Inauguração da Obra de Eletrificação do Cais do Mourato
1 de Julho de 2015
Intervenção do Presidente da Câmara Municipal da Madalena, Dr. José António Soares

[cumprimentos]
Edificar a nossa comunidade nas vontades do
povo, alicerçá-la nos seus desígnios, cimentando o
seu desenvolvimento, é a única via para construir
uma sociedade verdadeiramente democrática.
Efetivamente, a possibilidade de servir a
população e conceber novos futuros, potenciando o
presente, deve ser a força que nos move. Pois, a
defesa das vontades populares é o maior propósito
de qualquer liderança, cuja dedicação supera
obstáculos, transpõe barreiras e eleva a determinação
do povo ao expoente máximo.
É, portanto, para mim uma enorme honra estar
hoje aqui presente neste ato de inauguração da
eletrificação do Cais do Mourato, uma obra há muito
ambicionada por esta população, um desejo que hoje
se cumpre.
Não foi um percurso fácil. Não obstante as
múltiplas contrariedades, nunca nos desviámos do
nosso grande objetivo, a defesa incondicional do
interesse da nossa população. É convicto destes
valores e sob o signo da maior determinação que

continuaremos na senda do sucesso, melhorando dia
após dia o nosso Concelho, por uma Madalena mais
moderna, por uma Madalena melhor.
Esta inauguração é uma boa ocasião para repetir
o que, felizmente, tenho dito muitas vezes:
“Compromisso assumido, compromisso cumprido”.
E este é um compromisso de enorme importância.
Esta obra vem melhorar a qualidade de vida da
população local e desenvolver incontornavelmente o
turismo, nesta que é uma das mais atrativas zonas de
veraneio do nosso Concelho e da Ilha.
Este é um empreendimento da Câmara
Municipal da Madalena, que representou um
investimento de sensivelmente meio milhão de
euros, financiado a 85 por cento pelo programa
Proconvergência, estando em aberto a possibilidade
de celebração de um contrato ARAAL de
cooperação financeira direta com o Governo
Regional.
Esta obra, adjudicada a uma empresa açoriana a FAMEG - e com projeto da EDA, incluiu, entre
outras componentes, três ramais de média tensão,
três postos de transformação, com as respetivas
cabinas arquitetonicamente enquadradas, e uma rede
de distribuição com uma extensão aproximada de

7,2 quilómetros.
A par das preocupações urbanísticas, a autarquia
investiu ainda para a iluminação pública em
luminárias de tecnologia LED, uma tecnologia
amiga do ambiente, com a maior eficiência
energética do mercado.

Minhas senhoras e meus senhores,
a vontade dos cidadãos, o seu bem-estar devem
ser a bússola que norteia a ação governativa dos
decisores, em prol do progresso social e do
desenvolvimento pleno de qualquer população, em
direção a uma sociedade verdadeiramente
democrática.
A passo e passo, com pequenas conquistas, se
constrói o futuro e o bem-estar absoluto de uma
comunidade. Hoje, avançámos segura e firmemente
nesse sentido.
Muito obrigado! Bem hajam!
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