Sessão Solene de Abertura das Festas da Madalena
17 de Julho de 2019, Igreja Matriz da Madalena
Intervenção de José António Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena

[Cumprimentos]
Minhas amigas e meus amigos,
a Madalena está em festa.
Espelhando nas múltiplas atividades programadas a cultura do nosso
povo, a Vila veste-se de alegria, “bailhando” ao ritmo da tradição e acolhendo
num abraço saudoso os seus filhos, de regresso em férias ou vindos de terras
longínquas.
São dias de reencontro, de convívio, de felicidade.
O momento em que a ilha se encontra e que de braços abertos recebe os
seus emigrantes, espalhados pelos quatro cantos do mundo.
E muito orgulho nos dão os nossos emigrantes!
Como autênticos homens do Pico, de cabeça erguida, mostram a sua
tenacidade e o seu génio criativo, liderando empresas de top mundial, chegando
aos mais altos cargos políticos e diplomáticos, dando cartas no mundo da música
e das artes.
São eles, os nossos verdadeiros embaixadores, sempre disponíveis para
dizer que “os Açores, o Pico e a Madalena são o melhor que há!”, projetando
assim o nosso Concelho além-fronteiras, enriquecendo a nossa identidade,
alavancando o progresso social e o desenvolvimento económico da nossa terra.
São eles que levam as nossas tradições, a nossa gastronomia, a nossa
essência, pelos quatro cantos do mundo e que por cá investem, em vários
negócios, participando na afirmação do nosso Município no mundo.
É através deles que a Madalena não se confina aos seus 150 km2, e se
estende a outras latitudes, onde as comunidades de madalenenses emigrados
afirmam a nossa Açorianidade.
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Minhas senhoras e meus senhores,
É uma honra, uma verdadeira alegria receber-vos, novamente, nas Festas
da Madalena, as primeiras grandes festividades de verão na nossa ilha, que uma
vez mais apresentam um cartaz muito apelativo.
Orgulhamo-nos, a cada ano que passa, de colocar à disposição de todos
vós mais e melhores infraestruturas e equipamentos colectivos.

Está à vista de todos!
Continuamos na senda do progresso!
O concelho vive um ciclo de crescimento e de valorização a todos os
níveis, articulando estrategicamente a economia, a cultura e o turismo, com um
forte impulso na renovação da malha urbana, que torna a Madalena ainda
mais bonita!
É um orgulho!
A cada dia, o Município cresce, desenvolve-se, progride a olhos vistos!

E, isto, minhas senhoras e meus senhores, deve-se também aos nossos
empresários.
Aliás, neste ponto, é preciso sermos muito claros: É a iniciativa privada,
são os nossos empresários, os principais responsáveis pelo crescimento do
Concelho. São eles que sempre criaram e continuarão a criar riqueza na
Madalena.
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De mãos dadas com todos eles, reconhecendo o talento, a tenacidade, o
espírito empreendedor e visionário destas mulheres e destes homens o
Município continuará a apoiar, a incentivar, a criar as condições para que
possam prosperar, como até aqui têm feito, não obstante as múltiplas
dificuldades que enfrentam inerentes ao exercício desta atividade numa região
ultraperiférica, cujos transportes aéreos e marítimos não estão ainda ao nível das
nossas necessidades e exigências.
Não nos substituímos à iniciativa privada! Mas quero que saibam que esta
autarquia está ao vosso lado,
potenciando a criação de eventos e ajudando na fixação de pessoas,
fomentando o empreendedorismo, de forma a gerar riqueza e emprego, no
nosso Concelho,
apoiando as gerações e gerações de empresários, que tudo fizeram, em
prol do crescimento da Madalena.

Este apoio ao dinamismo empresarial está, aliás, evidente nas próprias
Festas da Madalena, que a par do ambiente festivo, promovem uma
incomparável dinamização do comércio. Assim, se justifica todo o esforço da
autarquia em criar um bom cartaz, que irá atrair pessoas de vários pontos do
nosso país, aumentando os ganhos e ajudando a revitalizar o nosso tecido
empresarial.
Mas, meus amigos, falar em desenvolvimento e progresso social é
também falar das nossas instituições.
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São elas, as Casas do Povo, os Grupos Folclóricos, os clubes, os centros
sociais, as filarmónicas, os Bombeiros Voluntários, as Juntas de Freguesia, entre
outras…
São elas as pedras basilares que edificam o desenvolvimento da
Madalena. Desde a cultura ao desporto, passando pelo combate à exclusão
social, estas entidades assumem-se como autênticos centros comunitários, que
elevam o nosso Concelho, honrando a nossa comunidade.
E é também com elas, que hoje fazemos a festa. Graças à dedicação dos
seus dirigentes e de todos os membros que as compõem, e que congregam
vontades, suplantam dificuldades, para que a festa aconteça, para fazermos mais
e melhor, reinventando-nos, superando os nossos limites.
A todas, o meu muito obrigado!
antes de terminar, queria aqui saudar e expressar o meu profundo
agradecimento também a todos os outros, e são muitos, que de alguma forma
contribuíram para a realização desta festa, aos patrocinadores, às empresas, às
forças vivas do Concelho, aos funcionários da autarquia e, em particular à VicePresidente Catarina Manito, responsável pela organização das festas, e a todos,
sem excepção, que colaboraram fazendo grande esta festividade.
É com este genuíno sentimento, dando as boas-vindas a todos os
Munícipes e àqueles que por estes dias fazem deste concelho a sua casa, que
declaro pública e solenemente abertas as Festas de Santa Maria Madalena.

Obrigado!

