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Intervenção do Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares

É com enorme alegria e orgulho, que hoje me junto a
todos vós no lançamento deste projeto, uma parceria entre a
Câmara Municipal da Madalena e o Salão Recreativo dos
Toledos, apoiado pela Adeliaçor, que eleva o nosso mais
importante capital: as pessoas! São efetivamente as pessoas, os
nossos munícipes, a força que nos move! Melhorar, dia após
dia, a Madalena, para benefício de todos, é o nosso maior
objetivo.
Este é um projeto de inclusão social, assente numa
dinâmica pioneira, que o faz único na nossa Ilha e em todo o
arquipélago dos Açores, ao reforçar de forma efetiva o
convívio intergeracional. Com a concretização deste projeto
foi possível renovar o ATL dos Toledos e o Centro de
Convívio de Idosos, equipando-os com tecnologia de ponta,
através da aquisição de mais de 250 novos equipamentos
administrativos, informáticos e didático-pedagógicos, bem
como de mobiliário ergonomicamente adaptado, que irão
permitir aos utentes, beneficiar integralmente de todas as
potencialidades de um ATL e de um Centro de Dia para
Idosos. Mas a modernização destas infraestruturas não foi a
nossa única preocupação, pois não são os equipamentos nem a
mais avançada tecnologia, que torna os espaços
verdadeiramente importantes, mas sim as pessoas! Para que
todos, sem exceção, pudessem efetivamente usufruir deste
espaço, foi adquirida uma viatura destinada ao transporte de
crianças e idosos, devidamente adaptada a pessoas com
mobilidade reduzida, colmatando assim uma das maiores

lacunas existentes no nosso Concelho, no que concerne aos
serviços de apoio social de proximidade: o transporte social. A
par destas aquisições, foram ainda realizadas obras de
adaptação, ficando o ATL e o Centro de Convívio de Idosos,
dotados agora de três salas, dois sanitários, um refeitório e uma
cozinha, devidamente equipados e arquitetonicamente
projetados para uma profícua gestão de espaço, maximizando o
bem-estar pleno dos seus utentes.
Este é um empreendimento da Câmara Municipal da
Madalena, que representa um investimento de sensivelmente
275 mil euros. A aquisição da viatura; equipamentos e
mobiliário - num montante de 185 mil euros - foi financiado a
80 por cento pelo programa ProRural. Quanto às obras de
adaptação - cuja execução teve um custo de 90 mil eurosforam asseguradas, exclusivamente, pela autarquia da
Madalena.
Meus amigos, como já afirmei, O Madalena Abraça Mais
é um projeto verdadeiramente pioneiro e único no arquipélago,
pois alia à inclusão social, uma política promotora de diálogo e
comunhão entre diferentes gerações, que será concretizada
através de atividades permanentes, como a realização de cursos
de informática para crianças e idosos em simultâneo,
assumindo os mais novos o papel de tutores dos seniores.
Estão também previstas no âmbito deste projeto, iniciativas de
índole cultural, como o ensino de línguas estrangeiras, a
criação de um grupo de teatro ou a conceção de um espaço
Web, que permita a comunicação por videochamada com
outras instituições similares, reforçando as dinâmicas de grupo,
num abraço comunitário, que se poderá estender a diferentes

partes do mundo, nomeadamente à diáspora açoriana.
Caros munícipes, este é um projeto alicerçado nos
pressupostos de inclusão social que ditaram o sucesso do
MadalenAbraça, programa implementado pela autarquia em
2011 e pelo qual, tenho a confessar-vos, nutro particular
carinho, pois coloca a tónica numa área que me é
especialmente querida: a promoção de políticas públicas de
proteção social, daqueles que mais precisam e que tanto deram
a esta terra: a população idosa; potenciando assim, o
património imaterial, que é, o contributo destas pessoas na
sociedade. Um projeto, cuja inquestionável eficiência ditou a
sua nomeação como finalista nos prémios município do ano
2014. Um projeto, cuja expansão se torna cada vez mais
premente, se tivermos em consideração que a ilha do Pico é a
mais envelhecida dos Açores, tendo no último levantamento
realizado por esta autarquia, em 2015, sido identificados 995
idosos, dos quais 168 vivem sozinhos, à mercê da sua própria
fragilidade física e emocional, e 534 acompanhados por outros
seniores, numa partilha escondida de cansaços, debilidades e
afetos.
É ciente desta realidade, que a Câmara Municipal da
Madalena se associou ao Salão Recreativo dos Toledos, numa
parceria, que permitirá uma generosa construção de laços
intergeracionais, aliando o saber de experiência feita dos mais
velhos, ao necessário dinamismo e sentido empreendedor dos
mais novos, numa profícua sinergia, que, por um lado estimula
as funções cognitivas e psicossociais dos seniores (ao
aumentar a sua autoestima e capacidade de integração social
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no seio da comunidade), e por outro estimula as aptidões
empáticas, de resiliência e de relacionamento dos mais novos.
Minhas senhoras e meus senhores, a vontade dos
cidadãos, a defesa dos seus supremos interesses, a promoção
do seu bem-estar pleno são os pilares da nossa ação. Que este
projeto que hoje aqui lançamos, em parceria com o Salão
Recreativo dos Toledos, seja o reflexo desta política,
dignificando e elevando as pessoas, verdadeiro e mais
importante património de todos os povos!
Muito obrigada! Bem hajam!

