação do produto, porque
o respeita. Não é um trabalho em que o designer impõe a sua ideia – há sempre uma
articulação e um respeito enorme pelo tra-

balho dos artesãos. E o resultado é feliz e
genuíno; não é conceptual e desligado da
realidade. É isso que queremos trazer para
cá”, dizia Sofia Medeiros, diretora dos serviços do Centro Regional de Artesanato
dos Açores (CRAA), organização que, com
o apoio logístico da Associação de Desenvolvimento Regional, foi responsável pela
residência criativa em causa.
Nesses meses, a GRATER organizou ainda
formações em Excel Básico, Princípios Básicos da Gestão Empresarial, Técnicas de
Marketing, Redes Sociais e Vendas Online.
As formações contaram com a participação
dos artesãos das duas ilhas que integram o
território de ação da Associação de Desenvolvimento Regional, Terceira e Graciosa.
No ano seguinte, as formações prosseguiram. Guida Fonseca, tecedeira há muito
habituada a ministrar workshops em arte
têxtil, foi um dos nomes que emprestaram
sabedoria a estes encontros. “Apenas uma
minoria das pessoas que participaram [no
workshop de tecelagem] já tecia, porque o
facto é que a tecelagem está a desaparecer
na Terceira e tem, neste momento, pouca
expressão. Para além disso, os teares não
estão nas melhores condições o que dificulta o trabalho. Por isso, estive a falar sobre técnicas e formas diferentes de colocar
a teia. No fundo, o objetivo é sempre que
as pessoas consigam ter autonomia para
prosseguir esta tradição e divulgar aquilo
que aprenderam entre os seus pares”, avançava, na altura, a formadora.
Eduarda Vieira pertencia ao grupo das tecedeiras que aprenderam novas técnicas
de laboração do tear. “Estou muito agradecida. A Guida Fonseca desmistificou o
trabalho em torno dos quatro quadros e
isso foi muito importante. O que elas [as
formadoras] nos trazem é essa nova forma

de olhar aquilo que para nós seria quase
banal. Elas olham para o artesanato como
um produto de luxo, fazem a ‘reciclagem’ de
uma arte que estava quase a desaparecer.
Só por isso vale muito a pena”, contava.
Ana Soares, formadora na área dos acessórios de moda, foi outra das presenças
nestes workshops. Durante duas semanas,
a orientadora da formação falou às artesãs
sobre conceitos de moda, sobre o trabalho
de pesquisa que antecede o trabalho artesanal naquela área, sobre metodologias e
mercados. Às artesãs, a formação em acessórios de moda ofereceu confiança para
apostar em produtos mais modernos, procurados pelos locais, mas sobretudo pelos
turistas. “Temos de estar sempre atentos ao
que se está a fazer nessa área para poder,
com os nossos materiais, fazer coisas que
estão a usar-se neste momento. O meu objetivo é inovar”, afirmava a participante Aida
Barbosa – que foi, mais tarde, orientadora
de um workshop de bijuteria feita em corda,
em paralelo com Manuela Medeiros, que
ensinou técnicas decorativas com palhinha.
A verdade é que estes momentos de encontro de saberes acabaram por ter resultados maiores. Que o diga Eduarda Vieira,
que acabou por tornar-se parceira da designer Marita Setas Ferro. A ligação, potenciada pela GRATER através da formação “Inovação & Design”, levou a artesã a
trabalhar padrões da tecelagem tradicional
que foram depois aplicados numa coleção
de sapatos da marca Marita Moreno – trabalho que foi apresentado em dezembro de
2018 no Carrousel des Métiers d’Art et de
Création, no Carrousel du Louvre, uma das
feiras de artes e ofícios de maior prestígio
na região de Paris.
Meses antes, em junho, onze criadores da
zona de intervenção da GRATER expuse-

ram os seus trabalhos no Museu de Angra do Heroísmo. Maria do Carmo Soares,
Aida Barbosa, Manuela Medeiros, Mariza
Quadros, Maria Ataíde, Carla Lobão, Cristina Santos, Arménio Duarte, Paula Sousa,
Eduarda Vieira e Sónia Bárbara participaram na exposição “Craft & Art” com obras
realizadas no âmbito desse projeto de cooperação, em materiais como escama de
peixe, rede, palhinha, couro, madeira, algodão e metal.
Outra residência criativa, aquela que juntou
artesãos em Ponta Delgada de 14 a 26 de
janeiro de 2019, veio revelar também a importância do trabalho de cooperação nesta
área. O encontro pretendeu desenvolver
experiências de reforço da interculturalidade, mas sobretudo de criação de novos
produtos, com base em recursos naturais,
associando a tradição e a inovação e apostando na troca de saberes e de técnicas entre artesãos de dois arquipélagos distintos.
A residência, orientada por Kathi Stertzig
e Álbio Nascimento através do The Home
Project Design Studio, no âmbito projeto
“Craft & Art”, contou com a participação de
duas artesãs da Terceira: Maria Aurélia Rocha, ceramista, e Manuela Medeiros, especialista na arte do empalhamento.
“Foi importante vermos os trabalhos deles.
Conversámos muito e isso é fundamental.
Nós às vezes estamos muito fechados na
nossa vida e é fundamental aproveitarmos
estes encontros para partilhar e para termos outras ideias”, afirmava, na altura, Maria Aurélia Rocha.
Entretanto, o diagnóstico sobre o potencial
das matérias-primas foi transformado em livro, dada a importância do conteúdo. Foram,
ainda, trabalhados vídeos com testemunhos
dos artesãos, para quem este projeto teve
um impacto significativo. Todos estes resul-

tados foram discutidos num encontro misto,
presencial (no Auditório do Ramo Grande,
na Praia da Vitória, ilha Terceira) e online.
O encontro “Os desígnios do artesanato”
aconteceu a 23 de março de 2021.
No tempo de implementação deste projeto,
nas reuniões que foram mantendo, todos
os parceiros lamentavam o mesmo: a idade
avançada dos artesãos, a falta de interesse
das camadas mais jovens em apostar nesta atividade e a falta de iniciativas e meios
dos criadores para implementarem o que
aprendem nas ações de formação. Mas
o projeto “Craft & Art” veio mostrar que é
possível ultrapassar as dificuldades e inovar. Ficou claro, acima de tudo, que as técnicas do artesanato tradicional, aliadas ao
design contemporâneo, podem revelar-se
produtos de grande potencial económico.
Já o interesse social dos encontros entre
artesãos está à vista. Há projetos que se
mantêm em força.
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TIAGO ORMONDE

VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GRATER
DESDE 19.12.2019

O espaço rural é estrutural na identidade
açoriana.
Da paisagem às expressões culturais, do
desenvolvimento económico à proteção
ambiental, a ruralidade açoriana é singular
no planeta, porque assenta na partilha entre
práticas ancestrais e conhecimentos atualizados; porque se sustenta na compreensão
do espaço envolvente e no seu aproveitamento, na grande maioria dos casos, de forma sustentável; e porque se inspira no apego telúrico que nos formata o caráter.
É, pois, nesta simbiose e idiossincrasia que a
mutabilidade do espaço rural açoriano encontra terreno fértil e uma maneira particular de
evoluir, de forma orgânica, adaptada à realidade, mas sem esquecer nem ferir o seu passado.
Durante décadas, a evolução do mundo primou pela técnica e pelo novo, atirando o passado e o saber fazer ancestral para os recônditos lugares do quase marginal. Mas, no espaço
rural insular, tal opção não vingou, muito por
força do apego ao conhecimento dos pais e
avós por parte dos novos atores dos saberes,
maneios e ações da nossa ruralidade.
Hoje, num momento em que o Local, o Próximo e o Artesanal são moda, voltando aos
escaparates mediáticos, a ruralidade açoriana encontra-se dotada adequadamente
– porque nunca se deturpou – para vingar

nessa nova realidade. E muito desse vigor se
deve à GRATER que, ao longo destes primeiros 25 anos de atividade, soube consolidar-se como agente motivador da preservação
e desenvolvimento do espaço rural açoriano.
Ao longo destes primeiros 25 anos de vida,
são sucessivos os exemplos de projetos que
se enquadram numa visão de um espaço rural em que o passado e o moderno reúnem
o melhor de si, com um objetivo preciso:
aumentar rendimentos, preservar formas de
fazer e, acima de tudo, consolidar futuros.
É essa forma de ver o nosso espaço rural que
convém celebrarmos neste 25º aniversário da
GRATER. A sua preservação e dinamização
são essenciais ao desenvolvimento local, desde que alcançado o equilíbrio entre artes e saberes ancestrais e técnicas e maneios atualizados, fruto da evolução técnica e tecnológica
colocada ao serviço da comunidade.
O desafio que se coloca é exatamente esse:
perpetuar o legado dos nossos antepassados, conferindo modernidade à ancestralidade, mas sem fazer dela tábua rasa.
Perante os desafios e obstáculos, a tarefa
parece hercúlea, mas ao longo destes 25
anos, os dirigentes e quadros da GRATER
têm sabido concretizar aquela visão.
O desafio que se mantém é, pois, que os dirigentes e quadros atuais continuem o per-

curso até aqui trilhado, renovando práticas
e orientações, atualizando conhecimentos
e formatos, mas sem nunca perder de vista
a génese e identidade da GRATER, porque
disso depende o futuro do espaço rural das
ilhas Terceira e Graciosa.
Mas este desafio não se esgota, nem é responsabilidade exclusiva da GRATER. É de
todos nós.
A nossa identidade enquanto comunidade
radica no tempo e território que habitamos.
E o território – moldado pela ruralidade – é
parte substancial na nossa forma de ser. Não
tenhamos vergonha disso. Utilizemos essa
condição para nos colocarmos no pelotão da
frente do desenvolvimento social, económico,
ambiental e cultural desta Região, mas também do país e da Europa que nos enformam.
A cada um de nós cabe o desafio de proteger a nossa ruralidade, os nossos produtores locais, as formas e saberes ancestrais,
os nossos artesãos. Saibamos encontrar
renovadas forças para dedicarmos a atenção devida e justa a todas aquelas e aqueles que não se esquecem do seu passado, o
atualizam e o recordam, mostrando e comprovando que o que é nosso é bom.
A GRATER tem-no feito. E vai continuar a
fazê-lo, por muitos e bons anos.
Parabéns à GRATER.
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RODRIGO RODRIGUES

VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GRATER
DESDE 19.12.2019

Numa altura em que a GRATER atinge a
bonita idade de 25 anos, é importante falarmos um pouco da sua importância, no
quadro das políticas de apoio ao desenvolvimento local, partilhando um pouco do que
tem sido a minha experiência pessoal, como
membro do Conselho de Administração.
Os Grupos de Ação Local (GAL) são hoje
um instrumento fundamental às políticas de
desenvolvimento local, devido à promoção,
avaliação e aprovação de pequenos projetos de investimento, quase sempre de relevante importância económica local, quer
pelos postos de trabalho que criam, como
por toda a economia gerada à sua volta.
Temos tido um papel fundamental no apoio
a algumas atividades não enquadradas em
outros sistemas de apoio ao investimento,
permitindo assim, também, uma complementaridade efetiva ao nível do acesso aos
fundos europeus, tão necessários para o
nosso desenvolvimento.
Especialmente neste novo contexto de
pandemia, a possibilidade de continuarmos
a apoiar as diversas entidades ao nível local fez uma grande diferença nas pequenas
economias de ambas as ilhas.
A proximidade da GRATER aos investidores
facilita uma compreensão real das suas necessidades, o que tem permitido, ao longo
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dos anos, ajustar sempre a estratégia definida a essas mesmas necessidades. Uma
grande abertura por parte dos diferentes
Conselhos de Administração da GRATER,
em constante diálogo com os seus associados, bem como, com outras entidades
em geral, tem permitido uma boa taxa de
execução dos diferentes programas, mantendo esta entidade uma saúde financeira
invejável, aos dias de hoje.
O contacto com realidades diferentes, quer
a nível empresarial como ao nível das autarquias, das Juntas de Freguesia, das
Instituições Particulares de Solidariedade
Social, bem como das várias associações
representativas dos vários setores, foi altamente enriquecedor, julgo que para todos
os membros dos muitos Conselhos de Administração que passaram pela GRATER
durante 25 anos.
Pessoalmente, esta experiência foi extraordinária por me ter permitido conhecer
melhor as realidades ao nível do desenvolvimento local, por me ter obrigado a uma
constante flexibilização de pensamento,
sempre com o objetivo de encontrar a melhor solução para todos e, finalmente, por
me ter proporcionado uma grande aprendizagem ao nível de todo o processo de apoio
ao investimento que desenvolvemos.

Em resumo, espero que daqui a 25 anos outros estejam a comemorar os 50 anos de
vida da GRATER.

ANSELMO PIRES

TESOUREIRO DA GRATER
DESDE 15.12.2015

É com muito orgulho que faço parte desta equipa e, por isso, é com enorme prazer
que vejo a GRATER comemorar o seu vigésimo quinto aniversário. Convém realçar o
contributo desta associação no desenvolvimento do mundo rural no nosso território.
Sem mencionar casos concretos, todos os
projetos vieram contribuir para o desenvolvimento das economias terceirense e graciosense. Espero que daqui a vinte e cinco
anos estejamos a comemorar as suas bodas de ouro e que o trabalho desenvolvido
continue a ser pautado por uma boa execução dos fundos comunitários – que são de
extrema importância para a vitalidade do
nosso território.
Uma palavra de gratidão e apreço a todas
as direções que passaram por esta casa
e que contribuíram para o seu desenvolvimento e, em especial, às funcionárias, pois
as direções mudam e elas permanecem
como alicerces de um edifício que tem um
passado, um presente e que terá, certamente, um futuro repleto de conquistas.
Nesse futuro, temos de ser capazes de enfrentar as dificuldades que nos são colocadas dia a dia. O mundo está em constante
transformação, e a pandemia de COVID-19
veio realçar isso mesmo. Importa, assim,
aplicar e apoiar políticas de proximidade.

Terão de ser essas políticas os instrumentos capazes de alavancar os nossos eixos
de ação e dinamizar, ainda mais, a economia do nosso território, prestando serviços,
mantendo e criando emprego. É neste sentido que temos de continuar a encaminhar
os nossos recursos. Só assim teremos um
território (Graciosa e Terceira) forte e coeso. Atendendo, ainda, ao facto de o mundo estar a atravessar uma forte crise económica e social, e ao facto de estarmos a
assistir ao envelhecimento da nossa população, torna-se – agora mais do que nunca
– imperativo proteger e potenciar as nossas
culturas, tradições e tudo o que nos rodeia,
da serra até ao mar.
A Graciosa e a Terceira, assim como todas
as ilhas dos Açores, são de uma vasta riqueza: desde a gastronomia – e aqui realçamos a qualidade dos nossos produtos,
produzidos em terra de uma forma sustentável e natural, e no mar, onde inúmeras variedades são pescadas de forma artesanal
–, à nossa cultura – os grupos folclóricos,
as bandas filarmónicas, o teatro e o tão único Carnaval da ilha Terceira. É esta a nossa
identidade, que interessa preservar e aperfeiçoar, assim como incentivar e passar às
gerações mais novas.
Apesar da nossa vasta herança, a GRATER

não se foca apenas no seu território e tem
abraçado projetos de cooperação com outros territórios. Saliento o projeto “Cultivar
e Cooperar”, em que foi dado especial enfoque a um intercâmbio com Cabo Verde
– concretamente, com a ilha de Santo Antão – em que a troca de experiências e de
aprendizagens sobre agricultura foi bastante intensa.
Neste cantinho vivem os açorianos, que
se espalharam pelo mundo e levaram longe o que de bom temos por cá. Mas como
tudo ainda não foi feito – e ainda há tanto
por fazer – é de extrema importância que a
GRATER continue a desenvolver o seu bom
trabalho.
Grato pela oportunidade de fazer parte
deste grupo. A todos um bem-haja.

GRATER . 25 ANOS 151

DÉCIO SANTOS

SECRETÁRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GRATER
DESDE 19.12.2019

A GRATER, Associação de Desenvolvimento
Regional, chega à bonita marca de um quarto
de século de existência e é com gosto que afirmo que tem sido uma experiência muito gratificante o envolvimento e a colaboração que
tenho tido para com este projeto nos últimos
cinco anos, destes primeiros 25, enquanto
membro do seu Conselho de Administração.
Desde logo, primeiramente, porque me tem
permitido sentir, em compasso diário, o impacto profundo do trabalho desta instituição no desenvolvimento das nossas localidades e das suas comunidades – ainda que
mais proximamente na ilha Terceira do que
na ilha Graciosa – quer seja pelo incentivo
à criação de pequenos negócios e empregos, quer seja por possibilitar, por exemplo,
a preservação do nosso património ou por
permitir a criação de muitas pequenas infraestruturas, as quais, seguramente, melhoram a vida de todos nós. Devo dizer que
estou muito convicto da eficácia do Desenvolvimento Local de Base Comunitária
(DLBC). Por outro lado, tem sido, inequivocamente, uma grande mais valia pessoal
em termos de conhecimento.
Neste âmbito, penso que é fundamental,
de igual modo, realçar uma dimensão que,
demasiadas vezes, passa despercebida no
trabalho desta instituição, ou seja, a verten152 GRATER HOJE

te da cooperação, que tenho acompanhado
mais diretamente.
São mais que muitas, ao longo dos anos, as
marcas que estes projetos têm deixado quer
na maturidade institucional e competências
dos que fazem esta instituição diariamente,
quer do ponto de vista dos seus produtos e
contributos para o nosso território de intervenção, as ilhas Graciosa e Terceira.
A título de exemplo, gostaria de referir
dois. A marcar a comemoração das nossas bodas prateadas, temos o culminar da
implementação do projeto de cooperação
em espaço da Macaronésia, enquadrado
pelo programa INTERREG, “Craft & Art”,
que envolveu parceiros das Canárias, de
Cabo Verde, da Madeira e dos Açores e
que tem servido para qualificar o artesanato enquanto atividade potenciadora de
desenvolvimento económico e criação de
valor. Para além das competências com que
enriquece todos os envolvidos, deixa também uma publicação que se pretende que
constitua referência futura, o “Diagnóstico
das matérias-primas com potencial para o
artesanato das ilhas Graciosa e Terceira”.
O “Craft & Art” é, por tudo, um excelente
exemplo da materialização do que pode e
deve ser um projeto de cooperação.
Em segundo lugar, referência para o outro

projeto de cooperação que poderá constituir-se uma mais valia para os nossos territórios. Trata-se do projeto “Smart Islands”
que envolve as quatro associações de desenvolvimento local dos Açores, ou seja,
Adealiaçor, ASDEPR, ARDE e GRATER,
bem como parcerias com todos os municípios da Região. Este projeto visa tornar
os Açores num destino turístico inteligente
com recurso às novas tecnologias. Consideramos que poderá ser um excelente contributo para a qualificação e organização do
potencial turístico açoriano. Todavia, no dia
em que escrevemos este contributo, a sua
implementação ainda se encontra ameaçada pela morosidade da justiça em Portugal,
pois foi impugnado o procedimento de contratação pública que visava a sua concretização. A leitura futura desta menção permitirá, com a necessária certeza, perceber
qual o seu resultado. Espero, vivamente,
que o consigamos implementar e, em caso
afirmativo, não ter falhado na previsão da
sua importância. Os aniversários fazem-se
mais para o futuro do que sobre o passado.
Tenho, por todas as razões, a certeza de
que esta instituição perdurará no tempo e,
também, que muito mais irá contribuir para
a melhoria da qualidade de vida do nosso
meio rural.

CARMEN TOSTE
COORDENADORA
DA GRATER

A política de desenvolvimento rural é uma
componente cada vez mais importante da
Política Agrícola Comum e a abordagem
LEADER, se for munida de todas as características que a definem, é um instrumento
poderoso para os nossos territórios.
A GRATER destaca-se pela proximidade
com os promotores: a equipa técnica conhece a candidatura desde a ideia ao projeto, passando pela execução e pelo seu
funcionamento; já o promotor conhece perfeitamente quem lhe analisa a candidatura,
quem a acompanha e quem a decide. Todo
este processo incute confiança no promotor e motivação para o investimento.
Quanto a mim, são 20 anos dedicados a
esta casa e a esta causa que espero que se
perpetue por muitos e muitos anos.
A GRATER não é só o meu local de trabalho – é toda a minha vida profissional desde que a iniciei em 2000. E desengane-se
quem pense que por ser o meu primeiro e
único trabalho, ainda não vivi nada. Vi nascerem ideias, saírem do papel, crescerem,
tornarem-se jovens projetos e, com muita
satisfação, vi muitas delas amadurecerem
e consolidarem-se no nosso território. Conheci pessoas que marcam quer pela sua
criatividade, quer pela sua capacidade ou
simplesmente porque tem de ser, porque se

elas não existissem e não fizessem o que
fazem, o mundo rural não seria este. Agricultores, pescadores, artesãos, cidadãos
empreendedores. Tive a honra de participar
em projetos com jovens e menos jovens,
ajudei a criar parcerias sólidas e profícuas.
Das centenas de candidaturas de investimento analisadas fica o júbilo de pensar,
permitam-me esse egoísmo, que posso ter
contribuído de alguma forma. Das dezenas
de projetos criados ficam marcas: produzir
jogos didáticos, conceber desenhos animados, criar campanhas de sensibilização
ambiental, promover mostras e feiras de
sabores e tradições e de artes e ofícios, alicerçar a capacitação das empresas e dos
empresários.
Todas estas atividades são gratificantes e
reforçam a vontade de regressar no dia seguinte e dar um pouco mais de nós.
Os tempos são outros, a génese da abordagem LEADER parece-nos agora um pouco
distante, o enfoque mais na normalização
de regras, procedimentos e trabalho de gabinete têm vindo gradualmente a substituir
a possibilidade de se arriscar na inovação e
no trabalho frequente no terreno e de contacto direto com os potenciais atores dos
territórios rurais, mas nunca perderemos
a nossa essência de trabalho de proximi-

dade. São os Grupos de Ação Local que,
pela sua abrangente parceria, expressam e
representam as várias entidades da sociedade civil, direta ou indiretamente ligadas
ao mundo rural, e são os técnicos nascidos
e criados nesta experiência que poderão
ser os verdadeiros impulsionadores desses grupos e dessas entidades, enquanto
agentes do desenvolvimento local.
A sigla LEADER significa Ligações Entre
Ações de Desenvolvimento da Economia
Rural. Seria mais uma metodologia para
mobilizar e incentivar o desenvolvimento
nas comunidades rurais locais, do que de
um conjunto fixo de medidas a implementar.
Desde a abordagem LEADER enquanto Programa de Iniciativa Comunitária até
uma submedida dentro de um programa de
desenvolvimento rural, o trabalho dos Grupos de Ação Local – e permitam-me mencionar GRATER em particular, – será sempre o apanágio da resiliência.
Respondo com orgulho quando me perguntam o que faço: trabalho com e para
as pessoas e em prol do desenvolvimento
rural.
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SANCHA GASPAR

TÉCNICA SUPERIOR
DE DESENVOLVIMENTO DA GRATER

Uma década a trabalhar para o desenvolvimento das ilhas Graciosa e Terceira. A laborar para um território que, embora insular
e singular, se quer desenvolvido, a acompanhar os tempos modernos e a realidade
europeísta.
Decorria então o ano de 2011 quando surgiu
a oportunidade de me aventurar nesta missão dedicada ao desenvolvimento do mundo rural, integrando a equipa da GRATER. A
inexperiência e a juventude imediatamente
foram colocadas à prova, pois rapidamente
percebi que a labuta de implementar estratégias que visam o desenvolvimento local
não é tarefa fácil – é árdua, pois conduz-nos
para uma realidade que nos toca a todos.
Toca os nossos próximos; os que desconhecemos; os que já desenvolvem atividade há muito tempo e apenas se querem
modernizar, mas também aqueles que se
arriscam em novos negócios; os que promovem serviços de proximidade e os que
se preocupam com a preservação do património, seja de que forma e/ou condição for.
Possui uma matriz tão abrangente que, não
sendo devidamente aplicada e direcionada,
poderá colocar em causa diversos setores
da sociedade e a vida dos que vivem e lutam por dinamizar o potencial de tão maravilhoso recanto – a nossa região.
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Mas, considero, é também esta dificuldade aliada ao peso desta responsabilidade
que fazem transparecer a beleza e especificidade da implementação da abordagem
LEADER, uma abordagem que une e faz
ouvir todos os intervenientes das diferentes
comunidades e setores, contribuindo para
o enriquecimento dos pressupostos que,
período de programação após período de
programação, a GRATER tem tido o cuidado de implementar no seu território.
Trabalhar com quem vê na GRATER uma
oportunidade para desenvolver e fazer
crescer os seus projetos e ideias é muito
gratificante, mas a satisfação ganha outra
dimensão quando somos nós a identificar
franjas da sociedade que necessitam de
alguma intervenção. Assim, indo ao seu encontro, desenhando e executando projetos
que, de outra forma não seriam concretizáveis, deixamos uma marca positiva em
empresas e, principalmente, em pessoas.
Esta é beleza dos projetos de cooperação
que têm vindo a ser desenvolvidos, muitos
ainda presentes nas nossas memórias, que
tanto cuidado nos fizeram empenhar.
Ao longo destes anos, tenho tido a oportunidade de presenciar esta associação a
abraçar diversos desafios, o que é motivo
de orgulho – saber que a vitalidade das ins-

tituições não se perde com o avançar dos
anos, mas que se vai renovando, enriquecendo e rejuvenescendo com cada pessoa
que com elas colabora: cada elemento técnico; cada elemento diretivo; cada associado; cada beneficiário; cada parceiro.
Sinto, infelizmente, que nem sempre o nosso trabalho é reconhecido, que não é dada
a visibilidade que esta safra merece. Talvez
por desconhecimento da nossa intervenção ou, simplesmente, porque a burocracia
envolta faz desconsiderar este mérito.
Embora consciente de que ainda há muitas oportunidades por agarrar, mas porque
acredito numa sociedade meritocrática,
estou convicta de que estes 25 anos da
GRATER já deixaram uma marca indelével
no nosso território e nas suas gentes. O que
é fundamental, entendo, é que as entidades
governativas reconheçam, validem e que
continuem a apostar no potencial que estas
associações têm no desenvolvimento dos
territórios e que a nós, elementos técnicos,
não nos falte capacidade de adaptação aos
novos tempos, perseverança, entusiasmo,
rigor e, terminando, um incomensurável espírito de equipa pautado pela ética e pelo
respeito.

LUÍSA ANDRADE

TÉCNICA SUPERIOR DE DESENVOLVIMENTO
DA GRATER

Após duas décadas a trabalhar no mundo
empresarial, ingressei na GRATER como
técnica superior de desenvolvimento regional.
A minha integração na GRATER surgiu da
necessidade de reforçar a equipa com mais
um técnico para acompanhar o arranque
da GRATER Mar, quer na divulgação dos
avisos, quer no acompanhamento das candidaturas. Contudo, tenho também tido a
oportunidade de analisar e acompanhar
as candidaturas ao PRORURAL+, bem
como um projeto no âmbito da Cooperação LEADER.
Antes de chegar a esta equipa, reconheço
que não tinha conhecimento da importância que um grupo de ação local tem para
o desenvolvimento do território em que se
insere.
Participar no sonho dos nossos promotores, quer no contacto direto com estes,
antes da colocação das suas candidaturas,
quer nas visitas aos locais de investimento,
é um sentimento gratificante.
Tenho a certeza de que muitos destes sonhos não se teriam realizado sem o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das
Pescas, o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e o empenho do corpo
técnico da GRATER – este corpo técnico

que me recebeu e me demonstrou que estar na GRATER não é apenas um trabalho
igual aos outros, mas sim uma missão que
temos de cumprir com o máximo rigor.
No âmbito da Cooperação LEADER, não
posso deixar de salientar o projeto “Cultivar e Cooperar”, um projeto de cooperação
entre o nosso território e os territórios do
Ribatejo Norte e Cabo Verde, com o qual
tenho aprendido muito sobre o mundo rural
e que tem permitido evidenciar a necessidade que os nossos agricultores têm de
melhorar os seus conhecimentos nas áreas
da agropecuária e agricultura. A nossa visita ao território do Ribatejo Norte e a visita de técnicos e empresários agrícolas de
Cabo Verde ao nosso território foram dos
momentos mais enriquecedores, já que me
permitiram presenciar alguns dos nossos
agricultores a vivenciarem outras realidades, a adquirirem novos conhecimentos e
a pô-los em prática. A vinda dos elementos do território de Cabo Verde foi também
muito marcante, pois representou um momento de aprendizagem para os nossos
visitantes – habituados aos recursos que a
ilha de Santo Antão dispõe, que são mais
escassos –, mas também uma oportunidade de partilha dos seus contributos com os
nossos agricultores, sobre produtos que

não são tão típicos na nossa ilha, mas que
o são na ilha onde vivem. Nunca irei esquecer as suas caras de felicidade ao longo dos
dias em que nos visitaram.
Para mim, o significado de cooperação é
podermos ajudar e sermos ajudados.
Vivemos tempos atípicos e grandes dificuldades económicas estão a pairar sobre
todos nós; a este desafio juntam-se os que
virão com o Novo Quadro Comunitário –
Portugal 2030. Os Grupos de Ação Local
serão chamados a apoiar o seu território
e as técnicas da GRATER cá estarão, preparadas e à altura de tais desafios. Novos
sonhos serão concretizados e o nosso território ficará mais rico com novas empresas, a modernização de espaços sociais e a
criação de mais postos de trabalho.
Nestes 25 anos de vida, a GRATER tem vindo a desenvolver o mundo rural do seu território. Só faço parte desta história há dois
anos, mas eles têm sido verdadeiramente
enriquecedores, tanto ao nível profissional
como pessoal.
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ISABEL GOUVEIA

TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO
DA GRATER

Há 23 anos, decorria o ano de 1997, fui a
uma entrevista de emprego, um pouco perdida, não vou mentir, sem perceber ainda
bem o que era o trabalho da Associação
GRATER. Mas lá fui, com vontade de ingressar no mundo de trabalho.
Quando me contactaram para me informar
que tinha sido selecionada para a vaga de
Técnica Administrativa, fiquei muito feliz e,
claro, com uns “nervinhos” à mistura, confesso.
Entrei numa nova etapa da minha vida,
sempre com vontade de aprender mais,
pois sou apologista de que “o saber não
ocupa lugar”. Ao longo do tempo, foram-me
atribuindo outras tarefas. Cheguei a pensar “isto não faz parte das minhas funções”,
mas fui pesquisando, fui aprendendo e fui
fazendo, até que um dia me chamaram e
me perguntaram se queria subir de categoria e passar para Técnica de Desenvolvimento. Claro que foi um momento de muita
alegria! Aceitei a nova função e orgulho-me
dessa decisão até hoje.
É certo que, há 23 anos, o grau de exigência na análise de candidaturas era menor.
Costumo dizer que, neste trabalho, todos
os dias surgem coisas novas, o que o torna
por vezes stressante, mas são também os
novos desafios que o tornam interessan156 GRATER HOJE

te. Deste modo, ao longo do tempo, fui-me
adaptando às mudanças e cá estou, sobrevivendo desde o LEADER II. Orgulho-me de
dizer que gosto muito do que faço.
É gratificante poder ter o privilégio do contacto direto com os beneficiários, explicar-lhes os passos da candidatura, acompanhar o projeto in loco e ver o “produto final”.
É gratificante quando os beneficiários me
ligam ou escrevem a agradecer a disponibilidade e a ajuda. É nessas alturas que
consigo esquecer as complicações do dia
a dia que, por vezes, ocorrem, pois nem
tudo são rosas, e que me fazem relembrar
que há mais de 20 anos me levanto todos
os dias não apenas para vir trabalhar, mas
para, de certo modo, ajudar alguém a concretizar o seu sonho. Tive e tenho o privilégio de acompanhar alguns projetos de
cooperação, cujas características são diferentes das normais funções diárias, mas
que ajudam de alguma forma a ultrapassar
a monotonia e a complexidade da análise
dos projetos.
Ao longo destes anos conheci vários diretores, com quem gostei muito de trabalhar,
alguns com mais paixão por esta área do
que outros, tenho de ser sincera, mas todos empenhados em dar o seu melhor e
dos quais guardo excelentes recordações.

Conheci outros tantos colegas de trabalho
que por razões diferentes seguiram outros
caminhos, no entanto, todos deixaram marca na Associação e, de certa forma, em
mim. Também fizeram parte deste percurso
várias alterações da sede da GRATER, até
ser concretizado o sonho de ter sede própria, o que acabou por acontecer em 2011,
na Praia da Vitória.
Neste momento, posso afirmar que temos
uma excelente equipa de trabalho, na qual
se sente a interajuda, o apoio e a motivação, com quem vivemos momentos de
stress e, simultaneamente, conseguimos
ter os nossos momentos de descontração
e de amizade.
Para terminar, gostaria de salientar que,
neste meu percurso, pude acompanhar o
crescimento da visibilidade que a GRATER
tem no presente, pelo que devem ser dirigidos os votos de parabéns a todos os que
têm trabalhado em prol do Desenvolvimento Rural.

IRIA PINHEIRO

TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO
DA GRATER

Decorrem 20 anos do meu percurso nesta
mui nobre associação: seu nome, GRATER!
Quando comecei, era uma “miúda” de 24
anos, cheia de dúvidas, inseguranças e incertezas. Agora, aos 44 anos, posso afirmar
que a oportunidade que me deram para integrar esta Associação de Desenvolvimento Regional foi excelente.
Não posso deixar de falar de todas as colegas, pois elas formam uma equipa de
trabalho fantástica. Tem sido, sem dúvida,
muito gratificante trabalhar ao longo destes anos com pessoas que dedicam tanta
paixão, entusiasmo e esforço em prol do
desenvolvimento da nossa região, ajudando diretamente os bastantes beneficiários
que no nosso trabalho confiam, acreditam,
admiram e reconhecem.
Numa equipa como a GRATER, cada elemento usa todo o seu potencial para contribuir
positivamente para um resultado comum.
Trabalhar nesta equipa é fundamental para
obter a sincronia e harmonia necessárias
para alcançar metas e objetivos. Ademais,
resultados extraordinários só podem ser
conquistados com a junção de talentos e
habilidades, características que fortalecem
a capacidade individual e potencializam o
desempenho da equipa como um todo. Só
com o trabalho deste grupo foi possível al-

cançar todas as conquistas e superar todas
as dificuldades.
Sinto-me, sem dúvida, uma felizarda por fazer parte desta grande equipa.
Relembro, também, todos os diretores que
encontrei ao longo destes anos – pessoas
que fizeram parte do meu quotidiano e que
contribuíram para o meu crescimento nesta
associação.
Fazer parte da GRATER tem sido uma experiência enriquecedora, especialmente
nas relações humanas, tanto com diretores – pela sua competência e dedicação –,
como com colegas, pela boa cumplicidade,
companheirismo e solidariedade. Tudo isto
contribuiu positivamente para o meu percurso profissional e pessoal.
Foi no contacto com estas pessoas, no coração desta associação, que aprendi a encarar desafios com naturalidade, a ser persistente nos objetivos, sensível à diferença,
resiliente à adversidade e flexível à mudança, transformando-me no que sou hoje.
Muitos são os momentos que recordo da
minha vivência na GRATER, ao longo dos
anos em que testemunhei toda a evolução
que esta Associação de Desenvolvimento
Regional alcançou.
Nestes 20 anos tive o prazer de trabalhar
com mais do que um programa de incenti-

vos, tendo tido o privilégio de participar em
grandes projetos relacionados com o turismo, o ambiente e a gastronomia.
Não poderia deixar de referir duas grandes
iniciativas: a Feira de Artes e Ofícios Tradicionais e a Feira Sabores da GRATER.
Ambas tiveram o objetivo de promover a
imensa qualidade dos produtos, quer alimentares quer artesanais, das ilhas Terceira e Graciosa.
Para além disso é muito bom saber que
pude contribuir com muitos projetos relacionados com a valorização do património,
a solidariedade social e a criação de dezenas de empresas de várias atividades que,
por sua vez, criaram mais do que uma centena de postos de trabalho.
É tão gratificante poder contribuir para o desenvolvimento da economia da nossa região!
Sinceramente, faço votos para que este
sentimento que partilho seja sentido por todas as minhas colegas e por todos aqueles
que passaram pela GRATER, congratulando esta associação pelo seu 25º aniversário
e desejando que ela continue a afirmar-se
como uma associação de referência no
desenvolvimento da nossa região. Comprometo-me a continuar a desempenhar
as minhas funções, com muito empenho,
profissionalismo e dedicação.
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HÁ 25 ANOS
A MOLDAR O FUTURO
A experiência dos últimos 25 anos de implementação da abordagem LEADER demonstrou que os Grupos de Ação Local
(GAL) têm conhecimento e capacidade
para atuarem autonomamente, implementando soluções que dão resposta aos desafios dos respetivos territórios e comunidades. Ao longo deste tempo, foi possível
apoiar muitos pequenos projetos, fortalecer as dinâmicas locais e promover a competitividade dos territórios em diferentes
setores e com diferentes objetivos: a dinamização do turismo, a valorização dos
produtos locais, a promoção do ambiente,
a criação e o progresso das pequenas empresas, o desenvolvimento dos serviços
de proximidade, a atração de novos visitantes, a promoção das tradições e do património e a dinamização das economias.
A GRATER tem pautado a sua ação por um
dinamismo crescente e consonante com as
dinâmicas que vão sendo criadas no território. O seu espírito empreendedor e aventureiro levou-a, entretanto, a liderar também
uma candidatura ao FEDER, onde antes os
Açores participavam apenas como parceiros secundários.

Somos hoje convidados a ser ouvidos em
diversas assembleias: no Conselho Regional da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; nos Fóruns de Agentes do Setor Turístico (FAST); no processo de revisão
do POTRAA (Programa de Ordenamento
Turístico da Região Autónoma dos Açores);
no processo de criação do Plano de Situação
do Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional – subdivisão dos Açores (PSOEMA).
Fazemos parte da Federação Minha Terra, a
federação portuguesa das Associações de
Desenvolvimento Local. Integramo-la não
só como associados, mas também como
representantes da Região, na direção, há
mais de oito anos.
Somos sócios fundadores da GeoAçores –
Associação Geoparque Açores criada em
2010.
Hoje, e no futuro que se avizinha, a GRATER
pretende continuar a trabalhar em prol do
seu território de intervenção, a Graciosa e
a Terceira, no reconhecimento dos Grupos
de Ação Local enquanto parceiros ativos
qualificados e, ao mesmo tempo, enquanto
protagonistas representativos dos interesses das comunidades.
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POSFÁCIO
FERNANDO SIEUVE DE MENEZES
MEMBRO DOS VÁRIOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA GRATER

TEMPOS
DE MUDANÇA
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Folhear este livro que assinala os 25 anos de
existência da GRATER é embarcar numa viagem pela história da Abordagem LEADER
nos Açores e, sobretudo, pela história das
pessoas e das instituições por ela apoiadas.
São palavras de gente comum, de empresários, de autarquias locais e de organismos
de solidariedade social, que precisavam de
um pequeno empurrão para fazerem vingar
os seus projetos e ideais. A Associação de
Desenvolvimento Regional, que implementa, na Terceira e na Graciosa, a Estratégia
de Desenvolvimento Local de Base Comunitária possibilitada por aquele instrumento europeu, tem conseguido oferecer esse
impulso. Nas últimas décadas, o Grupo de
Ação Local acompanhou as pessoas e as
empresas com a proximidade que se exige
da família ou de um bom vizinho.
Recordo-me desses idos anos 90 em que
tudo começou. Foi um arranque inexperiente. Tudo era novo e foi preciso desbravar
caminho até que a GRATER pudesse cumprir a missão que lhe tinha sido confiada.
Perdemos o primeiro Quadro Comunitário
de Apoio, é certo, mas esforçámo-nos muito
para não perdemos o que se seguiu. Foi um
trabalho de teimosia e de muita entreajuda.

O objetivo da GRATER era – e é – grande
e nobre: apoiar, essencialmente, as micro
e pequenas empresas e preservar, no meio
rural, as memórias e o património de outros tempos. O LEADER marcou, assim, um
ponto de viragem nos Açores e, neste território, a missão tem sido cumprida.
É inegável o desenvolvimento possibilitado
pelo trabalho deste Grupo de Ação Local,
que tantas vezes extravasou o seu tempo
e a sua disponibilidade, por forma a que
os beneficiários conseguissem cumprir os
seus ideais. Lembro-me, por exemplo, do
tanto que nos esforçámos – aquando da
presidência do Paulo Messias, quando era,
eu, vice-presidente – para que a Graciosa
fosse contemplada com bons projetos e,
principalmente, para que eles chegassem
ao fim. Deslocámo-nos para incentivar
aqueles empresários a terminarem os seus
investimentos que, embora pequenos, significavam um esforço importante.
Para relevar o papel da GRATER basta dizer que ela foi uma das organizações, ao
nível nacional, que mais postos de trabalho criaram. Não foram postos de trabalho
criados ficticiamente ou só por um breve
período de tempo – foram criados por ne-

cessidade do projeto apoiado e, quando
isso acontece, garante-se a sua continuidade. Temos, por isso, muito por que nos
orgulharmos, nomeadamente, recorde-se,
das altas taxas de execução que foram alcançadas – às vezes nem comparáveis
àquelas que foram registadas na Região e
mesmo no continente.
Não foi um processo fácil. Tivemos, primeiro, de desmistificar a função da Associação de Desenvolvimento Regional e dá-la
a conhecer. É importante que se perceba
o esforço dedicado de todos os envolvidos
nestes anos de existência – um esforço,
aliás, que fica muito claro nas palavras dos
beneficiários da GRATER. Técnicas e diretores, todos queriam e querem ajudar, fazer
com que as pequenas e médias empresas
cresçam, estabilizem, consigam adquirir
pequenos equipamentos que são complementares à sua atividade. A GRATER ajudou as pequenas empresas, sem dúvida.
É facto que essa missão não tem sido sempre linear. A alteração de paradigma a que
se assistiu em 2007, com a integração do
LEADER nos programas nacionais e regionais de desenvolvimento rural, não trouxe,
na minha opinião, grandes benefícios. Pelo

contrário. Tem-se assistido, nos últimos
anos, à excessiva burocratização dos processos, quando a União Europeia muito
tem falado em simplificação. A crítica é recorrente e justa, na minha ótica. Os pagamentos, que até então sempre tinham sido
efetuados pela GRATER – e pelos restantes
Grupos de Ação Local da Região – passaram a ser feitos pelo organismo pagador ao
nível nacional, o IFAP, o que acrescentou
mais uma etapa ao processo, tornando-o
menos célere.
Tenho vindo a defender, de resto, que a
abordagem acabou por ser desvirtuada.
Hoje, as exigências europeias e nacionais
levam a que, por exemplo, a abordagem
bottom-up se tenha perdido, em virtude
das estratégias de desenvolvimento local
dos Grupos de Ação Local terem de se
ajustar em medidas pré-formatadas ao nível europeu.
Não creio que o LEADER seja, hoje, um
dado adquirido. As pressões, nomeadamente do setor agrícola, para integrar essas
verbas noutros programas, podem conduzir ao definhamento do instrumento.
Tende-se a pensar que somente a agricultura faz parte do desenvolvimento rural,

esquecendo-se todas as outras atividades
que se desenvolvem nesse meio. Ao apoiá-las estamos, também, a promover o crescimento dos nossos territórios. Importa, mais
do que estar alerta, reavaliar o caminho que
tem vindo a ser trilhado pelo programa de
apoio e pelos Grupos de Ação Local. Acredito, neste sentido, que é tempo de reavaliar o trabalho da GRATER, os objetivos que
se pretendem para o novo Quadro Comunitário de Apoio, num debate que deve ser
alargado às pessoas e entidades que têm
vindo a estar envolvidas, de forma crítica,
no desenvolvimento rural da Terceira e da
Graciosa. Essa discussão deve, ainda, ser
concertada entre ilhas: o projeto tem de estar pensado e estruturado com uniformidade e equilíbrio.
Se a mudança ocorrer, o LEADER tem pernas para andar. É tempo de reforçar a abordagem bottom-up, um dos princípios da
abordagem LEADER, olhar e debater as necessidades e os constrangimentos que se
verificam nos nossos territórios, desenhando uma Estratégia de Desenvolvimento Local que contribua para a criação de emprego, para o crescimento e desenvolvimento
das zonas rurais da Terceira e da Graciosa.
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ADEGA COOPERATIVA AGRÍCOLA DA ILHA GRACIOSA
ADEGA COOPERATIVA DOS BISCOITOS, CRL
AJITER - ASSOCIAÇÃO JUVENIL DA ILHA TERCEIRA
ANA MARIA COSTA
ARLINDO TELES
ASINUS ATLANTICUS, LDA.
ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DA ILHA TERCEIRA
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO PORTO JUDEU
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA
E RECREATIVA DA GRACIOSA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA GRACIOSA
ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS
AGRICULTORES GRACIOSENSES
ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS
AGRICULTORES TERCEIRENSES
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES GRACIOSENSES
ASSOCIAÇÃO OS MONTANHEIROS
AVITOSTE, LDA

S
BIO AZORICA - COOPERATIVA DE PRODUTOS
DE AGRICULTURA BIOLÓGICA, C.R.L.
CÂMARA DO COMÉRCIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
CÁRITAS DA ILHA TERCEIRA
CARLA BRETÃO MARTINS
CARLOS ORMONDE
CASA DO POVO DA VILA SÃO SEBASTIÃO
CASA DO POVO DAS QUATRO RIBEIRAS
CASA DO POVO DOS BISCOITOS
CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO
CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO BRÁS
CENTRO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO
DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE
CENTRO EQUESTRE “O ILHÉU”
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA RIBEIRINHA
DE ANGRA
CLUBE NAVAL DA PRAIA DA VITÓRIA
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SERVIÇOS

O

C

UNIÃO SEBASTIANENSE
COOPERATIVA PISCATÓRIA AÇOREANA, C.R.L.
FREGUESIA DA RIBEIRINHA
FREGUESIA DA SERRETA
FREGUESIA DA TERRA CHÃ
FREGUESIA DA VILA DAS LAJES
FREGUESIA DA VILA DE PORTO JUDEU
FREGUESIA DAS DOZE RIBEIRAS
FREGUESIA DE AGUALVA
FREGUESIA DE CABO DA PRAIA
FREGUESIA DE CINCO RIBEIRAS
FREGUESIA DE FONTE DO BASTARDO
FREGUESIA DE FONTINHAS
FREGUESIA DE GUADALUPE
FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ
FREGUESIA DE QUATRO RIBEIRAS
FREGUESIA DE SANTA CRUZ

I

A

FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA
FREGUESIA DE SÃO BENTO
FREGUESIA DE SÃO BRÁS
FREGUESIA DE SÃO MATEUS
FREGUESIA DE SÃO MATEUS DA CALHETA
FREGUESIA DE SÃO PEDRO
FREGUESIA DE SÉ DE ANGRA
FREGUESIA DE VILA DE SÃO SEBASTIÃO
FREGUESIA DE VILA NOVA
FREGUESIA DO PORTO MARTINS
FREGUESIA DO POSTO SANTO
FREGUESIA DOS ALTARES
FREGUESIA DOS BISCOITOS
FRUTERCOOP - COOPERATIVA DE
HORTOFRUTICULTORES DA ILHA TERCEIRA CRL
FUNDAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL
DA PRAIA DA VITÓRIA
GILBERTO VIEIRA

D
GRUPO DE BALHOS E CANTARES DA ILHA TERCEIRA
GRUPO FOLCLÓRICO DAS DOZE RIBEIRAS
GRUPO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO
“MODAS DA NOSSA TERRA”
INSTITUTO AÇORIANO DE CULTURA
JOÃO COTA
JOSÉ ALMERINDO COSTA
JOSÉ CARDOSO
JOSÉ TOMÁS DA CUNHA E FILHOS LDA.
LUÍS ARMANDO MACHADO
MIMOS SILVESTRES, LDA
MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA
NÚCLEO DE CRIADORES DE BOVINOS
DE RAÇAS DE CARNE DA ILHA TERCEIRA
OLHAR POENTE - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
PAULO CAETANO FERREIRA

O

S

PRAIA CULTURAL - COOPERATIVA DE INTERESSE
PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
QUINTA DOS AÇORES - PRODUÇÃO ALIMENTAR, LDA
RICARDO SIMAS
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DA PRAIA DA VITÓRIA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DA VILA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE ANGRA DO HEROÍSMO
SARA CERDEIRA
SÉRGIO NASCIMENTO
SISDIAS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS, LDA
SOCIEDADE MUSICAL E RECREIO DA TERRA CHÃ
ULDEMIRA PICANÇO SANTOS
UNICOL - COOPERATIVA AGRÍCOLA, CRL

ÓRGÃOS SOCIAIS EFETIVOS DA GRATER

ASSEMBLEIA-GERAL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA
MANUEL AVELAR SANTOS
ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DA GRACIOSA
JOÃO PICANÇO
ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES GRACIOSENSES
GEORGE LOBÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
FÁTIMA AMORIM
MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA
TIAGO ORMONDE
CÂMARA DO COMÉRCIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RODRIGO RODRIGUES
ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES TERCEIRENSES
ANSELMO PIRES
ASSOCIAÇÃO JUVENIL DA ILHA TERCEIRA
DÉCIO SANTOS

CONSELHO FISCAL
JOSÉ ALMERINDO EVANGELHO DA COSTA
FUNDAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DA PRAIA DA VITÓRIA
DOMINGOS BORGES
JUNTA DE FREGUESIA DA RIBEIRINHA
JOSÉ MACHADO
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