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Município da Madalena Alerta Jovens
Para Uso Seguro da Internet

No computador, no smartphone ou no tablet. Hoje o acesso à Internet
está à distância de um clique. Mas será o uso facilitado sinónimo de
maior segurança nas redes? De mãos dadas com os mais jovens, a autarquia lançou o alerta através de sessões de sensibilização nas Escolas,
consciencializando sobretudo os miúdos, mas também os graúdos, para
os inúmeros riscos na sociedade 2.0.

Presidente da
Câmara da
Madalena Eleito
Melhor Autarca dos
Açores

O Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares, foi eleito pelos
responsáveis da rúbrica “POIS ALEVÁ”, do
Jornal Diário dos Açores, como o melhor autarca da região, em 2019.
A equipa do jornal centenário elegeu o edil
madalenense “pelo seu dinamismo, pelo vasto trabalho desenvolvido, pela defesa do Pico
e pela sua alargada visão na projecção da Madalena e do Pico rumo ao futuro”.
Com um vasto percurso político, José António Soares é ainda “considerado um dos
autarcas mais persistentes e irrequietos no
desempenho das suas funções, transformando a Madalena numa Vila com pujança e com
futuro”.

A Câmara Municipal da Madalena promoveu, em fevereiro, duas sessões de sensibilização sobre Internet Segura, na Escola Cardeal Costa Nunes e na Escola Profissional do
Pico, destinadas a um dos públicos virtuais
mais vulneráveis a ciberataques, os jovens.
Dinamizada com o apoio da PSP da Madalena, a atividade visou alertar os utilizadores
para alguns dos maiores riscos da esfera digital e as consequências dos comportamentos online imprudentes, que não raras vezes
colocam os adolescentes em situações de perigo.
Catarina Manito, Vice-Presidente da autarquia, chamou a atenção dos estudantes para

a importância de minimizar as potenciais
ameaças que podem advir do uso menos
responsável das tecnologias da informação,
assumindo como uma efetiva preocupação
da edilidade formar os jovens para uma utilização crítica desta ferramenta, capital na
sociedade do conhecimento.
A par das sessões de sensibilização, o Município divulgou ainda nas suas redes sociais e
no site da autarquia diversos cuidados a adotar, promovendo o uso seguro da Internet e
a consciencialização da comunidade para os
riscos associados ao mundo virtual.

Presidente da
Câmara Recebe
Cônsul dos Estados
Unidos nos Açores

Biblioteca Itinerante da Madalena
de Regresso à Estrada

O Presidente da Câmara Municipal da
Madalena, José António Soares, recebeu, em
fevereiro, a Cônsul dos Estados Unidos nos
Açores, Kathryn Ryan Hammond.
Enaltecendo os fortes laços de amizade entre as duas comunidades, a diplomata apresentou cumprimentos ao líder da autarquia,
assinando o livro de honra do Município e,
finalizando o encontro, com a habitual troca
de lembranças.

A Biblioteca Itinerante da Madalena fez-se,
novamente, à estrada, tendo sido entusiasticamente recebida pelos alunos da Creche da
Santa Casa da Misericórdia, em fevereiro.
De sorriso no rosto, folheando as largas centenas de livros infantis expostas nas prateleiras, a pequenada escolheu empolgada as
obras que irão ler ao longo do próximo mês,
até à nova visita da Biblioteca Itinerante.
Com uma forte componente didática, a carrinha irá percorrer, mensalmente, todas

Com um espólio completamente renovado, a Biblioteca Itinerante irá levar, mensalmente, livros e sorrisos aos jardins-de-infância, lar de idosos
e escolas de todas as freguesias do Concelho, colocando o conhecimento
e o saber no centro das comunidades.

as freguesias do concelho, maximizando
o acesso ao livro e ao universo de conhecimentos que este potencia.
A par das escolas, a Biblioteca irá ainda visitar, todos os meses, o lar de idosos, disponibilizando a estes utentes, com maiores dificuldades de mobilidade, uma vasta oferta
literária, adequada aos seus gostos, fazendo
dos livros verdadeiras pontes de afeto e inclusão.
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Madalena Celebra 297º Aniversário de Elevação a Vila

Eucaristia Solene, homenagem aos Bombeiros Voluntários da Madalena no Dia Municipal do Bombeiro e,
ainda, com o Congresso Internacional “Vinum Vita Est – Culturas da Vinha e do Vinho: Entre o Mediterrâneo
e o Atlântico”, marcaram a comemoração da efeméride.

O mais jovem Município da Ilha do Pico celebrou, domingo, 297 anos de elevação a Vila.
A data foi comemorada com a tradicional Eucaristia, um momento de elevação espiritual
indissociável da vida do Concelho.
Associado ao aniversário, foi ainda celebrado
o Dia Municipal do Bombeiro, instituído pela
autarquia em março de 2017, em homenagem a estes profissionais, que diariamente
zelam pela nossa segurança.
Como é habitual, o Presidente da Câmara
ofereceu ainda flores a todas as mulheres
presentes no evento, assinalando o Dia da
Mulher, e enaltecendo assim a importância
da igualdade de género para a autarquia, a

primeira dos Açores a adotar um plano interno de combate às assimetrias de género.
A par da celebração religiosa, o Município
acolheu ainda, no âmbito do seu 297º aniversário, o Congresso Internacional ‘Vinum Vita
Est - Culturas da Vinha e do Vinho: Entre o
Mediterrâneo e o Atlântico”, que reuniu, ao
longo da semana, dezenas de renomados especialistas de toda a Europa na Madalena.
Colocando a tónica no forte progresso do
Concelho, José António Soares enalteceu
que “este é o resultado do trabalho de todos,
sem exceção: da sociedade civil aos autarcas
e aos trabalhadores municipais”, enfatizando igualmente “os empresários, cujo espírito

empreendedor (…) é inegável, [estando] à
vista de todos o muito que estes homens e estas mulheres têm feito para criar mais valor,
para a nossa terra”.
“Celebrando o passado com os olhos postos
no futuro”, o líder da autarquia considerou
que “na verdade, da cultura ao crescimento
económico, a Madalena tem, inequivocamente, razões para celebrar”, pois “somos
um território em franco desenvolvimento,
com uma taxa de natalidade em contraciclo
com a média nacional e uma reduzida taxa de
desemprego”, concluiu o edil.

Autarquica Inicia Curso de Informática
Para Idosos

Candelária Celebra
30º Aniversário

Arrancou, em fevereiro, o novo curso de informática para os idosos do Concelho. Os
novos “cibernautas” superaram o desafio da
primeira aula aprendendo a manusear corretamente o rato.
A formação visa dar a conhecer aos idosos as
potencialidades do mundo digital, dotando-

O Candelária Sport Clube celebrou, em janeiro, o seu 30º aniversário, festejando simultaneamente a vitória, por 8-4, sobre o
Clube Atlético de Campo de Ourique.
Com as bancadas repletas e ao rubro, a
equipa da casa levou a melhor sobre o
C.A.C.O., num jogo de emoções fortes para
os adeptos, antecedido pela apresentação
dos novos equipamentos da equipa picoense.
A noite foi também de festa com o concerto de Toy, tendo a diversão se prolongado
pela madrugada dentro com o Dj Rui Rosa.

Revolucionando a qualidade de vida dos seniores, este é já o sétimo
curso de informática dinamizado pelo Município. A iniciativa contabiliza quase uma centena de idosos que, nos últimos anos, descobriram as
potencialidades do novo meio, criando pontes e combatendo a solidão.

-os de conhecimentos em programas como o
word e convidando-os a explorar o universo
da Internet, de forma segura.
A par da componente mais técnica, o curso
irá ainda estimular a auto-estima, a memória
e as capacidades cognitivas dos idosos, em
prol do envelhecimento ativo.
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Município Distingue Filarmónicas do Concelho Apresentam
melhor aluno da
Cumprimentos de Ano Novo
Escola Profissional
do Pico

A Câmara Municipal da Madalena atribuiu,
em fevereiro, um prémio de mil euros ao melhor aluno da Escola Profissional do Pico, na
cerimónia de entrega de certificados aos finalistas daquela instituição, inserida na comemoração do 21º aniversário da escola.
Com o intuito de incutir nos mais jovens do
concelho espírito de sacrifício e responsabilidade, foi monetariamente premiado Rodrigo
Cardoso, que concluiu o Curso Técnico de
Informática.
Ao longo da cerimónia foram ainda entregues cerca de 30 diplomas aos alunos finalistas de três cursos lecionados pela Escola
Profissional do Pico.

As três filarmónicas do Concelho da Madalena apresentaram, em janeiro, cumprimentos de Ano Novo à Câmara Municipal
da Madalena.
Fazendo cumprir a tradição, a Filarmónica União e Progresso e a Filarmónica Lira
Madalense saudaram ainda o pároco, em
representação da Igreja Matriz da Madale-

na, tendo a Lira de São Mateus, por sua vez,
apresentado cumprimentos, como é usual,
no Santuário do Senhor Bom Jesus.
Com um reportório adaptado à ocasião, as
bandas encheram a Vila de melodias e cor,
dando, assim, as boas-vindas ao novo ano,
promovendo as tradições e a cultura local.

Obra de Reabilitação da Rede de Águas do Concelho Concluída
Até Ao Final do Primeiro Semestre

Beneficiando toda a infraestrutura, o empreendimento municipal irá colmatar as falhas existentes, promovendo uma gestão sustentável deste importantíssimo recurso e melhorando, de forma incontornável, a qualidade de vida de todos os madalenenses.

A obra de Reabilitação, Ampliação e Modernização da Rede de Abastecimento de Água
do Concelho da Madalena estará concluída
até ao final do primeiro semestre de 2020.
Neste momento, encontram-se a decorrer
os trabalhos de substituição de tubagem, no
lugar do Monte, visitados pelo Executivo Autárquico, esta manhã.
Na sua globalidade, a empreitada prevê a
substituição integral de troços problemáticos, em que ocorrem perdas significativas,

por insuficiente capacidade da tubagem, a
impermeabilização de reservatórios e câmaras de perda de carga, bem como a implementação de um sistema de monitorização
das reservas de água nos depósitos.
Com o intuito de modernizar toda estrutura,
de forma a otimizar os recursos hídricos, o
projeto contempla ainda a substituição das
eletrobombas existentes por outras mais fiáveis, com a implementação de um sistema de
controlo remoto das eletrobombas submer-

síveis e ainda a instalação de vedações robustas, sistemas de alarme e de videovigilância
nos recintos dos reservatórios.
Beneficiando toda a infraestrutura de furos
e reservatórios, o empreendimento irá colmatar as falhas existentes no sistema, promovendo uma melhoria incontornável da
qualidade de vida dos nossos concidadãos,
potenciando uma gestão sustentável deste
recurso, fundamental ao nosso dia-a-dia.
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Congresso Internacional Sobre a Vinha e o Vinho
Reúne Dezenas de Especialistas Europeus
na Madalena do Pico

Experts de toda a Europa debateram, no Auditório da Madalena, a cultura da vinha e do vinho, num profício encontro entre diferentes regiões do Atlântico e do Mediterrâneo, aqui unidas pela sua incontornável
tradição vitivinícola.

O Auditório da Madalena foi, em março, palco do Congresso Internacional Vinum Vita
Est – Culturas da Vinha e do Vinho: Entre
o Mediterrâneo e o Atlântico, coorganizado pela Universidade Nova de Lisboa e pela
Universidade Aberta, em estreita parceria
com o Município.
Reunindo na Madalena académicos de Portugal, Espanha e França, entre outros experts
neste domínio de diferentes instituições e

empresas, o colóquio irá promover uma reflexão sobre este tema de forma multidimensional, salientando a importância e a presença desta cultura na literatura, na etnografia,
na paisagem e até mesmo do ponto de vista
sensorial
“Esperamos que estas jornadas permitam,
efetivamente, um proveitoso debate sobre
as culturas da vinha e do vinho, no contexto
do crescente dinamismo que a Ilha do Pico

Município da Madalena Entrega
30 Kits de Natalidade

De mãos dadas com as famílias, neste momento tão especial, a
autarquia apoia os casais, através de um projeto pioneiro na ilha ‘O Madalena Bem Me Quer’, num incentivo incontornável à natalidade, neste
que é por excelência um dos Municípios com a mais alta taxa de nascimentos em todo o país.

Trinta casais receberam, em fevereiro, das
mãos do Presidente da Câmara Municipal o
kit de natalidade do Município da Madalena.
Fraldas, toalhitas, óleos e hidratantes são alguns dos muitos produtos que compõem o
kit oferecido pela autarquia, com o intuito de
incentivar a natalidade, combater a desertifi-

cação demográfica e contribuir para a fixação
da população jovem.
O projeto pioneiro na ilha preconiza ainda o
acompanhamento dos recém-nascidos, nos
primeiros dois meses de vida, sempre que
solicitado pelos progenitores ou pelos seus
representantes legais.

tem adquirido, enfatizando ainda o encontro
entre territórios culturais distintos, onde a
vitivinicultura detém grande importância”,
salientou José António Soares, Presidente da
Câmara Municipal da Madalena.
“Colocando à luz da ciência esta temática,
acredito que este congresso irá alavancar a
difusão do conhecimento fundamental na
construção de sociedades mais resilientes”,
mencionou ainda o edil.

Filarmónica
União e Progresso
Comemorou
103 Anos

A Filarmónica União e Progresso celebrou
em janeiro o seu centésimo terceiro aniversário. A efeméride foi comemorada com a
tradicional missa, concerto e jantar para
músicos, sócios e convidados.
Fazendo votos para que a União e Progresso siga na senda do sucesso, José António
Soares, Presidente da Câmara Municipal da
Madalena, afirmou que “pela qualidade com
que nos surpreende a cada atuação, pela
dedicação de todos os seus membros, pela
sua longevidade, a União e Progresso é, sem
dúvida, um elemento fundamental da nossa
matriz cultural, com a qual todos os madalenenses estabeleceram, ao longo de gerações,
uma ligação profundamente afetiva”.
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Município da Madalena Entregou 32 Bolsas Presidente da
Câmara Recebe
de Estudo a Alunos do Ensino Superior
Com o intuito de promover um acesso verdadeiramente universal à eduNovo Comandante
cação, a autarquia concedeu este apoio aos universitários com baixos
rendimentos, incentivando os jovens a regressarem à sua terra natal, Regional da PSP
aumentando, simultaneamente, a qualificação dos recursos humanos
do Concelho e combatendo a desertificação demográfica, em prol do desenvolvimento social, económico e cultural.

O presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares, recebeu em fevereiro, o novo Comandante Regional da PSP,
o Superintendente Luís Ribeiro Viana.
O encontro decorreu nos Paços do Concelho
e contou ainda com a presença do Comandante da Divisão Policial da Horta, o Subintendente Rui Pereira, e do Comandante da
Esquadra da Madalena, o Comissário Raimundo Dias.
No final da audiência de apresentação de
cumprimentos, Ribeiro Viana assinou o livro
de honra do Município e recebeu das mãos
do líder da autarquia madalenense as lembranças institucionais da edilidade.

O Município da Madalena entregou, em fevereiro, bolsas de estudo a 32 estudantes universitários do Concelho.
Após a validação das candidaturas, a autarquia concedeu um apoio monetário variável
entre os 1350 e os 180 euros anuais, apostando na educação como fator de desenvolvimento social do Município, através da captação de jovens quadros.
“Os jovens são o futuro do nosso concelho.
É fundamental apostar na nossa juventude
e apoiar a sua formação”, referiu José Antó-

nio Soares, Presidente da Câmara Municipal,
aquando da entrega das bolsas, incentivando
os jovens a regressarem à sua terra natal e
assumirem o desenvolvimento da Madalena,
como uma ambição pessoal, em prol do enriquecimento de toda a comunidade.
Visando apoiar as famílias mais carenciadas,
a autarquia abrirá, em setembro, candidaturas para a atribuição de novas bolsas de
estudo aos estudantes com parcos recursos
económicos e comprovado aproveitamento
escolar.

Município Melhora
Ordenamento
Urbano No Centro
da Vila Com
Relocalização da
Praça de Táxis

Madalena Renova Frota Automóvel Com
a Aquisição de Veículos Elétricos

O Município da Madalena realizou, em janeiro, obras, na Avenida Machado Serpa, para
relocalizar a Praça de Táxis do centro da Vila.
A nova infraestrutura terá seis lugares de
estacionamento, devidamente sinalizados,
melhorando substancialmente a mobilidade urbana, ao dar mais fluidez ao trânsito e
em particular a este meio de transporte usado vulgarmente pelos turistas que visitam o
Concelho, assumindo importância fundamental para a imagem da Madalena enquanto destino de excelência.
A obra, que vem dar resposta a este pedido
dos taxistas, está a ser realizada pelos próprios funcionários municipais, inserindo-se
na estratégia da autarquia de melhorar continuamente o ordenamento do território.

Rumo à sustentabilidade, a autarquia madalenense pretende substituir dois
dos seus veículos antigos por novos, beneficiando de um programa de apoio,
que permitirá a aquisição destas viaturas a um custo muito reduzido para o Município, que se destaca em toda a região pela forte aposta em políticas ambientais sustentáveis e numa solução de mobilidade mais amiga do Planeta.

A Câmara Municipal da Madalena pretende renovar
a sua frota automóvel, com a substituição de dois veículos de passageiros com mais de 10 anos por viaturas equiparadas 100% elétricas.
Visando promover a descarbonização, a autarquia
candidatou-se ao programa Eco.mob, financiado
pelo Fundo Ambiental, beneficiando assim de um

apoio de 50% na aquisição destas novas viaturas e de um ponto
de carregamento público, o que
permitirá reduzir não só a pegada
ecológica do Município, bem como
as despesas com combustível, cujo
consumo é seis vezes mais económico nestes veículos.
Por um futuro sustentável, integrando o setor dos transportes na
vasta estratégia de promoção ambiental da autarquia, o Município
da Madalena dá assim mais um
passo rumo ao desenvolvimento
integral e à ecologia urbana, com
esta iniciativa que pretende ainda
incentivar mobilidade elétrica, em
todo o Concelho, preservando o
nosso património natural único em
todo o mundo.

