Sessão Solene Comemorativa do Centenário da Empresa Barcos do Pico
Restaurante O Parisiana || 16 de Junho de 2021
Intervenção do Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares

[Cumprimentos]
Meus amigos,
é com enorme alegria que me junto a todos vós na comemoração
do Centenário da Empresa Barcos do Pico.
Um século a unir os Açores, a cruzar as margens do Atlântico,
aproximando

estas

ilhas-irmãs,

são

efetivamente

razões

para

celebrarmos.
Ao longo destes cem anos, esta firma tornou-se um importante pilar
para as gentes do Pico e do Faial, reforçando os laços afetivos e as
sinergias empresariais.
Com a Barcos do Pico, o mar que nos separa tornou-se também
aquele que nos une, criando um verdadeiro mercado interno, onde cada
ilha vale por si, mas acrescenta também valor ao coletivo, a esta
comunidade do Canal, ao todo regional.
Criando pontes, gerando oportunidades, esta secular companhia
encurtou distâncias, permitindo que empresas da vizinha Ilha do Faial se
instalassem no Pico e que os empresários picarotos conquistassem na Ilha
Azul um novo mercado de expansão dos seus negócios, impulsionando
desta feita o nosso tecido empresarial, criando emprego e riqueza de um e
do outro lado do Canal.
Por tudo isto, e não apenas pela sua assinalável longevidade, a
Empresa Barcos do Pico é motivo de orgulho para a Madalena e para as
suas gentes.
Ao longo destes cem anos, em que o Concelho e a Ilha sofreram
profundas alterações, esta firma esteve sempre presente, assumindo-se
como parte integrante do património da Madalena, pilar da sua história,
contribuindo para a construção da nossa identidade.
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Felicitando pela celebração do seu primeiro centenário, a Câmara
Municipal ofereceu, no próprio dia 26 de fevereiro, uma salva de prata ao
proprietário desta empresa, o meu caro amigo Manuel Cristiano Simas,
que eu, enquanto Presidente da Autarquia, e o restante Executivo,
fizemos questão de entregar pessoalmente.
Meus amigos,
já o disse - e repito – a Empresa Barcos do Pico é motivo de orgulho
para a Madalena. Os nossos empresários são motivo de orgulho para o
Município!
Assumindo como sua a missão de dinamizar economicamente o
nosso território, uma região ultraperiférica, são os verdadeiros
protagonistas do crescimento desta ilha, dando a cada dia provas da sua
resiliência e da sua capacidade de superação.
É esta capacidade de fazer das adversidades possibilidades, dos
obstáculos caminhos, das crises oportunidades, que hoje celebramos cem
anos de vida, de desafios, de vitórias.
Parabéns à Empresa Barcos do Pico!

