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Sobre pesca e cinema

M.S. - O filme foi apresentado em 
Lisboa numa parceria UMAR e 
Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e Emprego CITE). Em 
Coimbra foi organizado pelo nú-
cleo da UMAR. 

A apresentação em Lisboa foi um 
evento de fim de tarde com sala su-
per-cheia esgotando-se os lugares 
sentados, ficando,  pessoas  de pé. 
A projeção inseriu-se num debate 
sob o tema “ As profissões não têm 
sexo”, moderado por uma jornalis-
ta, com a participação de mulheres 
com profissões tradicionalmente 
exercidas por homens (uma esti-
vadora e uma técnica de gaz) e, in-
versamente, um homem educador 
de infância (profissão tradicional-
mente feminina). Para além da sala 
cheia, a surpresa, para mim, a pre-

Prosseguimos a conversa 
com Maria Simões a 
partir do filme Mulheres 
na Pesca sobre a sua 
apresentação em Lisboa 
e Coimbra

LIBERATO FERNANDES 
COM MARIA SIMÕES

sença de mais três mulheres da pes-
ca dos Açores, para além da Cláu-
dia Sofia. Conversa muito rica mos-
trando que o filme está a cumprir o 
objetivo de dar visibilidade ao tra-
balho das mulheres da pesca. 

Estes debates, nos quais parti-
cipam profissionais do sector e 
pessoas que desconhecem o tra-
balho exercido pelas mulheres na 

pesca, suscita um diálogo dife-
rente do registado nas comuni-
dades e,  do  verificado nos Açores 
(particularmente no Pico e Faial). 
Para o público que desconhece ar-
tes, que nunca ouviu falar de ga-
melas e gameleiras, sendo um fil-
me que mostra o trabalho sem o 
narrar, motiva diferentes inter-
pretações e esclarecimentos. 

Voltei a reapaixonar-me pelo fil-
me. É bom ouvir comentários elo-
giosos( ou críticos) e raramente 
acontece os realizadores  assisti-
rem, e  ouvir, os comentários dos 
espectadores. 

Em Coimbra o debate foi com 
um público menos numeroso (di-
ferente de Lisboa) próprio duma 
cidade universitária já em férias. 

Debate em  Lisboa após a exibição do filme Mulheres na Pesca

Mas quem foi, foi para ver e par-
ticipar! Ouve um diálogo parti-
cipado do qual registo um espec-
tador que, no final do diálogo, 
dizia recordar-lhe o livro de Ma-
ria Lamas “As Mulheres do Meu 
País”: trata-se duma grande obra, 
dum autêntico tratado, sobre a si-
tuação das mulheres portugue-
sas escrito na primeira metade do 
seculo passado. Comoveu-me! 

V.M. – A pesca no cinema é as-
sunto encerrado? 

M.S. – É assunto  complexo 
para ser abordado num filme de 
curta duração, realizado sem or-
çamento. No projeto “Mulheres 
na Pesca” fiquei limitada a S. Mi-
guel, Terceira, Faial e Pico. Não foi 
possível embarcar. Um filme so-
bre a pesca  é tema apaixonante  e 
teria de tratar do conjunto do sec-
tor, abordando as diferentes áreas 
e ouvindo diferentes  opiniões. 
Necessariamente um filme mais 
politico. A pesca nos Açores é su-
ficientemente rica do ponto de vis-
ta humano e um filme sobre o 
tema pode projetar a Região a ní-
vel mundial com apresentação no 
circuito dos festivais de cinema 
e potencial divulgação nos circui-
tos comerciais. � 

Um poema de Arthur 
Rimbaud
A ETERNIDADE 
 
Foi reencontrada. 
Quê? – A Eternidade. 
É o mar que se foi 
com o sol. 
Alma sentinela, 
murmuremos a confissão 
da noite tão nula 
e do dia em fogo. 
Da aprovação humana, 
dos impulsos comuns, 
então te libertas 

e voas ao sabor... 
Porque só de vós, 
brasas de cetim, 
o Dever se evapora 
sem que se diga: enfim. 
Não há esperança ali 
e nada surge. 
Ciência e paciência, 
o suplício é certo. 
Foi reencontrada. 
Quê? – A Eternidade. 
É o mar que se foi 
com o sol. � 

Entrevista

JP, dirigente 
Sindical 
revoltado 
com reformas 
da pesca

JOAQUIM PILÓ

V.M. – Qual é a situação dos 
pescadores reformados? 

J.P - Na pesca local e costeira 
a nível nacional é raro quem re-
ceba 400 euros. Há homens com 
30 e 40 anos de matrícula a re-
ceber 300 /350 euros. Muitos in-
tegraram companhas no baca-
lhau. Outros, fizeram serviço 
militar em condições de guerra. 
Esta situação é assim do Minho 
ao Algarve, nos Açores e na Ma-
deira, embora aí exista um com-
plemento de insularidade. 

V.M – Porquê esta situação? 
J.P - Os pescadores eram mar-

ginalizados pela ditadura e con-

tinuaram a sê-lo após a instau-
ração da democracia. A segu-
rança social dos pescadores só foi 
constituída em Outubro de 1970. 
Até aí só tínhamos um serviço de 
ação social através da “ casa dos 
pescadores”. A situação era igual 
na pesca local e costeira e  na pes-
ca longínqua. A ação médico so-
cial enquadrada nas casas dos 
pescadores era razoável compa-
rativamente a outros setores de 
actividade. 

V.M – Como dirigente sindi-
cal nacional e face a esta situa-
ção que estão pensando fazer? 

J.P – É inadmissível esta situa-

ção quando se conhece situações 
de privilégio dos políticos de car-
reira reformados,  gestores de em-
presas públicas e bancos (Banco de 
Portugal e Caixa Geral de Depó-
sitos). Nós, pescadores, e nossas fa-
mílias, temo-nos de mobilizar exi-
gindo que o  valor base estabelecido 
para os reformados da pesca seja o 
salário mínimo. 

Estamos a iniciar a recolha de 
assinaturas numa Petição dirigi-
da à Assembleia da República 
para que, sobre esta matéria, de-
putados e Governo tomem uma 
posição repondo um mínimo de 
dignidade e justiça. � 

PORTO ABRIGO COORDENAÇÃO LIBERATO FERNANDES, LUIS CARLOS BRUM, JOANA MEDEIROS E CÁTIA BENEDETTI
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Hildeberta Costa, pescadora e operária da Cofaco - Pico
Hildeberta Costa, Berta para a 
maioria das pessoas, é natural da 
ilha do Pico, filha e neta de pes-
cadores. Em criança dizia que 
nunca havia de casar com um 
pescador, pois era uma profissão 
muito instável e perigosa. Hil-
deberta desde cedo começou a 
ajudar no trabalho da pesca, ela 
e a sua mãe preparavam o engo-
do para o pai levar para a pesca 
do chicharro. 

Com o passar do tempo Hilde-
berta apaixonou-se e casou com 
um pescador e a sua ligação com 
o setor da pesca tornou-se mais 
forte, pois o sustento da sua fa-
mília dependia do trabalho, ár-
duo e ao mesmo tempo gratifi-
cante na pesca. Uma herança de várias gerações na pesca

Aumentar reforma da pesca 
exigência de dignidade!

A Constituição da República 
Protuguesa (CRP) garante “ um 
sistema de Segurança Social que 
protege os cidadãos na doença, 
velhice, invalidez, viuvez e or-
fandade, bem como no desem-
prego  e  em todas as outras si-
tuações de falta ou diminuição 
dos meios de subsistência ou de 
capacidade para o trabalho ” e 
que “ todo o tempo do trabalho 
contribui, nos termos da Lei, 
para o cálculo das pensões de ve-
lhice e invalidez, independente-
mente do sector em que tiver 
sido prestado ” (nºs 3 e 4 do ar-
tigo 63 da CRP). 

Apesar do direito a uma refor-
ma digna estar inserido na Cons-
tituição desde 1976, e tenha sido 
reafirmado em todas as sete revi-
sões constitucionais, uma per-
centagem elevada de pescadores 
auferem reformas no valor médio 
de 300 euros. 

Nos Açores, mais de 90% si-
tuam-se abaixo dos 400 euros, 
isto é, um valor inferior a 75% do 
salário mínimo nacional . 

Esta situação ocorre numa 
atividade dura, que se desen-
volve sem horários de trabalho, 

sem descanso semanal e sem fé-
rias renumeradas, e com eleva-
do nível de risco de acidentes de 
trabalho. Mais, a maior parte 
dos atuais reformados da pesca 
têm pelo menos quarenta anos 
de atividade contínua nos quais 
se incluem o serviço militar 
obrigatório, muitas vezes em si-
tuação de guerra. 

Quando existem setores de ati-
vidade geralmente em empresas 
públicas, e em exercício de ativi-
dade política, que acumulam re-
formas milionárias, exigir que os 
pescadores aufiram uma pensão 

cujo valor seja, pelo menos igual 
ao Salário Mínimo Nacional, é um 
ato de elementar  justiça . 

Impõe-se  mobilizar e envolver 
não apenas os pescadores e suas 
famílias mas também todos 
aqueles e aquelas que estão sen-
síveis e solidários com a exigên-
cia de pagamento aos profissio-
nais da pesca reformados, duma 
pensão digna. 

Temos conhecimento de que 
está a ser constituída uma comis-
são nacional de profissionais da 
pesca integrando reformados de 
várias regiões do país para reali-

zar uma Petição dirigida à As-
sembleia da República para que 
aprove uma lei estabelecendo 
como valor mínimo para a refor-
ma da pesca o salário mínimo na-
cional. 

Voz dos Marítimos apoia tal 
iniciativa que, para além da mais 
elementar justiça, visa combater 
a discriminação de que são víti-
mas trabalhadores e trabalha-
doras da pesca, produtores num 
sector de atividade estratégico 
e que contribui para a cobertura 
do deficit da balança comercial 
dos Açores.� 

Inconcebível que pescadores com  mais de  anos de atividade recebam   euros, e menos, de Reforma! 

ARQUIVO AO/EDUARDO RESENDES

Inaceitáveis reduzidas 
reformas  na pesca 
face a autênticas 
mordomias pagas 
a gestores e políticos 
de carreira

VOZ MARÍTIMOS

Durante alguns anos trabalhou 
na COFACO, porém durante um 
período em que não tinha traba-
lho decidiu tirar a cédula marí-
tima e ir para o mar com o seu 
marido. 

Naquela altura Hildeberta 
saía para o mar duas vezes por 
dia, de madrugada e à tarde, fa-
zia cofres, aparelhava o isco, 
tratava da administração do 
barco e ainda cuidava das duas 
filhas e de todo o trabalho do-
méstico. 

Contudo devido à instabilida-
de e falta de rendimentos fixos 
na pesca, ela voltou para a CO-
FACO onde ainda hoje trabalha 
como manipoladora. Segundo 
Hildeberta as medidas tomadas 

pelo Governo em relação á pes-
ca não beneficiam os pescado-
res, existem muito poucos 
apoios, o pescador é quem paga 
quase todo o material e equipa-
mentos necessários para o tra-
balho na pesca. 

Quanto à sua participação na 
Associação Ilhas em Rede, Hil-
deberta refere que é muito bom 
fazer parte de uma associação que 
tem como objetivo valorizar o tra-
balho e importância das mulhe-
res na pesca. 

A troca de experiências e vi-
vências é uma mais valia para to-
das, uma forma de ficarem a sa-
ber que não estão sós… � 

JOANA MEDEIROS 
SOCIÓLOGA

Vergonhosa 
discriminação

ANÁLISE 
LIBERATO 
FERNANDES 
COORDENAÇÃO

Circula na net informação de 
que a UE aprovou reforma 
para os “seus” funcionários a 
partir dos 50 anos de 9.000 
euros mês. Durante o corrente 
ano beneficiarão desta situa-
ção 340 funcionários. A mes-
ma notícia informa que o Se-
cretário do Tribunal Europeu 
receberá 12.500 euros mês de 
pensão, um Juiz de Primeira 
Instância 12.900 .  A um advo-
gado geral da UE é-lhe atribui-
do 14.000 euros. 

É tema central deste VM as 
baixas reformas auferidas pelos 
profissionais da pesca local e 
costeira após o exercício da ati-
vidade, no mínimo durante 40 
anos. Atividade dura, sem horá-
rio de trabalho e descanso sema-
nal remunerado. Sem férias e 
sem subídio de férias. 

Há alguns meses o Diário de 
Notícias publicava o valor das 
reformas de alguns políticos 
muitos deles a exercer a ativi-
dade de gestores ou empresá-
rios. Um deles, ex ministro, re-
cebia reforma superior a 
9.000 euros. 

Perante esta situação revela-
dora de ausência de qualquer 
sentido ético por parte de quem 
exerce cargos políticos faz todo 
o sentido a Petição Nacional pa-
raque a Assembleia da Repúbli-
ca aprove como valor mínimo 
para a reforma na pesca o salá-
rio mínimo nacional. 

É uma questão de dignidade e 
de justiça. � 


