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Mensagem de Natal do
Presidente da Câmara
Municipal da Madalena
Caros munícipes,

Município Reúne Alunos Do Concelho
em Dia Dedicado à Promoção Desportiva

Exercícios, jogos e muitos, muitos sorrisos. Assim, foi o dia da pequenada, que participou numa concentração desportiva, promovida pela Câmara Municipal da Madalena,
celebrando o Natal e incutindo nos mais jovens hábitos de vida saudáveis, ao trocarem o
computador e a consola por sorrisos e saúde.

o Natal é, por tradição,
um tempo de confraternização e reflexão.
Enquanto o frio nos
abre as portas para
a entrada num novo
ano, o calor nos nossos
corações
enche-nos
de novos sonhos para
o futuro, que acredito
será risonho.
A Madalena percorre caminhos de prosperidade e
desenvolvimento inegáveis, encontrando no horizonte fortes razões para acreditar num amanhã, cada
vez melhor.
É com esta convição, que nesta quadra natalícia quero transmitir-vos uma mensagem de esperança e
confiança no futuro, formulando votos sinceros de
um Santo Natal e de um Próspero Ano Novo.

Programa de Ordenamento
Turístico da Região em Debate
na Ilha do Pico

O Município da
Madalena participou, segundafeira passada, no
Fórum de Agentes do Sector Turístico
(FAST),
que se realizou no

Museu dos Baleeiros.
O encontrou visou auscultar, refletir e formular sugestões, no âmbito do processo de revisão do Programa de Ordenamento Turístico da Região Autónoma
dos Açores (POTRAA) e contou com a presença de diversas entidades representativas da atividade na ilha.
A par do fórum, foi ainda realizada, na terça-feira,
uma reunião de trabalho, no Município da Madalena,
em que se debateu a realidade do sector turístico no
Concelho, com o Director Regional do Turismo, Filipe
Macedo, a coordenadora técnica da revisão do POTRAA e diversos elementos deste grupo de trabalho,
bem como uma equipa multidisciplinar da Câmara
Municipal da Madalena, liderada pelo presidente do
Executivo autárquico.

O último dia de aulas foi dedicado à
promoção desportiva no Concelho
da Madalena. A Autarquia dinamizou uma iniciativa, que reuniu na
Candelária quase meia centena de
crianças de todas as Escolas Primárias do Concelho, promovendo ao
longo do dia múltiplas atividades
lúdico-pedagógicas.
Incentivando à prática desportiva
quotidiana, foram realizados di-

versos jogos e exercícios divertidos,
sempre com a temática do Natal
em destaque, arrancando sorrisos
aos participantes, que no fim receberam das mãos do presidente da
Câmara Municipal da Madalena,
José António Soares, e do vereador Mário Silva um brinde pela sua
participação.
Revolucionando o estilo de vida
dos mais jovens, ao trocar o com-

putador e a consola por sorrisos e
saúde, o Município tem dinamizado dezenas de atividades, junto da
comunidade escolar, combatendo
o sedentarismo, considerado já a
doença do próximo milénio, estimulando o desporto infantil e précompetitivo e incutindo hábitos de
vida saudáveis, cruciais à manutenção da sua saúde física e mental.

Madalena Celebra a Magia do Natal
Com Concerto No Centro da Vila

As melodias de Natal encheram as ruas da Madalena de sorrisos e encanto, este domingo, atraindo dezenas de pessoas, de todas as idades, ao centro da Vila.

Cinema no
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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€)

A música saiu, novamente, à rua este fim-de-semana,
para celebrar a magia do Natal, com um grande espetáculo conjunto da Orquestra do Centro de Formação
Artística da Câmara Municipal, com o Coro Madalena e o Coro Juvenil da Madalena.
As melodias de Natal encheram a Vila de sorrisos,
ao envolver todo o centro na magia típica da época,
dinamizando a esfera cultural e estimulando, conse-

quentemente, o comércio local.
A par desta iniciativa, a Autarquia preparou um extenso programa de animação musical, que irá prolongar-se até dia 23, com dezenas de atuações dos
alunos de guitarra do Centro de Formação Artística
da Câmara Municipal por toda a Vila da Madalena,
em diversas instituições e junto das grandes superfícies comerciais.

