Inauguração do Posto de Turismo da Madalena
Posto de Turismo da Madalena // 9 de Dezembro de 2015
Intervenção do Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares

[cumprimentos]

O turismo é inquestionavelmente um setor prioritário no crescimento estratégico da economia
do nosso Concelho, com grande potencial na criação de emprego e no desenvolvimento do Concelho
da Madalena e também da Ilha do Pico.
Os dados disponíveis neste momento abrem novas oportunidades ao setor, comprovando que
o Pico foi a ilha dos Açores que mais cresceu no número de dormidas na hotelaria tradicional, nos
primeiros meses do ano. O Pico está na moda. Mas este crescente protagonismo com o sucesso da
ilha além-fronteiras não deve ser sinónimo de conformismo ou passividade.
Este é o momento! Pois é precisamente nos tempos áureos, que se deve otimizar as condições
para um crescimento futuro persistente e sustentado.
É, portanto, com enorme satisfação que hoje me junto a todos vós na inauguração desta obra,
o Posto de Turismo da Madalena, que traduz esta que é a nossa maior ambição: alavancar o
crescimento do Município, pois só assim se criarão legítimas aspirações de bem-estar social pleno
para todos os cidadãos, sem exceção. Porque para nós, a economia está ao serviço das pessoas, não
as pessoas ao serviço da economia!
Meus amigos, este não é apenas um espaço, ou mais um espaço de informação turística.
Preenchendo também essa lacuna, o Posto de Turismo é um local de promoção dos nossos produtos,
uma vitrine dos ex-libris do Concelho, uma montra viva da Madalena.
Com uma arquitetura que subsidia este maior propósito, o espaço contempla três áreas
distintas. Uma zona dedicada à exposição de produtos locais, articulando a promoção turística, ao
desenvolvimento das atividades a montante ou a jusante deste setor. Um espaço destinado à
realização de apresentações e workshops, nomeadamente na área da gastronomia, estando equipado
com uma cozinha devidamente apetrechada e ainda uma área de lazer, no exterior, com uma das mais
belas esplanadas da região, com o Atlântico a horizonte e os ilhéus, esculturas de magma vivas, em
pano de fundo.
Mantendo a traça original, foram introduzidos alguns elementos modernistas, em total
sintonia com a malha urbana envolvente, respeitando a arquitetura já existente, constituindo um forte
elemento polarizador da vida urbana, na medida em que se assume como um espaço aberto à
comunidade, pretendendo inserir-se profundamente no seu quotidiano.
Mas, meus amigos, esta obra, que hoje inauguramos, consubstancia ainda outro valor maior
para o Executivo Autárquico da Madalena. A reabilitação de um edifício emblemático do centro
histórico da Vila, o antigo Mercado de Peixe, e a reconstrução do espaço contíguo a este, numa
ligação entre a recuperação urbana e a promoção turística, contribuindo desta forma para o
incremento da nossa economia, mas também do nosso património material e infraestrutural, ao
colocar novamente ao serviço da população um espaço, que agora reassume uma nova importância
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na vivência da nossa comunidade.
A par das obras de reabilitação, o projeto envolveu ainda o desenvolvimento de um site de
promoção turística, que convido desde já a visitarem, em www.madalenaturismo.com, bem como de
uma montra virtual interativa, que disponibiliza aos visitantes toda a informação cultural e referente
às infraestruturas de turismo e lazer.
Este é um investimento da Câmara Municipal da Madalena de sensivelmente 270 mil euros,
cofinanciado em 80 por cento pelo programa Prorural da Adeliaçor, que como tenho vindo a referir,
e nunca é demais dizê-lo, tem apoiado muitos dos projetos desta autarquia, num profundo contributo
à nossa cultura, à nossa economia, às nossas gentes, cujos interesses são, sem dúvida a bussola que
norteia toda a nossa ação.
Minhas senhoras e meus senhores, este é o momento. O Pico está na moda e cabe-nos a todos
nós, sem exceção, fazer com que esta não seja apenas mais uma moda.
Muito obrigada! Bem hajam!

