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Ronda das Nove Atuam no Auditório da Madalena

A banda picoense Ronda
das Nove dá, sábado, dia
6 de maio, pelas 21h30,
um concerto no Auditório da Madalena, que
promete fazer as delícias
da audiência.
O grupo conhecido pelo
seu reportório dedicado
à musica tradicional açoriana irá apresentar ao
público os singles do seu
primeiro álbum lançado
em 2010, “Arrear do Barco”, bem como outros temas resultantes do árduo trabalho da Banda na
recolha das tradições musicais da região.

Madalena No Top dos Concelhos Com
Mais Licenças de Construção Emitidas

Município é o mais impulsionador da ilha e do Triângulo, tendo emitido mais de metade
das licenças do Pico e quase um terço das três ilhas do Triângulo, destacando-se ainda
como o quarto melhor da região.

Enoteca Leva os Melhores Vinhos
de Portugal à Criação Velha
Dezenas de pessoas
participaram na enoteca itinerante, que
levou à Criação
Velha o melhor da
vitivinicultura nacional, numa prova
comentada por Joana Falé Inácio.
Dos mais apreciados vinhos enogastronómicos do país,
da Quinta D’Rangel aos singulares
sabores dos deliciosos néctares da
Curral Atlantis, muitas foram as sugestões vínicas
que encantaram o público presente nesta visita da
enoteca itinerante à Casa do Povo da Criação Velha, num evento dinamizado pela Câmara Municipal da Madalena, no âmbito da Cidade do Vinho.

A Madalena é o quarto município açoriano com mais licenças de construção emitidas, em 2015, de acordo
com o Serviço Regional de Estatísticas dos Açores, com um total de 53 novas autorizações concedidas.
O dinamismo do mais jovem concelho da ilha é evidente. Na senda do progresso, a autarquia inaugurou
dezenas de novas obras, estrategicamente planeadas e em plena articulação, como o Auditório e a Biblioteca
Municipais, o Posto de Turismo da Madalena, a Casa do Missionário, o Centro de Valorização das Atividades
Tradicionais, entre muitas outras novas infraestruturas que fazem da Madalena uma verdadeira meca da
cultura e do progresso.
A par das obras da autarquia, o Município tem ainda apoiado todos os novos empreendimentos que promovam a dinamização do Concelho, que detém 57% do total das licenças emitidas na Ilha do Pico e 32% das
autorizações concedidas às três ilhas do Triângulo.
Na vanguarda do conhecimento, do progresso e da justiça social, a Madalena tem vindo a dinamizar múltiplos projetos nas mais diversas, sendo por excelência o sexto melhor Concelho da região para viver, visitar e
investir.

MadLAN – Desafio Superado

Iniciativa dinamizada pela autarquia, visando promover o convívio e a competição saudável, reuniu no passado fim-de-semana cerca de meia centena de gamers, superando as
melhores expectativas, numa incontornável aposta do Município, em prol da juventude e
da dinamização da esfera social juvenil.

CINEMA NO AUDITÓRIO
DA MADALENA
7 maio. 16h00. The Boss Baby (The Boss Baby)
7 maio. 21h00. Jardim da Esperança (The Zookeeper’s Wife)
14 maio. 21hoo. Guardiões da Galaxia 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2)
21 maio. 16h00. Bailarina (Ballerina)
21 maio. 21h00. Foge (Get out)
28 maio. 21h00. Rei Arthur - A Lenda Da Espada (King Arthur: Legend Of The Sword)
Adultos 4€ | Crianças até 10 anos 3€
Cinema de Fronteira
13 maio. 21h00. Um Pombo Pousou num Ramo
a Reflectir na Existência
26 maio. 21h00. Loucamente
Preço: 2,00€

Após quarenta e oito horas de disputa, jogo a jogo, eliminatória a eliminatória, foram apurados os grandes vencedores da segunda Lan-Party promovida pela Câmara Municipal da Madalena, que se realizou
este fim-de-semana na sede da Filarmónica União e Progresso.
Os jogadores melhor qualificados receberam das mãos do Presidente da autarquia os respetivos prémios,
tendo a equipa dos Unsual Gamers vencido o torneio de League of Legends. Por sua vez, os OutLawz
distinguiram-se entre as restantes equipas no Counter-Strike: Global Offensive e os Pingo Doce Express
no Overwatch.
Nos jogos de disputa individual, Lord Beard foi o grande vencedor em HeathStone, enquanto Pabizz destacou-se no Fifa 17 e Godyr no Mortal Kombat.
Promovida pela Câmara Municipal da Madalena, com o patrocínio da MEO, Ninelink, MPorto, JCTEK,
PC Seven e ReballTek, a MadLAN visou promover o salutar convívio e a competição saudável, numa
aposta da autarquia no fomento à juventude e à dinamização da esfera social juvenil.

