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Dezembro de 2013, Filarmónica União e Progresso Madalense
Intervenção de José António Soares, Presidente do Município da Madalena

[cumprimentos]

Queridos amigos, é com enorme orgulho que me junto a todos vós na
apresentação deste livro que narra a vida e a obra de um dos homens mais
empreendedores que esta terra algum dia viu nascer, responsável pela
conceção de infraestruturas comerciais, que marcaram de forma indelével a
dinâmica económica e a sociedade madalenense.

Efetivamente, a obra de Helder Fernandes foi crucial para o
Concelho da Madalena, em particular, e extensivamente, para toda a ilha do
Pico, fomentando o comércio e otimizando o potencial económico desta
terra.

É portanto, com enorme satisfação que registamos hoje – uma data
que se torna ainda mais emblemática por se tratar do dia de aniversário de
Helder Fernandes – o lançamento desta obra, que nos revela as vivências de
um homem, que promoveu o desenvolvimento da sua terra natal, pioneiro
na construção da maior infraestrutura comercial, até então edificada na
nossa ilha, o HiperCompra.

Enquanto Presidente da Câmara Municipal da Madalena, felicito o
Engenheiro Helder Fernandes pelo árduo trabalho desenvolvido, porquanto
este contribuiu para o desenvolvimento da Madalena, tendo criado dezenas
de postos de trabalho, aumentando o fluxo comercial e impulsionando a
economia picoense.

Helder Fernandes é, indubitavelmente, um empreendedor visionário,
que antecipando as reais necessidades do mercado interno regional erigiu
um espaço comercial, que atrai diariamente ao mais jovem Município
picoense dezenas de pessoas. O HiperCompra, inaugurado a 29 de Agosto
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de 2002, e com uma área coberta superior a 3.500 metros quadrados, foi
efetivamente um marco na história do comércio no Pico, destacando-se não
apenas pelo seu caráter megalómano no contexto local, mas também pela
excelência do serviço prestado.

Por todas estas razões, pela determinação e o forte contributo que o
Engenheiro Helder Fernandes deu e continua a dar à sua terra, enquanto
presidente do Núcleo Empresarial do Pico, da Câmara do Comércio e
Indústria da Horta, saúdo-o, felicitando pela contínua e abnegada entrega e
participação na vida comunitária.

Nunca, como hoje, se tornou tão pungente a necessidade de
incentivo, estímulo e confiança aos que teimosamente persistem em
manter-se ou aumentar a sua posição empresarial, que este livro seja
também para eles um estímulo, que o magno espírito empreendedor e
pioneiro de Helder Fernandes os inspire no desenvolvimento dos seus
projetos comerciais e na promoção e dinamização da nossa terra.

Muito obrigada!
Bem hajam!

