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[Cumprimentos]
É com enorme alegria que me junto a todos vós na inauguração deste
magnífico empreendimento, que irá promover, de forma incontornável, a
dinamização do turismo e do nosso tecido empresarial.
A “Vinhas do Calhau”, e os seus proprietários, Pedro Pedro e Paulo
Pedro, estão de parabéns!
Esta obra irá potenciar o turismo sustentável, bem como todos os setores
a montante e a jusante desta área de atividade, criando riqueza, nesta
freguesia, no nosso concelho e na nossa ilha.
Na verdade, a Candelária, pelo seu potencial turístico e vitivinícola, já
merecia uma obra desta envergadura!
Concebida em plena harmonia com a paisagem envolvente, esta será, em
2020, data prevista para a sua conclusão total, a maior unidade hoteleira do
Pico, criando dezenas de postos de trabalho diretos e indiretos no Concelho e
fortalecendo a nossa economia.
Inseridos numa enorme área de vinha reabilitada, junto ao mar, estes seis
apartamentos, que agora inauguramos, dois com vista para a majestosa
montanha do Pico, quatro sobre o mar, promovem ainda, algo que considero
ter uma relevância estratégica fundamental no fomento do destino Madalena, a
promoção conjunta do ecoturismo e do enoturismo, dos nossos ex-libris,
valorizando os nossos produtos, a nossa identidade e as potencialidades.
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Efetivamente, a Madalena detém um incomensurável potencial nestas
duas áreas, possuindo uma das mais belas paisagens vinhateiras do mundo, a
Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, aclamada pela Unesco, como
Património da Humanidade, considerada uma das mais complexas estruturas
criadas pelo homem.
Empreendimentos como o que hoje vemos ser inaugurado reforçam este
potencial. Colocam-nos um passo à frente no nosso tempo!
E por isso mesmo, por esta sábia valorização de dois produtos
estratégicos na atratividade deste destino, oferecendo a quem nos visita uma
vivência única, em que a experiência do vinho se cruza com a partilha da
natureza no seu estado mais puro, queria felicitar os promotores deste projeto
familiar, pelo seu profissionalismo inexcedível, pela sua competência
insuperável, mas sobretudo… pela enorme paixão a esta terra!
Caro Aníbal (pai), Paulo, Pedro, Bernardo (filho do Pedro), Joana e
Alexandra (filhas do Paulo),
com amizade, não posso deixar de expressar aqui a minha gratidão pela
vossa dedicação à Madalena, ao Pico e às nossas gentes.
Meus amigos,
a promoção do turismo sustentável é uma das maiores ambições do
Município da Madalena,
Efetivamente, a ilha vive um momento de dinamização do seu setor
turístico, sem precedentes, que nos enche de orgulho, e que a inauguração
deste empreendimento evidência claramente.
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Da minha parte, resta-me, como cidadão da Ilha do Pico - um picoense
amante da sua terra – e como Presidente do Município da Madalena, desejar as
maiores felicidades a este projeto e aos seus proprietários, fazendo votos que
muitos outros semelhantes a este possam ver a luz do dia.
Pedro, Paulo, muita sorte para o vosso empreendimento!
Obrigado!
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