Lançamento da 1ª pedra da Urbanização junto à Escola
Cardeal Costa Nunes |19 de Novembro de 2012
Intervenção de José António Soares, Presidente do
Município da Madalena do Pico

[cumprimentos]

É uma honra para mim como Presidente do
Município da Madalena poder estar aqui hoje a
concretizar mais um dos compromissos deste
Executivo camarário para com a população.
Gostaria de acentuar que sendo este um tempo de
muitas dificuldades, em que as pessoas têm a
tendência a perder a esperança, esta obra tem como
objetivo contrariar as dificuldades, proporcionando
às pessoas desta terra um sinal de confiança no
futuro, pelo fato de passados tantos anos, estarmos
finalmente a construir algo que tem sido desejado
por todos. Como tenho dito em outras ocasiões,
tanto eu como todo o executivo municipal, temos
procurado dar um cunho positivo às nossas ações,

acreditando sempre nos nossos propósitos, nas
nossas forças e no nosso trabalho, em prol da
comunidade, fazendo de tudo isto o nosso lema de
orientação, onde a Madalena está sempre primeiro.
Lutamos contra a descrença e a lamuria, convictos
de que a união de esforços é a única maneira de
ultrapassarmos as dificuldades.
Esta primeira pedra da Urbanização Anexa à
Escola Cardeal Costa Nunes que hoje lançamos, é
também um símbolo desta nossa atitude.
Esta obra do Município da Madalena é mais
uma importante intervenção urbana com vista à
qualificação da Vila da Madalena, para aumento da
qualidade de vida das populações e para a
progressiva centralidade do Concelho no todo da
Ilha. Em linhas gerais, esta Urbanização, cujo valor
da obra é de cerca de um milhão e cinquenta mil
euros, com um prazo de execução de 210 dias,

consiste em unificar o espaço já existente,
proporcionando condições para a fixação de
famílias, em especial as jovens, e tornando-o mais
apelativo para as pessoas, de forma a cativar o
interesse da população do Concelho, ao mesmo
tempo que racionaliza o estacionamento de veículos
automóveis que se encontrava desorganizado,
mesmo caótico, junto da Escola. A Urbanização
inclui, assim, o melhoramento dos passeios, com a
inserção das árvores em caldeiras, unificados
através de um pavimento comum. É criada uma
área organizada de estacionamento, associada a
uma zona verde, onde as pessoas possam caminhar
ou passear. Cria-se também uma nova rede de
abastecimento de águas e drenagem de águas
pluviais, infraestrutura elétricas e telefónicas.
Gostaria ainda de vos dizer que esta
Urbanização faz parte da nossa estratégia de

desenvolvimento concelhio, estratégia que tem uma
ampla diversidade de áreas de intervenção. É um
todo equilibrado, com as suas prioridades, é certo,
mas em que todas são importantes – e umas
contribuem

para

o

aparecimento

ou

desenvolvimento de outras, como esta Urbanização
que terá certamente outros complementos de
atividade que contribuam ainda mais para a
melhoria do bem-estar e do progresso social do
nosso Concelho. Embora aparentemente simples,
esta obra que agora nasce, envolve uma grande
complexidade, muitos meses de trabalho,

e o

empenho e dedicação do pessoal técnico da Câmara
Municipal. Uma palavra de agradecimento a todos
os que contribuíram para esta obra . Uma palavra
de estimulo para AFA empreiteiro que tem a seu
cargo por a obra de pé.

Muito obrigado.
Bem hajam.

