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Madalena Acolheu Seminário dos Municípios Amigos do Desporto
Reunindo alguns dos maiores experts do turismo desportivo, a Madalena foi palco do X Seminário dos Municípios Amigos do Desporto, um dos maiores certames de gestão desportiva municipal do nosso país.

Quase duas dezenas de autarquias de todo
o país, representadas por 83 técnicos e elementos do Executivo, reuniram-se, em maio,
no X Seminário dos Municípios Amigos do
Desporto, um dos mais importantes eventos
a nível nacional de gestão desportiva municipal, que se realizou na Madalena.
Reunindo palestrantes de renome e grandes
experts na vertente do turismo desportivo, o
certame visou promover a partilha de boas
práticas e experiências das autarquias nacionais, a fim de melhorar a sua intervenção
nas áreas da educação, juventude e desporto, contando com a presença do economista
e especialista em planeamento de políticas

neste âmbito, Juanma Murua, bem como o
CEO da Cidade Social, entidade coordenadora do Programa “Municípios Amigos do
Desporto”, Pedro Mortágua Soares, e ainda
José Eduardo Maia, gerente da empresa de
consultoria na área do turismo sediada na
ilha do Pico, GMT Hospitality.
“Acreditamos que este seminário, ao propiciar uma permuta de ideias e experiências,
será importantíssimo na criação de respostas
para os novos desafios da atualidade, permitindo melhorar a nossa intervenção não só
na vertente desportiva, como também turística, educativa, cívica e recreativa”, referiu
José António Soares, Presidente da Câmara

Municipal da Madalena, acrescentando que
“este é o nosso maior objetivo”
Por sua vez, Pedro Mortágua Soares, mentor
do programa “Municípios Amigos do Desporto”, agradeceu todo o empenho da autarquia da Madalena na organização do evento,
considerando as práticas desportivas da edilidade exemplares.
O Seminário termina esta sexta-feira, com
um dia dedicado à componente prática, com
uma visita pela ilha, dando a conhecer a oferta desportiva e turística da Madalena e do
Pico, a todos os participantes.

Madalena Recebeu Apresentação Autarquia Entrega Certificado
do Programa IFRRU
de Conclusão do Curso
de Informática a Idosos

Descobrindo no computador um aliado contra a solidão, a comunidade sénior aderiu, sem hesitação,
ao projeto que vai já na sua sexta edição e conta com
quase uma centena de idosos formados.

O maior programa de incentivo
à reabilitação urbana alguma vez
lançado em Portugal, o IFRRU,
com uma capacidade de financiamento de 1400 milhões de euros,
foi em abril apresentado no Salão
Nobre dos Paços do Concelho.
Na Madalena, os interessados em
beneficiar deste Instrumento Financeiro, que permitirá gerar um
investimento na ordem dos 2000
milhões de euros, já o podem
fazer, uma vez que o Município
definiu, ainda em 2018, as suas
Áreas de Reabilitação Urbanas
(ARU’s), permitindo aos munícipes tirar partido deste programa.
Visando potenciar a revitalização
integral do Concelho e coesão
territorial, a autarquia delimitou
oito ARU’s, uma na Terra do Pão,
São Caetano, São Mateus, Candelária, Monte, Criação Velha,
Madalena e Bandeiras, num total

de 347,38 ha, promovendo assim
o crescimento económico, a eficiência energética e a melhoria da
qualidade de vida.
Considerado o melhor instrumento financeiro do mercado,
o IFRRU destina-se a privados
e particulares, que pretendam
proceder à reabilitação integral
de edifícios, incluindo soluções
de eficiência energética, devendo
primeiramente dirigir-se à autarquia a fim de saber se o imóvel a
recuperar se encontra dentro das
áreas definidas.
Apostando fortemente na regeneração urbanística do Município,
esta iniciativa irá dar um novo
impulso à reabilitação, valorizando o espaço urbano e o seu
património edificado, ao mesmo
tempo que permite a revitalização do tecido económico e social
da Madalena.

A Vice-Presidente do Município da Madalena, Catarina Manito, entregou a 21 de maio os certificados de conclusão do Curso
Básico de Informática aos idosos, que este ano frequentaram
esta formação, dinamizada pela autarquia, e que revolucionou a
qualidade de vida dos seniores.
De sorriso nos lábios, os idosos aplaudiram a iniciativa que tem
como objetivo promover a inclusão e a literacia digitais dos mais
velhos, contribuindo, simultaneamente, para uma sociedade
mais inclusiva.
Assumindo-se ainda como um espaço de valorização pessoal,
as aulas de informática estimulam também a auto-estima, a
memória e as capacidades cognitivas dos idosos, ao quebrar o
isolamento social e a solidão, contribuindo para o despertar de
interesses e para a ampliação dos conhecimentos.
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Temporada das Artes: A Excelência Subiu ao Palco e Encantou

Uma vez mais o público aplaudiu de pé os grandes espetáculos da Temporada das Artes, dinamizados pelo
Centro de Formação Artística da Câmara Municipal da Madalena, com o objetivo de dar a conhecer o trabalho
realizado pelos alunos ao longo deste ano letivo.

O Auditório da Madalena acolheu mais uma edição da Temporada
das Artes, que fez as delícias de largas centenas de pessoas.
A primeira noite de espetáculos foi dedicada à música, com os alunos
das disciplinas da componente musical do centro a encantarem o público, demostrando todo o seu talento.
Já no sábado, a dança subiu ao palco, no espectáculo “Bem-Vindos

ao Circo”, com as turmas de ballet, hip-hop e danças de salão.
Com apenas nove 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.

Auditório Recebeu Concerto
de Encerramento do Workshop
de Filarmónicas da Madalena

O Auditório da Madalena recebeu, em abril,
o Concerto de Encerramento do Workshop
de Formação das Filarmónicas madalenenses, com a atuação conjunta das três bandas
concelhias.
A interpretação de músicas como “The Sun
Will Rise Again” fez as delícias do público,
que aplaudiu de pé o espetáculo, resultante
da formação promovida pela autarquia com

o intuito de incrementar a formação integral
das novas gerações de músicos e promover o
nosso rico património musical.
Agradecendo o empenho de todos, Catarina Manito, vice-presidente do Município da
Madalena convidou as bandas a atuar na
abertura das Festas da Madalena, repetindo
a performance conjunta neste dia com tamanho simbolismo para o Município.

Município da
Madalena Marcou
Presença Na
Feira Nacional de
Agricultura

A Madalena esteve presente, a convite da
Associação de Municípios Portugueses do
Vinho (AMPV), na Feira Nacional de Agricultura, em junho, aproveitando a ocasião
para promover o que de melhor se faz por
cá, com um stand exclusivamente dedicado
ao Município.
Tendo este ano como tema central a Vinha
e o Vinho, os brancos do Pico mereceram
grande destaque, no certame, com vários
vinhos da ilha a receberem rasgados elogios dos visitantes.
O Município participou ainda nas comemorações do 12º Aniversário da AMPV,
integradas na Feira, e que decorreram na
Casa dos Território Vinhateiros, contando
com diversas homenagens a grandes figuras nacionais, como João Nabeiro e, a título
póstumo, a João Carvalho Ghira.
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Município Promove Atividades Desportivas Município Assina
Para Todos os Alunos do Concelho
Protocolo de
Colaboração com a
Rede Europeia de
Cidades do Vinho

Jogos, brincadeiras e muita
diversão. Assim foi o dia da
pequenada, que participou
sexta-feira numa concentração desportiva, reunindo
dezenas de alunos do Concelho inscritos no projeto
da autarquia madalenense
‘Escola+Desporto’, que visa
incutir nos jovens hábitos
de vida saudáveis.

Do basquete ao futebol, passando por jogos desafiantes
e divertidos, os técnicos de
desporto da autarquia preparam diversos exercícios,
que arrancaram sorrisos aos
participantes, incentivando
à prática desportiva quotidiana.
Com sessões quinzenais de
uma hora, o projeto ‘Esco-

la+Desporto’ é já um sucesso entre a comunidade
estudantil, combatendo o
sedentarismo, a principal
causa da obesidade infantil,
estimulando a inteligência e
melhorando o rendimento
escolar, como demonstram
vários estudos.

O Município da Madalena assinou, em junho,
um protocolo de colaboração com a Rede Europeia de Cidades do Vinho (RECEVIN).
Sendo associada da prestigiada instituição,
a autarquia comprometeu-se a reforçar a
promoção, conjunta e em rede, dos vinhos
locais, enquanto produto endógeno de qualidade e protagonista-chave para um desenvolvimento sustentável do território, refletindo a influência do Vinho na sociedade.
Ambas as partes pretendem ainda definir
estratégias de promoção económica do sector do vinho e do enoturismo, atuando como
agentes facilitadores de iniciativas de cooperação entre o sector público e o privado.

Agir, Ana Moura, Deejay Telio e Revenge of the 90’s
nas Festas da Madalena

As Festas da Madalena, um dos maiores festivais de verão dos Açores, foram oficialmente
apresentadas em abril.
Com um dos cartazes mais atrativos de todos
os tempos, a festa que irá decorrer este ano de
17 a 22 de julho, tem como cabeças de cartaz
Deejay Telio (18 de julho), Agir (19 de julho),
e Ana Moura (21 de julho) e ainda, a Revenge
of the 90’s (20 de julho), a mais épica festa noventeira de todo o país, que chega pela primeira vez em toda a sua história aos Açores.
“Nós somos chamarrita, vinho e tradições. E a música vive nos nossos corações.“
A música é o tema central das Festas da Madalena” referiu Catarina Manito, Vice-Presi-

dente do Município, mencionando que esta é
“a mensagem expressa na estratégia de comunicação das festas”, representando cada um
dos cartazes “os nossos músicos primordiais,
aqueles que começaram a defender a música
no nosso concelho”, estando representado um
de cada filarmónica, em fotografias com quase
cem anos.
A par da música, a edição de 2019 das Festas da Madalena aposta, como é habitual, na
valorização das nossas tradições, este ano
com uma grande novidade, o Palco Tradições,
onde atuarão os grupos folclóricos locais.
A par deste, destaca-se ainda o Palco Chamarrita e a já famosa Feira do Vinho do Pico, celebrando a nossa vitivinicultura.
“Como sempre, nos últimos 15 anos, o Muni-

cípio tem feito um grande esforço para que a
festa atraia muita gente, de forma que o Concelho e a ilha possam ser valorizados”, referiu
José António Soares, Presidente da autarquia,
acrescentando que “a festa é, sem dúvida, uma
ajuda significativa para divulgar a Madalena..
Celebrando a Fé
A celebração da fé marca o último dia das Festas de Santa Maria Madalena, a 22 de julho, o
dia da padroeira da Vila.
A assinalar o momento de elevação espiritual
na vida do Concelho será realizada, como é
habitual, a solene Eucarística, que terá lugar
pelas 17h30, e a procissão, às 19h00.
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Município da Madalena Assinala Dia Mundial da Criança
Com Espetáculo Infantil

Um dos mais célebres contos de todos os tempos adaptado ao teatro levou a pequenada pelo mágico e misterioso universo dos sonhos, numa manhã em que não faltaram sorrisos e gargalhadas numa divertida caça às
bolas de sabão e na oficina de moldagem de balões.

Quase duas centenas de crianças assistiram, à peça de teatro “O Capuchinho Vermelho”, 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 infanto-juvenil.
O espetáculo divertiu a pequenada, que viveu de forma entusiasta as
mil e uma peripécias do Capuchinho Vermelho, numa luta constante
entre o bem e o mal.
Depois da peça, a criançada divertiu-se ainda a brincar aos super-he-

róis com espadas de mil cores e a caçar bolas de sabão, com o Capuchinho Vermelho, terminando a manhã com um lanche oferecido
pelo Município da Madalena.
A par desta iniciativa, a autarquia colaborou ainda nas atividades
dinamizadas pelo primeiro ciclo, oferecendo às escolas do concelho
lanche e transporte, concedido igualmente ao pré-escolar, de forma a
proporcionar a todos, sem exceção, um Dia da Criança cheio de magia.

Madalena Integra Primeira Associação
de Limpeza Urbana em Portugal

Visando incrementar as boas práticas neste domínio, a autarquia assinou um protocolo com esta Associação, que possibilitará melhorar a
qualidade ambiental do capital natural, promover o desenvolvimento
económico, em prol do bem-estar pleno de todos os madalenenses.
O Município da Madalena
aderiu à ‘Associação Limpeza Urbana - Parceria para
Cidades + Inteligentes e Sustentáveis’.
A associação, a primeira
do género em todo o país,
pretende criar sinergias,
promovendo cidades mais
inteligentes e sustentáveis,
de forma a reforçar a mobilização social para comportamentos mais responsáveis.
Tendo como objetivo primordial a junção dos stakeholders da limpeza urbana, no sentido de facilitar e
acelerar a mudança necessária nos serviços e no comportamento dos cidadãos,
esta entidade conta já com 12
municípios representados,
apenas dois da Região Autó-

noma dos Açores, Madalena
e Lagoa.
Neste momento, a prioridade da Associação é proceder
a um estudo que permita
definir o ponto de situação
da limpeza urbana no nosso
país. “Só a partir daí poderemos implementar novos
modelos de gestão, tecnologia ou o que for necessário.
Com esta rede conseguiremos ainda estreitar laços e
sinalizar mais facilmente
boas práticas que possam ser
adoptadas pelas entidades”,
refere Luís Almeida Capão,
presidente da direção da associação.
Imprimir uma nova dinâmica na abordagem aos cidadãos é também um dos
objetivos da nova entidade

no sentido de se apelar a
comportamentos que reduzam a produção de resíduos,
como evitar as embalagens
descartáveis, apostar na reutilização dos materiais e promover a reparação.
A associação pretende desenvolver-se num sistema de
Living Lab, em que soluções,
inovações ou campanhas de
sensibilização sejam desenhadas e aplicadas ou replicadas entre associados, fortalecendo o papel vital que
os serviços de limpeza urbana desempenham na definição de políticas públicas, de
modo a garantir a qualidade
de vida das pessoas, a qualidade ambiental do capital
natural e o desenvolvimento
económico local.

Câmara Assina
Protocolo Com a CIG

A Câmara assinou um protocolo de cooperação para a Igualdade e a Não Discriminação,
com a Comissão Para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG).
O documento assinado pelo Presidente do
Município da Madalena, José António Soares, e pelo Delegado Regional da CIG, Manuel Albano, na presença da Secretária de
Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa
Monteiro, visa promover e avaliar a implementação de medidas que concorram para a
territorialização da Estratégia Nacional para
a Igualdade e a Não Discriminação 20182030.
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Município da Madalena e Livraria D. Dinis
Promovem Feira do Livro

Dinamizando a vida cultural, a feira promoveu a esfera literária, com
mais de um milhar de obras para venda, trazendo ainda ao concelho incontornáveis figuras da cultura açoriana, como Victor Rui Dores, Zilda
França e Jorge Forjaz.

A Feira do Livro, promovida
pelo Município da Madalena
em parceria com a Livraria
D. Dinis, atraiu em junho
centenas de pessoas à Vila
da Madalena, seduzidas pela
diversificada oferta literária
e pela programação cultural.
Palestras, apresentação de
obras e música ao vivo fizeram as delícias da audiência.
Zilda França encantou com a
“História Vulcânica da Misteriosa Montanha da Ilha do

Pico”, na sessão de abertura
da Feira, que contou ainda
com a atuação do Coro Infantil e Grupo de Guitarras
do Centro de Formação Artística, bem como do Coro
Madalena.
Da vulcanologia à escrita,
Jorge Forjaz apresentou, ontem, a obra “Eu tenho uma
carta escrita”, um retrato
vivo e sentido das primeiras
décadas do século passado,
contado na primeira pessoa,

Sara Miguel Canta
Nina Simone Ao
Vivo na Madalena

O Auditório da Madalena foi, esta quarta-feira, 1 de maio, palco de um grande concerto de
tributo a Nina Simone.
Os singles icónicos da lenda do jazz e ativista
pelos direitos civis dos negros foram revisitados na voz de Sara Miguel, vocalista dos Bruma Projet, que encantou o público com temas como “Ain’t Got No - I Got Life”, “To Be
Young, Gifted and Black” e “Strange Fruit”,
além de “I Wish I Knew How It Would Feel
To Be Free”.
Nesta data simbólica de celebração dos direitos cívicos, o Município homenageou a grande diva do jazz, num hino ao seu incontornável legado de música e de luta.

através das cartas trocadas
entre Maria do Livramento
e Cândido Pamplona Forjaz,
reconstruindo os quotidianos insulares e continentais.
Presente na sessão de encerramento, José António
Soares, presidente da Câmara Municipal da Madalena,
elogiou a iniciativa, fazendo
votos para que esta se repita,
incrementando hábitos de
leitura, essenciais na sociedade do conhecimento.
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Palestra
Motivacional
Atrai Mais de Uma
Centena de Pessoas à
Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal acolheu, em maio, a
palestra motivacional e consciencial “ A Nossa Evolução”, que contou com a presença de
102 pessoas.
Durante cerca de uma hora, Francisco Ávila
abordou diversos temas da conscienciologia,
uma neociência baseada num novo paradigma, o estudo da consciência de forma integral, incentivando os participantes a abraçar
novas formas de encarar os problemas e a
sua existência.
Foram ainda analisados temas como a programação existencial e a importância da
autopesquisa, dando-se particular ênfase ao
conhecimento dos traços gerais da nossa personalidade.

Município da Madalena Inaugura Bebeteca

Com sorrisos estampados no rosto, os mais novos embarcaram num
mundo de fantasia, cor e encanto, sob o olhar embevecidos dos pais, que
aplaudiram mais uma iniciativa autárquica de reforço da oferta na área
infanto-juvenil.

O Município da Madalena inaugurou a 23 de
abril, Dia Internacional do Livro, uma Bebeteca, reforçando a sua oferta para os mais
jovens, ao disponibilizar um importante serviço na promoção do livro e gosto pela leitura
nos primeiros anos de vida.
Transportando a pequenada nas asas da
imaginação, a inauguração foi marcada por
uma sessão, inspirada no conceito de snoezelen, onde não faltaram os contos, a cor e,
claro, a magia.
A “História do Polegar”, do “oh!”, e o livro
“Onde está?” e “A Rainha das Cores” transportaram a pequenada para um mundo de

sonho e descoberta, cada narrativa estimulando uma componente sensorial diferente,
todas elas ao som dos sininhos, do pau de
chuva e do reco-reco.
A Bebeteca Municipal assume-se ainda como
uma importante ferramenta de conciliação
parental, permitindo que pais e filhos usufruam do mesmo espaço.
Destinado a bebés até aos 36 meses de idade, pretende-se que a Bebeteca se estabeleça
como um serviço de referência na Madalena
no que concerne a atividades lúdico-pedagógicas na área infanto-juvenil, tendo em vista
o desenvolvimento integral das crianças.
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Autarquia da Madalena Assina Protocolos
de Delegação de Competências com as
Juntas de Freguesia

A Câmara Municipal da Madalena assinou,
em maio, os Acordos de Execução de Delegação de Competências com as seis Juntas de
Freguesia madalenenses.
O acordo prevê a delegação de competências
nas mais diversas áreas, nomeadamente no
que concerne à execução de obras em caminhos municipais, escolas locais e espaços

desportivos e de lazer.
A aposta numa política de proximidade, fomentando a profícua união entre a autarquia
e as Juntas de Freguesia, detentoras de uma
relevância capital pelo trabalho próximo com
as populações, é crucial para o desenvolvimento do Município e para o reforço da sua
crescente notoriedade na região.

Madalena É o Melhor Concelho
Para Viver, Visitar e Investir

Considerado o melhor Município da Ilha na análise
global das áreas referentes aos negócios, turismo e
qualidade de vida, a Madalena distinguiu-se ainda
como o quarto melhor Concelho de toda a região
para investir.

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 o desempenho dos
308 municípios portugueses, ao longo do ano de 2018, 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 também neste ranking de city brand.
A par dos dados económicos, turísticos e relativos à qualidade de
vida, o estudo teve como principal variável de análise, as pesquisas
feitas online pelos cibernautas e ainda a presença de cada Município
na esfera digital.

Câmara Assina
Protocolo de
Cooperação Com
Universidade da
Beira Interior

O Município da Madalena assinou, em maio,
um protocolo de cooperação com a Universidade da Beira Interior (UBI).
Estreitando relações institucionais, ambas
as entidades comprometem-se a dinamizar
um vasto leque de ações de interesse mútuo,
nomeadamente a realização de estudos e
projetos de investigação, a organização conjunta de seminários, conferências, colóquios
e aulas abertas, bem como o intercâmbio de
informações estatísticas e de outra natureza,
provenientes de levantamentos e investigações que possam resultar num aproveitamento de sinergias.

Câmara Requalifica Caminhos
Municipais em Todo o Concelho

Culminando na reposição de asfalto nos arruamentos que apresentavam maior desgaste, a obra realizada integralmente pelos trabalhadores da autarquia,
permitirá melhorar a rede viária de todo o Concelho,
beneficiando as acessibilidades e as condições de trabalho em particular no sector agrícola e piscatório.

O Município da Madalena procedeu, ao longo do mês de maio,
à regularização e reposição de
asfalto em caminhos municipais de todo o Concelho.
O procedimento, que visa melhorar as acessibilidades em
toda a rede viária municipal, foi
precedido de um levantamento
exaustivo dos arruamentos que
apresentavam maior desgaste e
degradação do asfalto.
Realizada pelos próprios trabalhadores da Câmara Municipal
da Madalena, a obra foi execu-

tada com o apoio logístico dos
Serviços Florestais e da Secretaria dos Transportes e Obras
Públicas.
Realizada pelos próprios trabalhadores da Câmara Municipal
da Madalena, a obra foi executada com o apoio logístico dos
Serviços Florestais e da Secretaria dos Transportes e Obras
Públicas, favorecendo as condições de circulação viária, fundamentais para o desenvolvimento de todo o concelho.
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