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A Magia do Natal Está a Chegar às Ruas
da Madalena

Presidente da Câmara Recebe
Embaixador do Canadá

A magia do Natal está de volta às ruas da Madalena, com as melodias caraterísticas desta
quadra natalícia em concertos e espetáculos de dança, e, claro, com a visita do Pai Natal,
oferecendo sorrisos a quem vagueie pelo centro da Vila, onde poderá ainda encontrar
mil e uma sugestões na Feira de Artesanato, dedicada a esta quadra festiva.
A magia do Natal está a chegar à Madalena. A Câmara Municipal vai
promover diversas atividades de animação ao longo do próximo fimde-semana, envolvendo a Vila na magia típica da época.
A iniciativa, em prol da dinamização do comércio local e do fomento social e cultural do Concelho, arranca já esta sexta-feira com a realização
de um concurso de montras de Natal, cujo vencedor será anunciado,
no dia 9, no decorrer das múltiplas atividades de animação natalícia.
A partir das 15h00, as melodias de Natal irão encher o Centro da Vila de
sorrisos, com a atuação dos alunos de Hip Hop do Centro de Formação
Artística da Câmara Municipal da Madalena e da Lira Fanfarra, constando ainda do programa a realização de uma Hora do Conto.
O Pai Natal promete também marcar presença no evento, arrancando
sorrisos aos miúdos e graúdos, que visitarem a casa do simpático velhinho de barbas brancas, no Largo Cardeal Costa Nunes, mesmo ao lado
do fantástico Posto de Correio de Natal, onde poderás enviar as tuas
cartas diretamente para a Lapónia.
Celebrando a magia do Natal, a Câmara irá ainda dinamizar uma Feira de Artesanato natalícia, com presépios, sacos e caixas para prendas,
ímanes e enfeites de Natal, tecidos com pinturas alusivas à quadra e
bijuteria, colorindo desta forma a Madalena de sorrisos e tradição.

O Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares, recebeu, na passada semana, o embaixador
do Canadá, Jeffrey Marder.
O encontro decorreu nos Paços do Concelho e contou com
a apresentação de cumprimentos ao Executivo Municipal,
que salientou a sua total disponibilidade em cooperar com
todas as instituições nacionais e internacionais, em particular com países em que a diáspora açoriana é tão expressiva, como o Canadá, a quarta nação do mundo com mais
emigrantes portugueses.
Um profícuo relacionamento institucional entre o Município da Madalena e as demais entidades é capital para a
autarquia madalenense, que tem vindo e continuará a envidar os seus melhores esforços neste sentido.

Feira Comercial e Industrial Atrai
Centenas de Pessoas à Candelária

Centenas de pessoas visitaram a décima quarta edição da Feira Comercial e
Venha visitar-nos! Aqui a alegria é presente garantido!
Industrial da Ilha do Pico,
que este ano contou com a
presença de 30 empresas
das mais diversas áreas.
A iniciativa, promovida pela Associação Comercial e InAliando a defesa do património florestal a um sentido gesto de homenagem, a autarquia
dustrial da Ilha do Pico (ACIP), com o apoio da autarquia,
lembrou as vítimas deste flagelo nacional, ao plantar um cedro, símbolo da imortalidade
destacou-se pelo seu vasto programa, contando todos os
e da força, junto a uma das principais artérias da Vila.
dias com animação musical, diversas oficinas e dezenas de
stands, nomeadamente um do Município da Madalena, dedicado à promoção da educação ambiental e apoio à causa
animal, incentivando à adoção de cães do canil municipal.
Elogiando o certame, que se realiza há já 14 anos, Catarina
Manito, vice-presidente da Câmara Municipal, enalteceu a
importância da ACIP e dos empresários do Concelho, referindo que “com o objetivo de captar mais investimento, (…)
a autarquia irá proceder à criação do Gabinete de Apoio ao
Empreendedorismo, de uma incubadora de empresas e
ainda à requalificação da zona industrial da Madalena”.

Município da Madalena Presta
Homenagem às Vítimas dos Incêndios
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A Câmara Municipal da Madalena homenageou, na
passada semana, as vítimas dos incêndios nacionais,
que este ano ceifaram a vida a mais de 100 pessoas,
plantando no parque de estacionamento nas traseiras
da Filarmónica União e Progresso, um cedro, símbolo
da imortalidade.
Ao longo da manhã, as crianças do Jardim de Infância
da Madalena, ajudaram a plantar a árvore, contribuindo, com este gesto simbólico, nos esforços nacionais, de
restituir parte do património florestal perdido.

A pequenada construiu ainda, com ajuda do Executivo
Camarário e dos técnicos da autarquia, um painel, celebrando a importância das árvores, um dos seres-vivos
mais antigos do Planeta, terminando, de forma lúdico
-pedagógica esta atividade inserida na “Semana da Reflorestação Nacional”, que todos os anos junta milhares
de cidadãos, escolas, freguesias e municípios de todo o
País em torno do mesmo objetivo, dedicando um dia à
defesa e promoção das florestas e à prevenção dos fogos
florestais.
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*Os bilhetes podem ser adquiridos nos dias úteis das 8H30 às 13H00 e das 14H00 às
16H00, ou 2 horas antes da sessão de cinema.
(Adultos - 4€ | crianças até 10 anos - 3€)

