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Informação Municipal

Município Avança Com a Reabilitação
da Estrada de Acesso à Zona Balnear
da Criação Velha
O Presidente da Câmara Municipal da
Madalena assinou, sexta-feira, o auto de
consignação da empreitada de reparação
dos danos na via de acesso à Laja das Ro    do da passagem do furacão Lorenzo na
região.
A obra, consignada à empresa João Gonçalves Martins & Filho, Lda, avança agora,
após a necessária celebração de Contrato
ARAAL com o Governo Regional, de forma a restabelecer-se a circulação automóvel, interdita desde a catástrofe natural.
A empreitada, que terá um custo global
superior a 150 mil euros, contempla a limpeza e desobstrução da via, os trabalhos
de terraplanagem e repavimentação, tendo um prazo de execução previsto até ao
  

Autarquia Assina Auto de Consignação

   
Mateus

Concelho da Madalena Vê
Nascer Novo Empreendimento
Vitivinícola

Foi, no passado sábado, inaugurada a Adega de Lucas
Lopes Amaral, um investimento vitivinícola localizado no Campo Raso.
Com uma capacidade de produção de cerca de 10 mil
litros, o empreendimento do jovem agricultor irá incrementar a capacidade produtiva no Concelho e na
Ilha, potenciando a qualidade dos vinhos concebidos,
com forte destaque para as castas de Fernão Pires,
Verdelho e Arinto.
   !   sui ainda uma zona de lavagem e higienização, bem
como escritório.
Presente no momento de inauguração, José António
Soares, Presidente do Município da Madalena, felicitou o jovem pela capacidade empreendedora, reforçando a importância deste projeto para a Madalena e
para o Pico.

Madalena, Capital dos Açores da
Vinha e do Vinho Em Destaque
No Novo Livro da AMPV

O Município da Madalena vai avançar com a obra
de reabilitação da Piscina de São Mateus, tendo na
passada sexta-feira assinado o Auto de Consigna       cão Lorenzo no arquipélago.
A obra, cujo arranque aguardava a celebração de

contrato ARAAL com o Governo Regional, inclui a
remoção dos detritos em toda a zona balnear e área
envolvente, a colocação de pavimento em bagacina,
bem como a reparação dos balneários.
Avaliada em sensivelmente 47 mil euros, a empreitada terá um prazo de execução de 60 dias.

Venha descobrir os
verdadeiros saberes e sabores
da nossa terra.

A vinha e o enoturismo madalenenses estão em grande destaque no novo livro da Associação de Municípios Portugueses
do Vinho, lançado a 24 de julho, por ocasião das comemorações dos 20 anos da Gastronomia Portuguesa Património
Cultural.
Enaltecendo a vasta oferta
enoturística e enogastronómica do Município, o livro “Territórios Vinhateiros, Olivícolas

e Corticeiros de Portugal” realça ainda o
papel preponderante
da vitivinicultura no
desenvolvimento do
Concelho e da sua
Paisagem da Cultura
da Vinha, reconhecida pela UNESCO, em
2004, como Património da Humanidade.
Descubra o mundo
rural português e a
tradição vínica da
Madalena. Desfolhe
a edição completa do
livro em formato digital, acedendo ao site
      
de Municípios Portugueses do Vinho, em
www.ampv.pt

