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Madalena é o Melhor
Festas da Madalena - Os Maiores Concertos, Concelho para Viver,
os Melhores DJ’s
Visitar e Investir
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Madalena é o Quarto
Município dos Açores
Com Maior Poder de
Compra
É um dos maiores festivais açorianos e este ano promete levar, novamente, o público ao rubro com os maiores concertos e os melhores dj’s, na
semana mais louca deste verão!
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Madalena Pré-Finalista do Concurso 7
Maravilhas à Mesa
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Exposição Permanente do Espólio de
Cachalotes e Lulas de
Malcolm Clarke
já Abriu ao Público

O sabor autêntico da gastronomia local, harmonizado com os melhores
vinhos brancos e licorosos da Madalena conquistou os jurados do concurso, colocando o Município entre as 49 pré-finalistas, projetando, assim, o
nosso riquíssimo património gastronómico além-fronteiras.
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Madalena é o Quarto Município dos Açores Município da
Madalena Promove
Com Maior Poder de Compra
Concelho foi o que registou o maior crescimento deste indicador em Curso de Português
toda a região, nos últimos 12 anos, tendo passado de 46,4% em 1993 para
Para Estrangeiros
87,9%, demonstrando o forte crescimento da economia local.

O Concelho da Madalena
é o quarto nos Açores com
maior poder de compra,
sendo apenas ultrapassado
pelos municípios de Ponta
Delgada, Angra do Heroísmo e Vila do Porto.
De acordo com o INE, o concelho regista mesmo a maior
subida, da região, neste ran-

king, nos últimos 12 anos,
tendo passado de 46,4%, no
ano de 1993, para 87,9%, em
2015, o que se traduz numa
subida de 57 lugares, a nível nacional, uma das mais
acentuadas em todo o país.
Este aumento exponencial
reflete a pujança das políticas de apoio à economia do

Município, que se tem pautado por uma forte aposta
na captação de investimento
empresarial para o concelho,
diversificando a oferta em favor do consumidor, o que se
traduz neste incremento tão
significativo do bem-estar
material.

Madalena Assinala Semana da Primavera
Biológica com Atividades Didáticas para a
Pequenada

Sensibilizar, de forma lúdica, os mais jovens para a importância da
preservação da biodiversidade foi o grande objetivo do Município, que
celebrou, simultaneamente, o Dia Mundial da Árvore.

Aprendendo, brincando, mais de uma centena de crianças participou, em março, numa
Hora do Conto e em múltiplas atividades
lúdico-pedagógicas, dinamizadas pela autarquia com o intuito de sensibilizar a criançada
para a importância de adotar um estilo de
vida mais ecológico e sustentável.
O conto “O Nabo Gigante”, de Alexis Tolstoi
e Niamh Sharkey, deu mote a esta incrível
viagem pelo mundo dos sonhos, que veio
demonstrar aos mais jovens que é da terra
que brotam os mais importantes recursos,
que permitem a existência de vida humana
no Planeta, sendo fundamental salvaguardar
a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas naturais.

A par do conto, os alunos divertiram-se ainda a colorir mil e uma borboletas, folhas e
frutos, com os quais adornaram uma árvore
gigante, celebrando, aquela que é, por excelência, uma das maiores fontes de vida à face
da Terra.
Sensibilizar, educando para a problemática
da preservação do meio envolvente, é crucial
para uma sociedade que se quer desenvolvida, sendo indubitavelmente uma preocupação da autarquia da Madalena, que se junta
a este movimento no desígnio de tornar Portugal um país mais sustentável, através da
valorização das Florestas, da Agricultura e do
Meio Ambiente.

Mais de 30 imigrantes residentes na Ilha do
Pico iniciaram, 18 de junho, o curso de Língua Portuguesa para Estrangeiros, co-financiado pelo Município da Madalena e pela Direção Regional das Comunidades.
A formação, ministrada por Gilberta Pereira,
terá uma duração de 150 horas, funcionando
em regime laboral e pós-laboral, por forma a
dar uma maior flexibilidade aos participantes, de acordo com as suas necessidades pessoais/ profissionais.
Com estes cursos, de nível A1 e A2, o Município pretende dar a oportunidade a todos
os cidadãos estrangeiros de aprender português, conhecer melhor Portugal e a sua cultura, chegando a públicos-alvo que de outro
modo estariam impossibilitados de o fazer.

Autarquia Oferece
Kit de Natalidade
a Mães e Futuras
Mamãs

O Município deu as mãos aos novos papás,
neste momento tão especial da sua vida,
apoiando vinte casais, através do projeto
Madalena Bem Me Quer, num incontornável incentivo à natalidade, combatendo um
dos mais graves desequilíbrios demográficos
que afeta o nosso país, o envelhecimento da
população.
Os casais receberam das mãos do presidente
da Câmara Municipal da Madalena, o kit de
natalidade, com fraldas, toalhitas, óleos e hidratantes, entre muitos outros produtos, que
compõe o kit oferecido pela autarquia, combatendo a desertificação e contribuindo para
a fixação da população jovem.
O projeto pioneiro na ilha preconiza ainda o
acompanhamento dos recém-nascidos, nos
primeiros dois meses de vida, sempre que solicitado pelos progenitores.
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Gala de Encerramento da Cidade do Vinho Projeta
Madalena Além-Fronteiras

Município despediu-se, de forma apoteótica, do galardão conquistado, com o lançamento do vinho comemorativo da Madalena, Cidade do Vinho, numa cerimónia transmitida pela RTP- Açores e que reuniu algumas das importantes individualidades do setor no Concelho.

A Madalena acolheu, a 17 de fevereiro, a Gala de Encerramento da Cidade do Vinho, que reuniu centenas de convidados no Auditório local,
terminando com chave de ouro este certame, que ao longo do último
ano projetou a vitivinicultura e o turismo madalenenses, de forma incontornável.
A gala, transmitida na RTP-Açores, foi marcada por diversos momentos repletos de simbolismo, como a apresentação do vinho comemorativo da Madalena, Cidade do Vinho e a passagem do testemunho à
nova Cidade Europeia do Vinho 2018, Torres Vedras/ Alenquer.
Ao longo do serão cultural subiram ainda ao palco diversos grupos locais, como os Ronda das Nove e a Orquestra do Centro de Formação
Artística, numa atuação conjunta com o Coro Madalena, tendo o certame terminado com a entrega de lembranças aos municípios presentes e parceiros, seguida da chamarrita.

“Um Novo Ciclo na História da Madalena”
“Abriu-se um novo ciclo na história da Madalena!”, asseverou José
António Soares, presidente da Câmara Municipal, na sua intervenção, acrescentando que “ao longo do último ano, o Concelho afirmouse além-fronteiras como terra de vinha e de vinhos, dignificando nas
múltiplas iniciativas dinamizadas, este setor, por excelência, o mais
importante da economia local”.
“Todo este esforço permitiu à Madalena afirmar-se como região vínica de excelência e conquistar uma visibilidade, sem precedentes,
culminando na conquista de novos mercados e revolucionando, por
completo, o setor vitivinícola na Ilha do Pico”, referiu ainda o autarca, fazendo votos para que este, “potencial não se esfume na euforia
do momento. E que, aqui e agora, com perseverança, se estabeleçam
os alicerces do futuro, honrando o nosso passado.”

Dia Dos Açores Assinalado na Madalena

A Madalena foi palco das comemorações oficiais do Dia dos Açores, que se realizam na
Segunda-Feira do Espírito Santo. Os festejos
tiveram lugar, no Auditório da Madalena, reunindo centenas de pessoas.
Antes da cerimónia, o líder da autarquia madalense, José António Soares, recebeu, nos
Paços do Concelho, o Presidente do Governo
Regional, Vasco Cordeiro, a Presidente da
Assembleia Regional, Ana Luís, e o Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino, tendo a
comitiva seguido para o Auditório, após a
receção no Município e a assinatura o Livro
de Honra da autarquia.
A cerimónia ficou marcada pela entrega

das Insígnias Honoríficas Açorianas, distinguindo, em vida ou a título póstumo, os
cidadãos ou coletividades que se notabilizaram “por méritos pessoais ou institucionais, atos (…) ou serviços prestados ao
povo açoriano”, tendo este ano sido agraciadas 38 personalidades e instituições.
Picoenses Homenageados no Dia da
Região
Duas personalidades e três instituições do
Pico receberam as insígnias açorianas.
O Jornal “O Dever”, a Santa Casa da Misericórdia das Lajes do Pico e a Filarmónica
Liberdade Lajense foram distinguidos com a
Medalha de Mérito Cívico.

Por sua vez, José Martins Garcia, foi agraciado, a título póstumo, com a Medalha de
Reconhecimento e Manuel Humberto Neves
com a Medalha de Mérito Profissional.
A par da atribuição das Insígnias Honoríficas
Açorianas, as comemorações foram ainda
marcadas pela atuação de diversos grupos
picoenses, como o Ronda das Nove, o Coro
Madalena e Manuel Costa Júnior, terminando com um almoço, na Paisagem da Cultura
da Vinha da Ilha do Pico, aclamada Património da Humanidade, e a atuação dos grupos
folclóricos da Casa do Povo de São Caetano,
das Bandeiras e do Grupo Folclórico e Etnográfico Ilha Morena, que evidenciaram a riquíssima cultura picoense.
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Município Entrega Certificado
de Conclusão do Curso de Informática a
Idosos

Granjeando enorme sucesso junto da comunidade sénior, este é já o
quinto curso de informática promovido pelo Município, nos últimos
anos, tendo formado quase uma centena de idosos, que descobriram no
computador um aliado contra a solidão.

A Vice-Presidente da Câmara Municipal da
Madalena entregou, a 24 de maio, os certificados de participação no Curso Básico de Informática aos idosos, que no último ano frequentaram esta formação, dinamizada pela
autarquia, e que revolucionou a qualidade de
vida dos seniores.
Promover a inclusão e literacia digitais dos
mais velhos foi o objetivo capital da iniciativa, que visou contribuir para uma sociedade
mais inclusiva e estimulando a auto-estima,
a memória e as capacidades cognitivas dos

idosos, apostando na proximidade e em aulas
com uma componente essencialmente prática, para maximizar os resultados.
Surpreendidos com as potencialidades do
novo meio, os idosos descobriram no computador um aliado contra solidão, nos chats
o abraço amigo daquele familiar que a distância tardava entregar e no youtube sonoras
gargalhadas, numa iniciativa autárquica, que
veio revolucionar o estilo de vida dos idosos,
devolvendo-lhes a felicidade e jovialidade de
outrora.

Madalena Acolhe Encontros Filosóficos

São Caetano É o
Grande Vencedor do
Concurso de Reciclagem do Concelho da
Madalena

São Caetano sagrou-se o grande
vencedor do concurso “A Freguesia
Que Mais Recicla”,
promovido
pela
Câmara Municipal

da Madalena.
Mantendo-se na liderança nas últimas três
semanas de maio, a mais jovem freguesia
do Concelho obteve uma pontuação final de
4.601, mais 0.449 pontos da segunda classificada, São Mateus, com 4.042. Por sua vez, a
freguesia da Candelária conquistou o terceiro
lugar, com 3.664, tendo as Bandeiras se classificado na quarta posição, com 2.881, ultrapassando, na última pesagem, a Madalena,
que terminou esta competição verde, com
2.790 pontos. Na última posição ficou a Criação Velha, com apenas 1.844 pontos.
Tendo-se iniciado a 17 de abril, o concurso “A
Freguesia Que Mais Recicla” visou incentivar
a população a separar o lixo, alertando os
munícipes para a problemática dos resíduos
e a importância da sua prevenção e correta
gestão, tendo ainda como objetivo primordial avaliar a real situação das localidades e
respetivas necessidades, no que concerne à
vertente ambiental.

Biblioteca da
Madalena Acolhe
Projeto Pedagógico
Inter-Escolar

A Madalena recebeu, em abril, a 25ª edição dos Encontros Filosóficos, promovidos pela Escola Secundária Manuel de Arriaga e Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta,
com o apoio da Câmar Municipal da Madalena.
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável deram mote a diversas iniciativas, que reuniram na Madalena alguns dos mais notáveis intelectuais do país, como o Pró-Reitor da Universidade Aberta, José Sales, o Presidente da Associação Bandeira Azul da Europa, José Archer,
Elizabeth Silva, da Unesco, Roque Amaro, professor do ISCTE e Viriato Soromenho Marques,
professor na Universidade de Lisboa.
O encerramento da iniciativa ocorreu, a 22, no Auditório da Madalena, com o lançamento
de um e-book da Universidade Aberta, “Ilha do Pico: Ambiente, Património e Turismo Sustentável”, uma reflexão sobre a “Educação Como Pilar Para as Sustentabilidades”, no Café
Filosófico, e ainda atuação das alunas de ballet e hip-hop do Centro de Formação Artística da
Câmara Municipal da Madalena
O conhecimento e a reflexão crítica andaram de mãos dadas, criando uma forte sinergia Atlântica, em prol da partilha de saberes e experiências, entre as três ilhas do triângulo, Pico, Faial e
São Jorge, que acolheram um sem número de eventos, no âmbito desta iniciativa.

A Biblioteca acolheu, em fevereiro, múltiplas
atividades pedagógicas, dinamizadas pelos
alunos da Escola Profissional do Pico, incutindo o gosto pela leitura.
Os estudantes teatralizaram um conto, sobejamente, conhecido, “A Árvore Generosa”, de
Shel Silverstein, para as crianças do pré-escolar da Madalena, convidando-as a entrar no
mágico universo dos contos, contribuindo,
desta forma, para uma educação mais ampla.
Ao longo da semana, as diversas turmas do
Jardim de Infância da Madalena assistiram
ao conto teatralizado, tendo, posteriormente,
participado em atividades lúdico-pedagógicas complementares à leitura.
Promover o ensino, apoiando e dinamizando
atividades que contribuam para uma educação mais edificante no Concelho, é crucial
para a autarquia, que se associou a esta iniciativa, em prol das nossas crianças.

Município da Madalena
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Madalena Distingue 81 Instituições e Individualidades Em Dia
de Aniversário do Município

O mais jovem concelho da Ilha do Pico celebrou, a 8 de março, o seu
295º aniversário de elevação a Vila.
A data foi assinalada com a atribuição de quase uma centena de distinções honoríficas a individualidades, instituições, empresas e funcionários do Município, cujo contributo cívico ou profissional foi crucial no desenvolvimento da Madalena.
A autarquia atribuiu a Medalha de Ouro a todos os Presidentes de
Câmara, que depois do 25 de abril de 1974 exerceram funções, dando
um importante contributo para o desenvolvimento e democratização do Concelho, nomeadamente Manuel Furtado, Armando Castro,
Henrique Paulos e Jorge Rodrigues.
Receberam também a mais alta condecoração do Município, os Presidente de Assembleia Municipal, eleitos depois de 1974, Eduíno
Marcos, Hélder Fernandes, Mário Nogueira de Castro, Albino Garcia, Manuel Augusto Costa, Ernesto Ferreira, Hernâni Jorge e Álvaro
Manito.
Foi ainda homenageada, com a Medalha de Mérito Social, a Santa

Casa da Misericórdia da Madalena e, com a Medalha de Mérito Cívico, Hélder Lemos, reconhecido empresário e filantropo, Augusto
Chaleira e Álvaro Manito, que na década de 80 chegaram ao concelho
em serviço médico na periferia e por cá permaneceram, por opção
pessoal, salvando centenas de vida, no exercício das suas funções.
Os funcionários da autarquia e aposentados com mais de 25 anos
de serviço foram também agraciados com a Medalha de Distinção
Profissional, assim como as empresas locais com mais de 50 anos de
atividade no Concelho, que receberam das mãos do presidente da Câmara Municipal a Medalha de Mérito Empresarial.
“Nesta data simbólica, pela primeira vez, homenageamos as individualidades, instituições, empresas e funcionários do Município, incluindo a diáspora, que permitiram que a Madalena fosse hoje, o que
esta, efetivamente, é: um concelho moderno, atraente, dinâmico e em
plena expansão”, referiu José António Soares, líder do Executivo madalenense, considerando que “celebrar a Madalena, é celebrar as suas
gentes”.

Auditório da Madalena Recebe
Concerto de António Zambujo
com Lotação Esgotada

Município da Madalena Alerta
Jovens Para Riscos na Internet

Com a lotação completamente esgotada, o Auditório da Madalena
recebeu, a 9 de maio, o segundo concerto de António Zambujo, considerado por muitos como o melhor músico português da atualidade.
Num concerto intimista, o artista, que soma aos inúmeros prémios
conquistados uma nomeação para os Grammy Latinos, apresentou, a
solo, os seus singles mais icónicos, como, “Lambreta”, “Pica dos Sete”
e a “João e Maria”, encantando ainda o público ao interpretar músicas bem conhecidas do cancioneiro açoriano, como “Chamateia” e
“Olhos Negros”.
Sob o signo da cultura, os espetáculos de Zambujo promoveram, de
forma incontornável, a esfera artística, dinamizando o Concelho, que
tem vindo a receber múltiplos concertos de grupos locais e artistas
consagrados a nível nacional, numa revolução nunca antes vista da
vida cultura picoense, concorrendo para a promoção do Município
além-fronteiras.

Ataques de pedófilos, invasão da privacidade ou publicidade enganosa são alguns dos muitos perigos
encobertos nas malhas, por vezes, sinuosas das redes
digitais. O Município lança o alerta através de divertidos vídeos, que pretendem consciencializar para os
inúmeros riscos na sociedade 2.0.

Assinalando o Dia Europeu da Internet Mais Segura, o Município
produziu diversas curtas-metragens, que foram publicadas nas
redes sociais, com o intuito de sensibilizar a comunidade para alguns dos maiores riscos da esfera digital e as consequências dos
comportamentos online imprudentes.
As películas, também reproduzidas antes dos filmes exibidos no
Auditório Municipal, foram, integralmente, escritas, produzidas e
editadas pelos funcionários da autarquia, tendo como atores Alex
Silva, Bernardo Garcia, Lauriana Garcia e Leena Silva, que deram
vida às personagens, sensibilizando para o uso seguro das novas
tecnologias.
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Festas da
Madalena Os Maiores
Concertos,
os Melhores
DJ’s
É um dos maiores festivais açorianos e este ano apresenta um
dos programas mais apelativos
de sempre. As Festas da Madalena prometem levar o público
ao rubro com os maiores concertos e os melhores DJ’s, na
semana mais louca deste verão.

Com um dos melhores programas
das últimas décadas, as Festas da
Madalena apresentam um cartaz
eclético, com os maiores nomes do
panorama musical atual. Piruka,
Expensive Soul, Anjos e ainda GNR
prometem animar as principais noites da festa com muito ritmo e diversão.
O melhor da música eletrónica também está garantido, com a atuação
de alguns dos mais conhecidos dj’s
da atualidade, Club Banditz, Overule, Blaya, André N, Insert Coin e
Phill Jay que irão levar os festivaleiros ao rubro até ao nascer do sol.

Município da Madalena

Muito Mais Que Um
Festival de Verão

A par da música, a edição de 2018 das Festas da Madalena aposta, como é habitual,
na promoção das tradições locais e na
valorização do nosso riquíssimo património cultural, com a relocalização do Palco
Chamarrita, agora num espaço mais nobre, em pleno centro da Vila, e a já famosa
noite de marchas, a 21 de julho, sábado.
Também no desporto, a diversão está garantida e as novidades são mais do que
muitas. A organização dinamiza pela primeira vez um torneio de futebol de praia,
o Festas da Madalena Beach Soccer 2018,
realizando, novamente, as provas que fizeram maior sucesso junto dos festivaleiros:
o conhecido Torneio de Voleibol de Praia
Festas da Madalena, bem como o IV Triatlo Sport Zone das Festas da Madalena.

Celebração da Fé
Marca Último Dia
das Festas da
Madalena
A celebração da fé marca o último das
Festas de Santa Maria Madalena, que terminam este ano, a 22 de julho, o dia da
padroeira da Vila. A assinalar o momento
de grande elevação espiritual na vida do
Concelho será realizado, a par do tradi-

cional programa religioso, o festival de
filarmónicas “Sons do Triângulo”.
Sob o tema “Maria Madalena, Discípula e Apóstola de Jesus”, a celebração
religiosa inicia-se a 13 de julho com o
novenário, que se irá realizar todos os
dias pelas 19h00, exceto a 15 de julho,
que terá lugar pelas 12h00, vivendo o
seu momento apoteótico no dia 22 com
a celebração eucarística, pelas 17h30, e
a solene procissão, às 19h00, reunindo
milhares de fiéis.
Revigorando a fé e esperança no co-

ração dos devotos, numa renovada
alegria no futuro, a solenidade conta
ainda, como já é habitual, com a Bênção anual das viaturas, pelas 12h00 e
Desfile de Filarmónicas e Saudação à
Padroeira, pelas 16h00.
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Madalena Despede-se de Rota pela Floresta Pico a Rir Com Joel
Ricardo Santos

A Madalena despediu-se, a 7 de junho, da
Rota Pela Floresta, com a entrega do testemunho da iniciativa ao vereador do Município da Madalena, Mário Silva, numa cerimónia realizada na Escola Cardeal Costa Nunes
(ECCN).
No evento de encerramento deste projeto
nacional, a que a autarquia aderiu, contando
com o apoio do Clube de Ambiente da ECCN,
Mário Silva agradeceu a colaboração da escola, relembrando que a proteção do meio
ambiente depende da ação contínua e conjunta de todos.
Numa profícua sinergia entre a autarquia e
as demais instituições, ao longo dos últimos

dois meses, a Rota pela Floresta passou por
todas as freguesias do Concelho, tendo sido
dinamizadas em cada uma delas diversas
atividades e registado no pergaminho pelas
entidades envolvidas os compromissos assumidos, em prol da defesa do nosso património florestal.
Em abril, o Município da Madalena aderiu à
Rota pela Floresta, um projeto nacional que
dinamizado com o objetivo de agir pela proteção dos ecossistemas e promover a mobilidade sustentável, pondo em prática o exercício da cidadania e alertando para os direitos,
deveres e responsabilidades de cada um de
nós na preservação do meio ambiente.

Mais de uma centena de pessoas assistiu ao
espetáculo de Ricardo Joel Santos, “Estava
Lá e Vi”, no Auditório da Madalena.
Com a reconhecida dose de irreverência que
o carateriza, o humorista contagiou todos os
presentes com a sua boa disposição, parodiando diversas músicas portuguesas e brasileiras, ao criar novas versões de alguns dos
mais conhecidos singles da atualidade, arrancando sonoras gargalhadas a todos os presentes e muitos aplausos ao longo do serão.
Aliando a interação com o público a um estilo
muito próprio, Joel protagonizou um divertido espetáculo de stand up comedy, em que a
música foi mesmo ingrediente principal para
uma noite de muita risota.

Município
Representado em
Encontro Regional
Para Igualdade de
Género

Madalena Comemora 25 de abril

Largas dezenas de pessoas participaram nas comemorações do 25 de abril, promovidas pelo
Município da Madalena, com o intuito de assinalar esta data histórica, celebrando simultaneamente a nossa cultura popular, enriquecida com a liberdade conquistada com a revolução.
Com um vasto programa cultural, as comemorações iniciaram-se, com um grande concerto
do Coro Madalena e da Orquestra do Centro de Formação Artística da Câmara Municipal,
interpretando, conjuntamente, diversas músicas de intervenção.
Recordando o 25 de abril, José António Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena, sublinhou a importância de se viver em liberdade, lamentando que a mesma signifique
“para muitos a desvalorização de princípios e valores, como a boa educação, a honestidade, a
cordialidade e o respeito pelos outros e pela vida privada de cada um”.
Já ao serão, a Biblioteca Municipal acolheu uma tertúlia, com testemunhos reais sobre a revolução e o pós-revolução, a forma como a mesma foi vivenciada, no Concelho, evocando as
memórias de abril, na voz de quem, por cá, viveu a revolta e de quem enfrentou a morte a
combater pela Pátria, na Guerra colonial.

O Município da Madalena esteve presente no
II Encontro Regional de Boas Práticas Sobre
a Importância da Igualdade de Género nas
Políticas Locais, que se realizou, a 25 e 26 de
junho, na Praia da Vitória.
Na vanguarda das políticas sociais de combate às assimetrias de género, a autarquia foi
convidada a apresentar a estratégia adotada
para o fomento da cidadania e de combate às
desigualdades entre géneros e que já valeu
ao Município inúmeras distinções, nomeadamente uma menção honrosa nos Prémios
Viver em Igualdade e a conquista da bandeira de autarquia mais Familiarmente Responsável, por três anos consecutivos.
Erradicar as disparidades de género, eliminando os preconceitos sobre os papéis do homem e da mulher são ambições do Executivo autárquico madalenense, que tem vindo e
continuará a envidar os seus melhores esforços, visando uma melhor e mais fortalecida
cidadania, que se exige paritária.

Município da Madalena
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Madalena Pré-Finalista do Concurso 7 Maravilhas à Mesa
O sabor autêntico da gastronomia local, harmonizado com os melhores vinhos brancos e licorosos da Madalena conquistou os jurados do concurso, colocando o Município entre as 49 pré-finalistas, projetando, assim,
o nosso riquíssimo património gastronómico além-fronteiras.

A Madalena é pré-finalista do concurso 7 Maravilhas à Mesa, tendo
os patrimónios apresentados pelo Município, reunido o consenso dos
jurados e se destacado entre as 182 candidaturas submetidas, contemplando cada uma sete patrimónios de três categorias: Gastronomia (categoria 1); Vinhos e Azeites (categoria 2); e Roteiro Turístico
(categoria 3).
Considerada uma das melhores de todo o país, a Mesa da Madalena,
Capital dos Açores da Vinha e do Vinho apresentada pelo Município,
deu destaque aos mais genuínos sabores do Concelho, com diversos
pratos e ingredientes caraterísticos, nomeadamente Marisco na Pedra, com os melhores mariscos do mar dos Açores, (petiscos), Caldo
de Peixe à Pico (peixe e mariscos), Lombinho de Novilho com Queijo
do Pico e Alecrim, confecionado com carne dos Açores IGP, (carne e
caça) e o Queijo Alfredo (queijos).
A acompanhar estas iguarias, o Município selecionou um dos mais
conceituados brancos do Pico, o Curral Atlantis, de 2015, com Ter-

rantez do Pico, Arinto dos Açores e Verdelho, escolhendo ainda entre
as múltiplas opções da categoria 2, os vinhos licorosos, tão emblemáticos no Concelho, com o Lajido Fine Old Reserve (Medium-Dry), de
2004, DOP, da Picowines.
Na categoria 3, roteiros turísticos, a escolha recaiu, incontornavelmente, para a Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, aclamada, em 2004, património da Humanidade, pela Unesco.
Com o intuito de envolver toda a comunidade na valorização do nosso riquíssimo património gastronómico, a candidatura do Município
da Madalena tem como parceiros os restaurantes O Ancoradouro, O
Arruda, A Parisiana, a tasca O Petisca e o Caffe 5, tendo todos participado, conjuntamente, na preparação da mesa.
A 16 de setembro serão conhecidas as 7 Maravilhas à Mesa, podendo
a Madalena juntar aos inúmeros títulos já conquistados neste concurso, mais um, com os seus sabores únicos.
Está nas nossas mãos! Unidos, pela Madalena!

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, que regista ainda uma forte subida, de 16%, da Madalena no que respeita ao digital demand, ou seja
pesquisas na esfera digital sobre o Concelho.

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 2017, 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 e ainda a presença
de cada Município na esfera digital.

Câmara Requalifica
Parque Infantil de
São Mateus

As obras de requalificação do Parque Infantil
de São Mateus já estão concluídas.
A intervenção, que incluiu a substituição de
peças danificadas e o beneficiação integral do
espaço verde envolvente, visou optimizar as
condições de segurança do parque, permitindo às crianças desfrutar desta infraesturura
com o maior conforto e seguridade.
A requalificação permitirá, assim, proporcionar à pequenada mais atividades no exterior,
promovendo a realização de iniciativas lúdico-pedagógicas diversificadas e fomentadoras do desenvolvimento físico, cognitivo,
relacional e emocional efetivo, em prol do
bem-estar pleno dos mais jovens.
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Madalena Representa Portugal Em Projeto
Europeu Contra a Discrimação

Árvores Cortadas
em Ato de Puro
Vandalismo

Apostando fortemente na promoção de políticas sociais de fomento da cidadania e erradicação da discriminação, o Município tem sido pioneiro nos Açores em vários projetos na
área, nomeadamente na adoção de um plano municipal de combate às disparidades entre
homens e mulheres.
O Município da Madalena representou Portugal no projeto “Tools To Fight Against Discrimination”, que decorreu de 22 a 28 de abril, em Espanha.
Dinamizado no âmbito do programa comunitário Erasmus +, o Município fez-se representar por seis estudantes da Escola Profissional do Pico e o seu líder de equipa neste projeto,
que visou contribuir para a construção de uma Europa alicerçada na cultura de igualdade e
respeito pelos direitos e oportunidades de todos os cidadãos.
A adoção de políticas públicas que visem combater as assimetrias sociais é fundamental
para o desenvolvimento de uma sociedade plena de direito, constituindo uma preocupação
efetiva da Câmara da Madalena, que tem vindo e continuará a envidar os seus melhores
esforços, em prol de uma melhor e mais fortalecida cidadania, que se exige paritária.

Foram vandalizadas catorze árvores, a 7 de
junho, na Vila da Madalena.
Os arbustos, cinco localizados na Avenida
Machado Serpa, seis nas traseiras da Filarmónica União e Progresso Madalense e três
na Rua Visconde Leite Perry, foram serrados,
no tronco, de forma a provocar a morte das
árvores.
O Município da Madalena já apresentou
queixa-crime contra incertos à Polícia de Segurança Pública, dando início às diligências
necessárias contra este ato de vandalismo,
lesando gravemente o nosso património ambiental.

Madalena Acolheu
I Campeonato
de Trauma do
Triângulo

Os Bombeiros Voluntários da Madalena
em parceria com o Município organizaram,
em janeiro, o I Campeonato de Trauma do
Triângulo, que reuniu cerca de 15 participantes na Ilha Montanha, tendo os Bombeiros
Voluntários da Horta se sagrado vencedores,
seguidos no pódio pela corporação de Bombeiros de São Roque, em segundo lugar, e as
Lajes, em terceiro.
Acidentes de viação, quedas de andaimes,
atropelamentos. Cenários sangrentos com
vítimas inconscientes, traumas profundos
ou fraturas graves, foram estas algumas das
ocorrências, simuladas, que colocaram à prova as cinco equipas de bombeiros das Velas,
Horta, São Roque, Lajes e Madalena.
Sob o olhar atento do júri, composto por dois
elementos da Proteção Civil, as equipas enfrentaram diversos desafios exigentes, sendo
avaliadas não apenas pelo tempo de prova,
como também pela execução dos procedimentos em conformidade com os protocolos
e normas de atuação previstos.

Município Assinalou Dia Mundial
da Atividade Física

Caças ao tesouros, convívios de futebol, atividades gratuitas no ginásio e
ainda uma vigorosa caminhada e rastreios de saúde foram apenas algumas das muitas atividades promovidas pelo Município, com o intuito de
combater o sedentarismo e promover um estilo de vida saudável.

O Município assinalou, a 6 de abril, o Dia da
Atividade Física, com um vasto programa
desportivo repleto de atividades, que contou
com a participação de dezenas de pessoas.
Com o intuito de combater o sedentarismo,
crucial na prevenção de doenças cardiovasculares, principal causa de morbilidade e
mortalidade em Portugal, o programa foi
adaptado aos diferentes públicos participantes, com um open day no Corpus Seven, masterclass de Zumba, no Fit Up, um convívio de
futebol, no Estádio da Madalena e ainda uma
caminhada, pelas idílicas paisagem da cultu-

ra da vinha da Ilha do Pico.
A par destas atividades, foi também realizada
uma caça ao tesouro, numa prova de geocaching, que levou os participantes a explorar
a Vila da Madalena, em divertidos passeios,
aliando o desporto ao lazer.
Conjugando a vertente desportiva à promoção da saúde, uma equipa de enfermeiros da
Unidade de Saúde da Ilha do Pico realizou,
gratuitamente, rastreios de saúde, junto à
Câmara, alertando a comunidade para os riscos inerentes a algumas doenças crónicas e
fomentando hábitos de vida mais saudáveis.
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Temporada das Artes Enobrece Cultura
Picoense
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Numa dança de cores, luzes e sons, a Temporada das Artes seduziu o público, que mais uma vez aplaudiu de pé os grandes espetáculos do Centro de Formação Artística da Câmara Municipal da Madalena, dinamizados com o objetivo de dar a conhecer o trabalho realizado pelos alunos
ao longo deste ano letivo.

Exposição Permanente do Espólio de
Cachalotes e Lulas
de Malcolm Clarke
já Abriu ao Público

O Auditório da Madalena acolheu a décima
edição da Temporada das Artes, que em Junho fez as delícias de centenas de pessoas.
A primeira noite de espetáculos foi dedicada
à dança clássica, com a atuação dos alunos
de ballet que presentearam o público com o
magnífico espetáculo “As Ilhas de Bruma”.
Já no domingo, foi a vez das restantes turmas, da componente musical e de dança do
centro subirem ao palco, demonstrando a
grande qualidade do ensino do CFA.
Conjugando as diferentes disciplinas artísticas para plena fruição dos presentes, esteve
ainda patente, durante todo o certame, uma

Abriu ao público, em junho, a Exposição Permanente do Espólio de Cachalotes e Lulas de
Malcolm Clarke, no Posto de Turismo.
O espólio, anteriormente localizado no Museu de Cachalotes e Lulas foi, parcialmente,
destruído pela forte e inesperada ondulação,
que em fevereiro do ano passado assolou a
Vila da Madalena, danificando este e muitos outros edifícios situados na orla costeira,
bem como o molhe de proteção do porto.
Com árduo trabalho, o Município conseguiu
recuperar grande parte do espólio, agora
patente ao público no Posto de Turismo,
da autarquia, com o intuito de fomentar o
turismo, dando a conhecer um dos ex-libris
locais, a bela fauna marinha, promovendo,
simultaneamente, o conhecimento científico, ao incluir uma vasta multiplicidade de
atrativos, nomeadamente exemplares volumétricos à escala real de cachalotes e da sua
principal fonte de alimentação, as lulas.

exposição de trabalhos de artes plásticas, de
alguns dos alunos do professor Rui Fontes.
Com apenas oito anos de existência, o Centro
de Formação Artística da Câmara Municipal
da Madalena possui já um longo historial,
tendo revolucionado, radicalmente, o ensino
das artes na Ilha do Pico, afirmando-se paulatinamente na promoção da cultura pela excelência do ensino.
Sob o signo da cultura, esta é mais uma iniciativa do Centro de Formação Artística da
Câmara Municipal da Madalena, numa incontornável aposta na promoção das artes
no Concelho e na Ilha.

REVIVER Reúne Idosos do Concelho

Visando incutir hábitos de vida saudável, apostando no bem-estar pleno dos cidadãos seniores do concelho,
REVIVER marcou uma tarde de momentos de pura diversão e convívio, onde se assinalou ainda o segundo
aniversário do projeto autárquico “Mobilidade Sénior”.

Mais de uma centena de idosos dos centros
de convívio do Concelho participaram, a 21
de maio, na iniciativa REVIVER, promovida
pela Câmara Municipal da Madalena.
Recordando os tradicionais jogos de infância,
os idosos do concelho, orientados pelos técnicos da autarquia, dinamizaram uma vasta

multiplicidade de atividades, como a clássica
“Carapucinha”, “Jogo do Anel” e “Bom Dia
de Manhã”, proporcionando momentos únicos de diversão, marcados ainda pela celebração do segundo aniversário do programa
“Mobilidade Sénior”.
Combater o sedentarismo, promover o enve-

lhecimento ativo e fomentar as dinâmicas de
grupo na Idade Maior são pilares estruturantes das políticas sociais da Câmara Municipal
da Madalena, que reúne todas as semanas os
gerontes do Concelho, numa sessão em que
se realizam diversos exercícios adaptados às
suas exigências e capacidades físico-motoras.
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MadalenAventura Bate Novo Recorde de Participantes
Após o enorme sucesso das edições anteriores, o programa de ocupação de tempos livres para crianças, promovido pela autarquia, já arrancou este ano, conquistando mais de uma centena de aventureiros. Alucinantes aventuras oceânicas, passeios a cavalo e expedições noturnas fazem parte desta viagem a um universo de
sonhos e pura magia, que tem encantado miúdos e graúdos.

Jogos, excursões e muita animação são os ingredientes chave para
duas semanas de diversão para os mais de 120 aventureiros de palmo
e meio, que participam na XII e XIII edições do MadalenAventura.
Descobrir recantos encantados na natureza e procurar tesouros perdidos ao cair da noite foram já algumas das missões da pequenada.
Acampados no Parque de Merendas da Criação Velha, os 121 participantes tem percorrido dezenas de quilómetros, aventurando-se por
terra e mar, dia e noite.

Visando ocupar de forma lúdica os tempos livres dos mais jovens do
Município, o MadalenAventura possui ainda uma vertente didática,
desenvolvendo competências e incutindo o interesse pelas tradições e
valores, num efetivo enriquecimento pessoal, colmatando as necessidades existentes na ilha, no que respeita a programas de acompanhamento de jovens, durante as pausas letivas.

Madalena Assinala Dia Mundial da Criança
Com Grande Espetáculo Infantil

Duas centenas de pessoas assistiram, dia 1
de junho, ao musical da “Fada Oriana”, promovido pelo Município da Madalena, com o
intuito de assinalar o Dia Mundial da Criança, de forma lúdica, mas também pedagógica,
com esta adaptação ao teatro de um dos mais
emblemáticos contos da literatura infantojuvenil portuguesa, da autoria de Sophia de
Mello Breyner Andresen.
O espetáculo dos II ACTO divertiu a pequenada, que viveu de forma entusiasta as mil e
uma peripécias de Oriana, a fada mágica com
o dom da proteção sobre os seres mais frágeis
que habitam numa floresta, numa luta constante entre o bem e o mal, colocando-a frente
a frente com as tão humanas oscilações entre
a solidariedade, o sentido da responsabilidade e o egoísmo e a vaidade.
Antes do musical, a pequenada foi recebi-

da pelo Patudo, que distribuiu rebuçados
e sorrisos à criançada, nesta data dedicada
aos mais jovens, assinalada com o intuito de
incutir-lhes responsabilidade partilhada na
construção de um futuro melhor.
Colorindo Sorrisos
A par do mega espetáculo no Auditório da
Madalena, o Município assinalou ainda o Dia
da Criança com a pequenada, que em horário
pós-escolar usufrui do serviço de ocupação
de tempos livres, oferecido pela autarquia.
Facepainting, histórias encantadas, jogos interativos e mil e uma aventuras. Assim, foi a
tarde dos mais jovens, que entre brincadeiras
e muita traquinice celebraram a infância, um
mundo de sonhos e fantasias, transmitindolhes valores fundamentais, fazendo dos meninos de hoje os homens de amanhã.

As Férias de Verão
Mais Divertidas de
Sempre

O teu programa de
ocupação de tempos livres preferido
está a chegar.
Com as vagas completamente preenchidas, 2 de Julho,
o Férias em Movimento entra em ação e promete fazer deste verão o mais inesquecível de
sempre, para miúdos e graúdos.
O programa, que se irá realizar na antiga pré
-escola da Madalena, pretende proporcionar às crianças participantes momentos de
plena aventura, favorecendo o crescimento
pessoal, através da conquista de autonomia
e responsabilidade e contribuindo, de forma
inequívoca, para o desenvolvimento pleno
dos mais jovens.
Destinado a crianças entre os 3 e os 12 anos,
as Férias em Movimento visam ainda colmatar as necessidades existentes, no que respeita a programas de acompanhamento de jovens durante as pausas letivas, numa aposta
da autarquia no fomento de políticas sociais
promotoras do desenvolvimento pleno dos
mais jovens.

