Assinatura do Auto de Consignação da Empreitada de Construção da Ciclovia da Madalena
Madalena|| 10 de agosto de 2020
Intervenção de José António Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena

[Cumprimentos]
O dia de hoje, 10 de agosto, ficará na história da nossa Vila, do
nosso Concelho, da nossa Ilha! Hoje, a Madalena entra num novo
paradigma de mobilidade!
O Concelho vê nascer uma obra estruturante que irá contribuir,
fortemente, para nos afirmar como um centro urbano dinâmico e
ambientalmente sustentado.
Com uma importância estratégica para a economia local, a
Ciclovia irá promover a chamada mobilidade suave – sustentável e
ecológica -, incentivando a prática de exercício físico regular e
fomentando o turismo, ao estender-se pelas mais belas paisagens da
nossa costa, desde o Cachorro à Areia Larga, numa extensão de 13
quilómetros, adossada à via rodoviária.
De forma complementar, o troço liga ainda, no coração da Vila,
os edifícios públicos de maior relevo para a população, como o
terminal do Porto da Madalena, a Igreja Matriz e a Câmara Municipal,
a Escola Profissional e a Escola Cardeal Costa Nunes.
Porque, meus amigos,
urge uma nova política de mobilidade, que liberte o coração da
nossa Vila de parte do trânsito automóvel e crie condições ao uso
pedonal e de bicicleta, devolvendo, assim, o centro às pessoas.
Esta é a nossa estratégia!
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Com a Terceira Fase de Requalificação da Vila demos início a
este desígnio, que terá continuidade, não só nesta, como em outras
obras, permitindo, de forma integrada, tornar a nossa Madalena ainda
mais bonita e aliar o urbanismo ao fomento económico.
Como? Trazendo os consumidores para o centro, transformandoo num espaço mais apelativo para os passeios a pé e de bicicleta, de
modo a revitalizar o comércio local e melhorar a qualidade de vida das
nossas gentes.
Porque, meus caros, a nossa prioridade são as pessoas!
São os nossos munícipes a força que nos move!
Melhorar, dia após dia, a Madalena, para benefício de todos, é o
nosso maior objectivo.
Mas - dizia eu - que combinando o desenvolvimento e a
acessibilidade com a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, a
Ciclovia irá alavancar a promoção turística, aliada à preservação do
meio ambiente, dentro de uma política de crescimento sustentável
deste sector, assente na valorização do nosso riquíssimo património
ambiental.
Este é um investimento da Câmara Municipal da Madalena de
sensivelmente 750 mil euros [742.240,76€], co-financiado em 85 por
cento, do seu montante elegível, pelo PO 2020.
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Pela colaboração neste empreendimento não posso deixar de
saudar todo o empenho do arquitecto Miguel Reis, do Gabinete de
arquitectura Sousa Lima e Rocha Reis, Lda, responsável pelo projecto,
deixando ainda uma palavra de grande apreço ao Engenheiro
Leonardo Texeira, da Tecnovia Açores, a quem esta empreitada foi
consignada.
Meus amigos,
a passo e passo, com pequenas conquistas, se constrói o futuro e o
bem-estar de uma comunidade. Hoje, com muita pedalada – espero
eu! - avançámos segura e firmemente nesse sentido.
Muito obrigado! Bem hajam!
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