Cerimónia de Inauguração Adega da Azores Wine Company
Bandeiras, 30 de Junho de 2021
Intervenção proferida por José António Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena

[Cumprimentos]
O dia de hoje reveste-se de um significado muito especial para a
Madalena. Dois anos, após o lançamento da primeira pedra, o Concelho e a
Ilha vêem nascer este 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.
Obras como esta, que hoje é inaugurada reforçam o nosso potencial
nestas áreas estruturais. Colocam-nos um passo à frente no nosso tempo(!)
dinamizando o nosso tecido empresarial, gerando riqueza no nosso concelho
e na nossa ilha.
Ver um empreendimento desta envergadura nascer nesta freguesia é
motivo de grande orgulho!
Na verdade, as Bandeiras, pelo seu potencial turístico e vitivinícola, já
merecia uma obra desta dimensão!
Concebida em plena harmonia com a paisagem envolvente, esta unidade
de enoturismo irá criar dezenas de postos de trabalho diretos e indiretos no
Concelho, fortalecendo a nossa economia, tendo uma importância estratégica
no fomento do destino Madalena e na valorização da nossa vitivinicultura.
A Azores Wine Company e os seus proprietários estão de parabéns!
O António, o Paulo e o Filipe são verdadeiros embaixadores do Pico e
dos seus vinhos!
A sua dedicação e ousadia merecem o nosso aplauso!
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Meus caros,
ao longo dos últimos anos, o Município da Madalena, Capital dos
Açores da Vinha e do Vinho tem envidado todos os seus esforços no sentido
de promover este setor tão importante. Os resultados são evidentes!
Todavia - há que afirmá-lo - quando são os privados a fazê-lo, o nosso
entusiasmo é redobrado e a vontade de estar ao seu lado, apoiando e
reconhecendo o mérito de quem trabalha pela nossa terra, é enorme!
Quero, por isto, saudar todos os produtores certificados pelo empenho 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, congregarmos esforços e trabalharmos
em conjunto, pois só assim seremos bem sucedidos nesta árdua missão de
produzirmos no Pico – não obstante as inóspitas condições - vinhos de
inegável qualidade.

Meus amigos,
António, Paulo e Filipe,
Sei que continuarão a fazê-lo!
Um brinde ao vosso sucesso! Um brinde aos vinhos do Pico!

