Voto de Pesar
Falecimento de Edgardo Botelho de Sousa

Faleceu no passado dia 17 de março, no Hospital do Divino Espírito Santo, na
cidade de Ponta Delgada, com 89 anos de idade, Edgardo Botelho de Sousa,
presidente do conselho de administração e sócio maioritário dos Supermercados
Manteiga, S.A., empresa fundada em 1971. Nasceu em Santa Rita, na Freguesia
da Fajã de Baixo, em Ponta Delgada, a 28 de outubro de 1931.
Evocar a vida e a obra de Edgardo Botelho de Sousa impõe evocar a memória
de um empresário cuja atividade teve sempre como foco o futuro, e, por isso,
reconhecido como visionário para o seu tempo. À semelhança de muitos outros
empresários da época, Edgardo Botelho de Sousa cedo deixou o ensino por
imposição das dificuldades financeiras, começando a trabalhar ainda criança.
Mas, as dificuldades não lhe travaram a ambição e vontade de fazer a diferença.
O ímpeto empreendedor pautou todo o seu percurso aliado a uma constante
entrega e dedicação ao trabalho. Chegou mesmo a regressar ao ensino,
investindo no reforço das suas competências, para cumprir com as exigências
colocadas à sua progressão na empresa “Pereira & Pereira” onde trabalhou
durante 18 anos.
Segundo o próprio, esta foi a sua verdadeira escola, local onde construiu a base
que lhe permitiu mais tarde, em 1961, dar continuidade ao negócio da família,
fundada pelo sogro em 1919, o Bazar Manteiga, vindo a tornar-se seu
proprietário e grande impulsionador.
Com

a

sua

excecional

capacidade

de

transformar

dificuldades

em

oportunidades, Edgardo Botelho de Sousa, nos anos sessenta, diversificou a sua
atividade como resposta à crescente procura de artigos valorizados pelo
denominado mercado da saudade, em expansão à época, fruto da intensificação
da emigração açoriana. Esta sua capacidade de inovação e de adaptação ao
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contexto, permitiu-lhe durante 10 anos criar as condições para, em 1971,
reestruturar o negócio, lançando os Supermercados Manteiga. Posteriormente,
alargou a atividade para as áreas das Artes Decorativas, Mobiliário, e, mais
recentemente, a hoteleira.
A par da vida empresarial teve também uma participação ativa na vida
associativa e cívica, tendo integrado os órgãos sociais da União Sportiva e da
Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada.
O seu espírito empreendedor, que em muito contribuiu para o desenvolvimento
e crescimento do comércio tradicional de Ponta Delgada, foi, ainda em vida,
merecidamente reconhecido e homenageado com o prémio Carreira na edição,
do passado mês de dezembro, da Revista “100 Maiores Empresas dos Açores”.
E dessa justa homenagem fica a frase que bem o carateriza, passo a citar
“Trabalhei toda a minha vida e sempre gostei de o fazer, de desenvolver algo
que possa ficar para o futuro.”, fim de citação.
Assim, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, o Grupo Parlamentar do
Partido Socialista propõe à Assembleia Legislativa Regional da Região
Autónoma dos Açores, reunida em sessão Plenária no período legislativo de
março de 2021, a aprovação de um Voto de Pesar pelo falecimento do Sr.
Edgardo Botelho de Sousa.
Do presente Voto de Pesar deve ser dado conhecimento à sua família, à
empresa Supermercados Manteiga, S.A., à União Sportiva e à Câmara do
Comércio e Indústria de Ponta Delgada.

Horta, Sala das Sessões, 23 de março de 2021

Os Deputados,
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