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Madalena é o Melhor Concelho
Para Viver, Visitar e Investir

Município distingue-se como o melhor da Ilha, na análise global das áreas referentes aos
negócios, turismo e qualidade de vida, de acordo com um estudo da Bloom Consulting.

Enaltecendo as tradições picoenses, o Grupo de
Cordas Ilha Negra, o Grupo de Chamarritas da Casa
da Música da Candelária e o Grupo Folclórico de São
Caetano encantaram as dezenas de pessoas, que sábado marcaram presença no Auditório da Madalena.
A abrir as hostilidades, subiu ao palco o Grupo Folclórico de São Caetano, que tem vindo a recuperar “velhos
bailhos” já esquecidos, valorizando o seu reportório. Os
acordes das violas da terra fizeram-se ouvir, de seguida,
com a atuação dos Ilha Negra, que apresentaram duas
novas músicas ao público, terminando o serão cultural
com a atuação do Grupo de Chamarritas, expressando
através dos seus “bailhos” a alma do nosso povo.

Décimo Aniversário da AMPV
Celebrado na Madalena

A Associação de Municípios Portugueses do Vinho celebrou dez anos de vida e a festa aconteceu, quarta-feira,
no coração do Atlântico, num jantar vínico promovido
pelo Município da Madalena, Cidade do Vinho, que
contou com a presença do secretário geral da instituição aniversariante, José Arruda.
Das sapateiras à suculenta carne de cabrito, muitas foram as sugestões propostas pelo chef Rodrigo Castelo,
que seduziram os amantes da gastronomia, num jantar
em que os vinhos do Pico, Douro, Alentejo e Carcavelos
foram os verdadeiros anfitriões.

O Concelho da Madalena foi considerado o melhor da ilha do Pico e o sexto melhor dos Açores, de acordo com
a análise da consultora internacional Bloom Consulting, que avaliou a performance dos 308 municípios portugueses, ao longo do ano de 2016, em três áreas fundamentais, o turismo, os negócios e a qualidade de vida.
Efetivamente, a notável evolução do Município, ao longo dos últimos anos, é incontestável. A Madalena vive
um tempo de revolução cultural, económica e turística, sem precedentes em toda a sua história, agora reconhecido pelo mais fidedigno ranking na área de “city brand” realizado em Portugal.
O estudo teve como principais variáveis de análise, a par dos dados económicos, turísticos e relativos à qualidade de vida, as pesquisas feitas online pelos cibernautas ainda a presença de cada Município na esfera digital.

Município da Madalena Sensibiliza
Para a Importância da Atividade Física

Autarquia assinalou o Dia da Atividade Física, com múltiplas iniciativas, alertando a
população para os benefícios da prática diária de exercício, promovendo hábitos de
vida mais saudáveis.

Enoteca Leva Os Melhores
Vinhos de Portugal às Bandeiras

Mais de meia centena
de pessoas participou
na enoteca itinerante,
que levou às Bandeiras
os melhores vinhos de
Portugal, numa prova comentada, pelos
enólogos Tiago Correia
e Maria Vicente.
Do Douro a Carcavelos,
as mais nobres regiões
vínicas do país marcaram presença na terceira visita da enoteca
pelo concelho, num
evento dinamizado no âmbito da Cidade do Vinho, e
onde não faltaram os magníficos néctares picoenses,
com a presença da Adega A Buraca e da Curral Atlântis,
revelando o infinito potencial dos vinhos do Pico.

A Câmara Municipal assinalou, a 6 de abril, o
Dia Mundial da Atividade Física, com um vasto
programa desportivo repleto de atividades físicas e de
sensibilização, que juntou ginásios e grupos de
dança num desígnio comum, promover um estilo de
vida saudável.
Desde flashmobs à realização de um jogo de futebol,
foram várias as iniciativas dinamizadas pela autar-

quia que, lado a lado, com os ginásios Corpus Seven
e FitUp, num open day, alertou a comunidade para
o combate ao sedentarismo, crucial na prevenção de
doenças cardiovasculares.
A par destas iniciativas, foram ainda distribuídos
flyers, que associados aos flashmobs, realizados em
vários espaços públicos, surpreenderam a população,
fomentando hábitos de vida mais saudáveis.

