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MadLAN, Bytes de Adrenalina,
Megas de Diversão
Depois do enorme sucesso
da primeira edição, a tua
Lan-Party de eleição está
de volta! Prepara-te para
48 horas de pura adrenalina, numa alucinante competição com os melhores
videojogos e habilita-te a
prémios imperdíveis.
O fim-de-semana de 28 a
30 de abril promete megas
de diversão aos amantes
dos videojogos, na MadLAN, com as últimas versões dos jogos mais populares do mercado de entretenimento, como League
of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, OverWatch, HearthStone: Heroes of Warcraft, Fifa 17 e
Mortal Kombat.
Entra nesta aventura virtual non-stop, promovida
pela Câmara da Madalena, que disponibilizará aos
participantes um espaço de dormida, restauração e
duches, e habilita-te a ganhar fantásticos prémios.
Se tens 14 anos ou mais, inscreve-te já e prepara-te
para um fim-de-semana de pura diversão!

A Biblioteca Em Sua Casa

O Município da Madalena leva cultura e carinho a casa dos idosos do
Concelho. Fazendo dos livros verdadeiras pontes de
afeto e inclusão, foi lançado o projeto “Biblioteca ao
Domicílio” que alia a promoção da leitura ao combate à exclusão e à solidão,
levando todos os meses livros, filmes e muito amor
aos idosos.
Num profícuo trabalho em rede, com o gabinete de
Ação social da autarquia, o projeto conta já com a
adesão de dezenas de seniores de todas as freguesias,
muitos deles a viver sozinhos e que encontram nos
livros um refúgio para os problemas quotidianos, em
cada obra um amigo, colmatando a solidão.

Enoteca Itinerante Traz Os Melhores
Vinhos de Portugal à Madalena

Os intensos aromas e sabores vínicos conduziram os participantes da Enoteca
Itinerante numa viagem pelas melhores regiões vinícolas do país, guiados pelo
reconhecido enólogo Francisco Antunes, numa prova de vinhos comentada, que
fascinou até os mais céticos.

Dezenas de pessoas participaram na primeira sessão
da enoteca itinerante, que promete levar o melhor da
vitivinicultura nacional, por toda a ilha do Pico.
O Museu do Vinho foi o cenário escolhido para
a estreia do projeto autárquico, dinamizado no âmbito da Cidade do Vinho e, que reuniu uma centena
de pessoas numa prova de vinhos comentada pelo
reconhecido enólogo Francisco Antunes, da Adega
Quinta da Bacalhôa.
Os magníficos néctares picoenses marcaram também
presença no evento. A Curral Atlantis, de Marco Faria,
e a Adega A Burraca, de José Leonardo, surpreende-

ram, revelando o potencial dos vinhos do Pico.
O serão terminou com um brinde e votos de êxito ao
projeto da autarquia que até ao final do mês de junho
levará a todas as freguesias da Madalena e sedes de Concelho picoenses os melhores vinhos e enólogos nacionais,
democratizando o acesso a este universo de conhecimentos, com provas de vinhos comentadas, curiosidades sobre enologia e muito mais.
A promoção do nosso vinho, das vinhas e das nossas
tradições é crucial para o Município da Madalena, Cidade
do Vinho, que ao longo deste ano será o principal núcleo
da vitivinicultura em Portugal.

Cientistas de Palmo e Meio Descobrem
Enigmas da Água

E se fosse possível fazer da água um instrumento musical ou subitamente
convertê-la em estado gasoso? Parece magia, mas no Atelier de Ambiente provámos que
não é, surpreendendo miúdos e graúdos, numa iniciativa promovida pela Câmara da
Madalena, que assinalou a Semana da Primavera Biológica, com diversas atividades.

Turismo Sustentável Em Debate

O Centro Local de Aprendizagem da Madalena promoveu, sexta-feira e sábado, o Seminário Ambiente,
Património e Turismo Sustentável, que contou com a
presença de diversos oradores especializados.
Ao longo do evento, que teve o apoio do Município
da Madalena, foram ainda realizadas múltiplas atividades, como um Workshop em Prova de Vinhos, a
tertúlia “Café Aberto” no Cella Bar, bem como saídas
de campo à Gruta das Torres e a apresentação de trabalhos de alunos do ensino secundário e profissional.

Sábado, a Biblioteca Municipal transformou-se num
enorme laboratório, com mais de uma centena de
pequenos cientistas e vários curiosos a descobrirem os
verdadeiros enigmas da água.
Aprendendo brincando, a pequenada divertiu-se
à grande nas mil e uma experiências preparadas a
pensar nos mais jovens e não só, neste evento promovido pela Câmara Municipal da Madalena, com o
apoio da Escola Cardeal Costa Nunes, com o intuito de

consciencializar a população para a importância das
questões ambientais.
Ao longo da semana, foram ainda realizadas múltiplas
iniciativas lúdico-pedagógicas, nomeadamente uma
palestra sobre alimentação saudável, incentivando os
mais jovens a adotar hábitos alimentares adaptados às
suas necessidades, tendo ainda sido comemorado o Dia
da Árvore com a Escola das Bandeiras, reforçando a
importância das árvores e da água no ecossistema.

