Cerimónia de Lançamento da Primeira Pedra da Adega da Azores Wine Company
Bandeiras, 9 de Janeiro de 2019
Intervenção proferida por José António Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena

[Cumprimentos]
É com grande alegria que me junto a todos vós no lançamento da
primeira pedra deste magnífico empreendimento, que irá promover e dar
grande visibilidade aos vinhos do Pico, cá dentro e além-fronteiras,
potenciando a nossa vitivinicultura e o nosso enoturismo.
Empreendimentos como o que hoje aqui é lançado reforçam o nosso
potencial nestas áreas estruturais e empurram-nos para a frente,
dinamizando o nosso tecido empresarial, criando emprego e riqueza no
nosso concelho e na nossa ilha.
Ver um empreendimento desta envergadura nascer na Madalena é
motivo de grande orgulho!
A Azores Wine Company e os seus proprietários estão de parabéns e
merecem o nosso reconhecimento, pois ao longo dos últimos anos têm-se
assumido como verdadeiros embaixadores do Pico e dos seus vinhos.
O Município da Madalena tem vindo a dinamizar inúmeras
iniciativas, com o intuito de fomentar a economia do Concelho, mas
efetivamente quando são os privados a fazê-lo, o nosso entusiasmo é
redobrado e a vontade de estar ao lado, apoiando e reconhecendo o mérito
de quem trabalha pela nossa terra, é enorme!
Quero, por isto, saudar todos os produtores certificados pelo
excelente desempenho na valorização e promoção dos nossos vinhos nos
quatro cantos do mundo, assim como, reconhecer publicamente o
importante esforço feito pelo Governo Regional neste sentido.
É fundamental darmos as mãos, unirmos esforços e trabalhar em
conjunto, pois só assim teremos capacidade de levar por diante, com
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sucesso, esta grande aventura de produzir no Pico vinho de elevada
qualidade, que serão sem a mínima dúvida o mais importante veiculo de
promoção da nossa ilha e dos Açores, no geral.
Caros António, Paulo e Filipe
enquanto picoense e Presidente do Município da Madalena quero desejar
as maiores felicidades a este projeto e a vos, proprietários, fazendo votos que
outros semelhantes surjam para impulsionar o progresso e o desenvolvimento
desta nossa e vossa ilha.
Obrigado pela coragem e dinamismo!

