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Município Apresenta Candidatura
às 7 Maravilhas à Mesa

A Câmara da Madalena apresentou, esta semana, a sua candidatura ao concurso 7 Maravilhas
à Mesa, que irá eleger a melhor
mesa do país, contemplando
obrigatoriamente sete patrimónios de três categorias: Gastronomia; Vinhos e Azeites; e Roteiro Turístico.
A autarquia leva ao certame a Mesa da Capital da Vinha e do Vinho, elegendo os melhores sabores do Concelho, com diversos pratos/ingredientes caraterísticos
da Madalena, nomeadamente Marisco na Pedra, com
os melhores mariscos do mar dos Açores, (petiscos),
Caldo de Peixe à Pico (peixe e mariscos), Fillet Mignon
com Queijo do Pico e Alecrim, confecionado com carne
IGP, (carne e caça) e o Queijo Alfredo (queijos), sendo
estas iguarias acompanhadas por um dos mais conceituados brancos do Pico, o Curral Atlantis, de 2015,
com Terrantez do Pico, Arinto dos Açores e Verdelho e
pelo 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.

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

O mais jovem concelho da Ilha do
Pico celebrou, dia 8, 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 progresso da Madalena.
A autarquia atribuiu a Medalha de
Ouro a todos os Presidentes de Câmara e Assembleia Municipal, que

depois do 25 de abril exerceram
funções, dando um importante
contributo para o desenvolvimento
e democratização do Concelho.
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 vidas, 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.

Madalena é o Melhor Concelho para Viver,
Visitar e Investir

Centro de Formação Artística
Promove Temporada das Artes

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.

“ Snow: Uma
Viagem Heróica”
DOM >

18 mar.
16H00
M/6
Género >

Animação
“Tomb Raider:
O Começo”
sáb >

31 mar.
21H30
M/12
Género >

Ação,
Aventura

(Adultos - 4€ | crianças até 10 anos - 3€)

Cinema no
Auditório da Madalena
*Adquira os seus bilhetes nos dias úteis das 8H30 às
13H00 e das 14H00 às 16H00, ou 2 horas antes da sessã.

O Centro de Formação Artística da
Câmara Municipal da Madalena vai
promover mais uma edição da Temporada das Artes, que irá realizar-se
a 17 e 25 de março, tendo como palco o Auditório da Madalena.
Depois do enorme sucesso das edições anteriores, esta nova temporada conta com diversos espetácuO Concelho da Madalena foi considerado o melhor
los de música e dança, que prometem fazer as delícias
da ilha do Pico e o sexto melhor dos Açores, de acordo público, dando a conhecer ao público o trabalho de
do com a análise da consultora internacional Bloom
excelência realizado pelos alunos do CFA.
Consulting, que avaliou a performance dos 308 muAutarquia Assinala o Dia do Pai nicípios portugueses, ao longo do ano de 2017, em
três áreas fundamentais, o turismo, os negócios e a
A Câmara Municipal vai assina- qualidade de vida.
lar o Dia do Pai, com múltiplas Efetivamente, a notável evolução do Município, ao
iniciativas, em áreas tão diversas longo dos últimos anos, é incontestável. A Madalena
como o desporto e o comércio.
Pela manhã, o antigo Mercado de
Peixe irá acolher uma feira dedicada ao Dia do Pai, celebrando a
efeméride de forma muito doce,
com a venda de bolos, brigadeiros
e muitas, muitas iguarias, bem
como diversas lembranças, nomeadamente porta-chaves, para
o seu melhor amigo.
Ao fim do dia, a diversão acontece
no Campo Municipal da Madalena. Calce as chuteiras e desafie o
seu pai para um jogo de futebol entre pais e filhos, organizado pelo Município, com o intuito de promover o
convívio entre ambos, nesta data tão especial, incentivando a adoção de um estilo de vida saudável.

