Município da Madalena

Município Promove Projeto
de Intercâmbio Cultural Com a Bulgária

Fomentando a troca de conhecimentos, experiências e know-how, a autarquia dinamizou um intercâmbio entre a Filarmónica Lira Madalense e a fundação búlgara Starry
Start Of Talents, dando a conhecer aos 15 jovens visitantes o concelho e as suas tradições,
promovendo o turismo e, consequentemente, a economia local, ao projetar a Madalena
além-fronteiras.

Informação Municipal
Câmara Promove Curso
de Informática Para Idosos

O Município da Madalena vai
promover um novo curso de informática para idosos, dotando
-os de conhecimentos nesta área
desconhecida para a maioria.
Com inscrições abertas até 22
de dezembro, a formação gratuita visa promover a inclusão e
literacia digitais dos mais velhos,
contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e estimulando
a auto-estima, a memória e as
capacidades cognitivas dos idosos, em prol do envelhecimento ativo.
A autarquia pretende, assim, dar continuidade ao projeto
iniciado em 2014, e que contou já com a participação de
mais de meia centena de seniores, que descobriram no
computador um aliado contra a solidão.

Enoteca Leva Os Melhores Vinhos
do Pico ao Faial

Quinze jovens da Bulgária visitaram o Concelho da Madalena, nas últimas duas semanas, num intercâmbio
com a Sociedade Filarmónica Lira Madalense, promovido pela Câmara Municipal, através da candidatura do
projeto autárquico “Play And Learn With Us” a fundos
de financiamento comunitário.
Ao longo de duas semanas, os jovens visitaram os lugares mais emblemáticos da ilha e participaram em visitas
de estudo, workshops e aulas diversas, num enriqueci-

mento cultural mútuo, dinamizando a esfera pública e
fomentando a multiculturalidade e a troca de conhecimentos.
Sem quaisquer custos para a autarquia, a promoção
deste projeto assume-se como uma estratégia de incremento cultural, apostando na difusão do conhecimento
e no intercâmbio como motores de dinamização da vida
social, e, por conseguinte, da economia local, em prol do
desenvolvimento pleno e sustentado da Madalena.

Lotação Esgotada na Estreia
de “Coração Negro” no Pico

Considerado o filme do momento, “Coração Negro” juntou centenas de cinéfilos na sua
estreia na Ilha do Pico, promovida pelo Município da Madalena, dando a conhecer à população a maior produção cinematográfica gravada, integralmente, na ilha montanha.

Cerca de 400 pessoas assistiram,
sábado, à estreia no Pico do filme
“Coração Negro”, que contou com a
presença de Rosa Coutinho Cabral,
realizadora desta longa-metragem,
produzida com o apoio do Município da Madalena, e que conquistou
já os quatro cantos do mundo, arrecadando uma mão cheia de prémios, nomeadamente o de melhor
realizador no famigerado Krajina
Film Festival 2017 e do Melhor Argumento, no ARFF Internacional

Film Festival.
Rosa Coutinho Cabral agradeceu o
apoio do Município da Madalena e
das restantes instituições e pessoas
que “tornaram este filme possível”,
confessando sentir uma enorme
empatia pelo Pico e pelos picarotos.
A longa-metragem, vencedora de
inúmeros prémios nacionais e internacionais, conta a história de um casal que constrói uma casa na ilha do
Pico. À medida que avança a construção, a relação destrói-se, sendo

esta contradição a base da estrutura
do filme, que se estreou em maio, no
Festival IndieLisboa.
A promoção da cultura é crucial
para o Município da Madalena, que
apoiando esta produção dinamizou o tecido empresarial e social do
Concelho, levando a beleza paisagística e as tradições da Madalena e do
Pico pelo mundo, num forte contributo à cultura, ao turismo e à economia locais.

Depois do enorme sucesso das
visitas da Enoteca pelas diversas localidades da Ilha do Pico,
a iniciativa dinamizada pelo Município da Madalena, no âmbito
da Cidade do Vinho, atravessa o
Canal, levando já este sábado o
melhor da vitivinicultura picoense ao Faial, numa prova, que
contará com a participação de
todos os produtores picoenses,
promovendo os vinhos da Ilha Montanha e reforçando a
dinâmica de complementaridade e união entre os povos
do canal.

Madalena Assinala Dia Internacional dos Direitos das Crianças

A Câmara da Madalena comemorou o Dia Internacional dos
Direitos das Crianças com uma
campanha de sensibilização online, que decorreu ao longo desta
semana, com o intuito de alertar
a comunidade para a importância da promoção e defesa
dos direitos dos mais jovens.
Tendo nas políticas sociais um dos pilares da sua estratégia, o Município tem-se destacado em toda a região pela
implementação pioneira de múltiplos projetos, em prol
da educação, do incentivo à natalidade e da conciliação da
vida profissional com a familiar, tendo sido a primeira autarquia dos Açores a aderir ao programa Cidades Amigas
das Crianças, da Unicef.

Músicos Prestam Homenagem a
Santa Cecília

A Madalena celebrou domingo a
Festa de Santa Cecília, padroeira
dos músicos, tendo a efeméride
contado com a participação de
mais de meio milhar de músicos
do Concelho.
A par da tradicional celebração religiosa e desfile, realizou-se um almoço na sede da Filarmónica Lira Madalense, oferecido pelo Município, que tem vindo a pugnar
arduamente pela promoção das tradições e da cultura
locais.

