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Escola Profissional do
Pico Requalificada

O empreendimento visou promover a reorganização do espaço, dotando-o da mais avançada tecnologia de ponta na área do ensino, prevendose que a remodelação do resto do edifício avance já no próximo ano.
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Madalena Finalista no
Prémio Município do
Ano 2014

Mensagem de Natal
do Presidente da
Câmara Municipal
da Madalena
Natal é tempo de paz, amor
e fraternidade, valores que encontram nesta
época festiva terreno fértil no seio da nossa
sociedade.
É na essência deste amor fraterno, que
reside no coração de cada madalenense
e com a abnegada dedicação deste executivo Autárquico que quero, nesta quadra,
transmitir uma mensagem de esperança e
confiança no futuro a todos os Munícipes,
formulando votos de um Feliz Natal e um
Próspero 2015.
O Presidente da Câmara Municipal
José António Soares

Madalena Abre
Centro de
Aprendizagem
da Universidade
Aberta
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Câmara Oferece
Mobiliário ao
Jardim de Infância
da Madalena
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Projeto apresentado pela autarquia visando promover o envelhecimento
ativo e uma proteção social efetiva da população idosa destacou-se entre
os 98 a concurso.
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Requalificação
cria 300 lugares de
Estacionamento
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Parque Geriátrico da Madalena Inaugurado Secretário de Estado
mover o envelhecimento ativo e o bem-estar
da Administração
pleno dos cidadãos mais idosos.
A intervenção incluiu a requalificação de Interna Visita Câtoda a zona envolvente com a construção
de vedações, por forma a garantir a segu- mara da Madalena

A Câmara Municipal inaugurou em junho o
Parque Geriátrico da Madalena. A infraestrutura localizada junto ao Parque de Campismo
possui uma dezena de equipamentos destinados à prática de exercício físico, visando pro-

rança de quem visita o espaço, bem como
de um parque de estacionamento, facilitando o acesso aos utilizadores com mobilidade reduzida, num montante total de
65 mil euros, comparticipado em 80 por
cento pelo programa PRORURAL.
A implementação do Parque Geriátrico,
próximo do Municipalinho, espelha a estratégia de políticas inter-geracionais da
Câmara da Madalena, criando espaços de
diversão e lazer para toda a família, por
forma a maximizar a qualidade de vida
de todos os madalenenses, sem exceção,
numa pungente fruição para quem visita e
vive no concelho.

Escola Profissional do Pico Requalificada
As obras de requalificação e expansão da
Escola Profissional do Pico foram inauguradas em outubro. A intervenção visou
promover a reorganização do espaço, dotando-o da mais avançada tecnologia de
ponta na área do ensino.
O empreendimento culminou na demolição
da zona do antigo ginásio da escola, que
passa agora a ser constituída por dois
pisos. No rés-do-chão irá funcionar a cozinha, uma sala multiusos, o gabinete administrativo e a reprografia, enquanto que o
segundo piso dará lugar a quatro novas salas de aula devidamente apetrechadas, com
capacidade para 24 alunos cada.
“A Escola Profissional do Pico é um exemplo a seguir. Cumpre, com rigor e competên-

cia, o imprescindível objetivo de dignificar
o ensino, respondendo aos desafios que a
sociedade atual coloca às escolas profissionais, no sentido de formar jovens com mais
e melhor qualificação, preparados para um
mercado laboral extraordinariamente competitivo”, referiu José António Soares, presidente da Associação Para o Desenvolvimento Local Da Ilha Do Pico (ADLIP), entidade
responsável pelo empreendimento.
A obra irá contribuir ativamente para
a maximização do sucesso escolar, aumentando a capacidade de resposta dos
estabelecimentos de ensino do Município,
por uma juventude cada vez mais qualificada, apta a lidar com os constantes novos
desafios da sociedade atual.

Primeiro Festival de Folclore da Ilha
do Pico Anima a Vila da Madalena

O Secretário de Estado da Administração
Interna, João Pinho de Almeida, visitou
em novembro a Câmara Municipal da
Madalena, tendo sido recebido pelo Presidente da autarquia, José António Soares.
Na sua visita à ilha do Pico, o Secretário
passou ainda pelo Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras (SEF), cujas instalações se
localizam na autarquia madalenense.
A par da Ilha do Pico, o secretário de Estado da Administração Interna visitou
ainda S. Miguel, Terceira e Faial, ao longo
da sua estadia na região, a única região
do País, onde o número de imigrantes
cresceu no último ano

Câmara da Madalena
Instala Oleões

Centenas de pessoas assistiram ao primeiro Festival de Folclore da Ilha do Pico, organizado pela Câmara Municipal da Madalena. Tradição e cor encheram a Vila de
ritmos, em danças que atravessaram séculos de história, permanecendo para sempre
enraizadas na alma picarota.
O evento, apoiado pelo PRORURAL, através da Adeliaçor, contou com a presença de nove
grupos folclóricos, oriundos dos três concelhos da ilha, que fizeram as delícias do público.
Promover as tradições, fomentando a cultura local, foi o magno objetivo deste festival de folclore, organizado pela autarquia, que tem vindo ao longo dos últimos anos
a envidar os seus melhores esforços em prol da promoção do riquíssimo património
cultural dos Açores.

Preservar o meio ambiente depende agora de um simples gesto seu.
A Câmara Municipal da Madalena procedeu à instalação de uma dezena de oleões,
por todo o concelho, promovendo as boas
práticas ambientais junto dos Munícipes,
mediante uma correta gestão dos resíduos.
Com um pequeno gesto, pode agora evitar
a poluição da água e do solo, gerada massivamente pelos óleos alimentares usados, que constituem um grave problema
ambiental quando eliminados através
dos esgotos urbanos.
Dê uma nova vida aos óleos alimentares
usados, permitindo a sua transformação
em Biodiesel, uma fonte renovável de energia, que reduz as emissões de CO2.
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Madalena Abre Centro de Aprendizagem da Universidade Aberta

A Câmara Municipal da Madalena e a Universidade Aberta celebraram no início de novembro um protocolo de colaboração,
com o objetivo de instalar um Centro Local de Aprendizagem
(CLA) no Município, com uma vastíssima oferta formativa, em

cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento.
O futuro centro, que irá funcionar no edifício anexo ao Estádio
Municipal, será dotado de uma Sala de Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação, uma Sala de Exames, um Centro de
Documentação/ Biblioteca e uma Sala de Eventos e estará preparado para acolher estudantes da área de abrangência geográfica prevista no protocolo – as Ilhas do Pico, Faial e São Jorge.
Com um crescente número de alunos e um ensino de excelência,
a Universidade Aberta dispõe até ao momento de dois Centros
Locais de Aprendizagem nos Açores, nas ilhas de São Miguel e
Terceira, tendo agora, por intermédio do Município da Madalena, apostado no Pico para a sua expansão.
A abertura do Centro Local de Aprendizagem da Madalena da
Universidade Aberta assume-se como mais uma conquista do
Município na promoção do ensino, um pilar da sociedade do
conhecimento, uma poderosa ferramenta na construção do indivíduo e do mundo, cujo fomento tem desde sempre sido promovido por esta autarquia.

Segunda Fase da Requalificação cria 300 lugares de Estacionamento
Obra de requalificação incluiu ainda a intervenção em várias artérias centrais da Vila da Madalena, no âmbito da segunda fase de requalificação, conferindo à Vila um aspeto mais moderno e cosmopolita.

A Vila da Madalena dispõe desde julho de
mais 300 novos lugares de estacionamento
e vários quilómetros de via requa-lificada,
criando uma malha urbana mais eficiente.
As obras que conferem à Vila um aspeto
mais cosmopolita totalizam cerca de 21
mil metros quadrados de área requalificada, mais de um terço (8. 760 m2) construídos de raiz, que visam proporcionar
uma melhoria significativa da qualidade
de vida de todos os madalenenses, aumentando a atratividade da Vila.
A criação de novos espaços verdes e a retificação dos arruamentos já existentes,
dando-lhes um traçado mais urbano e

adequado às necessidades do trânsito de
veículos e peões, foram elementos tidos
em consideração na obra projetada pelo
Gabinete de Arquitetura Sousa Lima &
Rocha Reis e adjudicada à empresa açoriana Afavias.
“Hoje cumprimos um dos nossos grandes
objetivos, dando um passo em frente na
urbanização da Vila da Madalena”, referiu
José António Soares, Presidente da Câmara, acrescentando que “em dois anos
construímos a maior urbanização alguma
vez calculada em todo este núcleo central
da Vila, e se tivermos em consideração a
urbanização anexa à Escola Cardeal Costa

Nunes – a maior alguma vez construída na
Madalena – teremos em dois anos cerca
de 500 novos lugares de estacionamento
e uma vastíssima área requalificada, o
que vai ao encontro da nossa pretensão de
fazer da Madalena um polo cada vez mais
central não só na ilha, mas também no
contexto do Triângulo”.
De forma a concretizar este ambicioso objetivo, numa luta por transformar zonas
até então descurada em termos urbanísticos em novos pontos de atração nesta
urbe, a autarquia tem investidos na segunda fase de requalificação da Vila cerca de 2
milhões de euros.

Câmara Abre Posto de Abastecimento de Água à Lavoura
A Câmara Municipal abriu em julho um novo posto de abastecimento de água à lavoura. A infraestrutura,
localizada no Cabo Branco, que estava desativada há mais de 10 anos, visa combater o problema cíclico da
escassez de água, que afeta os agricultores da Madalena, evitando a sobre-exploração do furo de captação
da Criação Velha.
O posto destina-se ao uso exclusivo dos agricultores, estando aberto das 8h00 às 17h00, por forma a não
afetar o fornecimento de água às populações, solicitando-se aos lavradores contenção na sua utilização.
Apoiar a agro-pecuária, um setor essencial para o desenvolvimento do Concelho, contribuindo para a
redução dos custos de produção e melhoria das condições de trabalho e rendimentos, é um dos objetivos
capitais desta autarquia, que tem pugnado, ao longo dos últimos anos, pelo fomento da atividade agrícola e
pelo incremento da sua produção.
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Madalena Celebra Museu de Cachalotes e Lulas Inaugurado
A Câmara Municipal da
291º Aniversário
Madalena inaugurou em
de Elevação a Vila
junho o Museu de Cacha-

O Município celebrou a 8 de março o 291º
aniversário da elevação da Madalena a Concelho. A data foi assinalada com um sarau
dedicado à cultura, uma viagem ao passado,
com os olhos postos no futuro, que teve lugar na Escola Cardeal Costa Nunes.
Música, poesia e teatro fizeram as delícias
da audiência, na Sessão Solene Comemorativa, na qual foi lançado a título póstumo o
livro “O Pico e o Titanic”, da autoria de Luísa
Franco, que narra a história dos avós da autora, um casal picoense vítima do naufrágio
do Titanic, apresentado por Miguel Real.
A par do programa cultural, no sábado, foi
realizada a tradicional Eucaristia, um momento de elevação espiritual indissociável
da vida do Município.

Autarquia Requalifica Ponte das Pias

A Câmara da Madalena procedeu a obras
de reabilitação na Ponte das Pias, em São
Caetano. A infraestrutura, que facilita o
acesso dos agricultores às áreas de lavoura,
havia ficado danificada na sequência dos
recentes desmoronamentos no Caminho
das Pias.
As obras de melhoramento, apoiadas pela
Junta de Freguesia de São Caetano, visam
facilitar o acesso às explorações agrícolas,
meio de subsistência crucial para uma parte
significativa da população desta freguesia.
Desenvolver a agro-pecuária, um setor essencial para o progresso do Concelho, é
uma das grandes ambições da autarquia da
Madalena, que tem vindo a promover o incremento de políticas ativas neste âmbito.

lotes e Lulas, localizado no
Estádio Municipal. O evento, que contou com a presença de Dorothy Clarke,
viúva do prestigiado biólogo Malcolm Clarke, atraiu
dezenas de pessoas à Vila
da Madalena.
Fomentar o turismo, usufruindo de um dos ex-libris locais, a tradição marítima, foi o
objetivo deste projeto autárquico, que inclui uma vasta multiplicidade de atrativos, nomeadamente exemplares volumétricos à escala real de cachalotes e da sua principal fonte
de alimentação, as lulas.
Para José António Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena “o Museu de
Cachalotes e Lulas assume grande importância para o concelho, não só do ponto de vista
científico e cultural bem como do ponto de vista turístico.”
A valorização e a promoção da identidade e das potencialidades da Madalena, como alicerces do incremento turístico e económico são cruciais para o efetivo desenvolvimento
local, assumindo-se como ambições capitais desta autarquia.

Primeiro-Ministro Visita a Madalena

O Primeiro-Ministro português, Pedro Passos Coelho, esteve no mês de
outubro, em visita oficial à Madalena. O líder do Governo foi recebido
na Câmara Municipal, numa cerimónia que teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
“É-me sumamente grato receber
a sua visita neste Município, que
desde 1991 – há quase 25 anos –
não recebia honras de visita de
um Primeiro-Ministro. É, portanto, com enorme satisfação que
o saúdo e lhe dou as boas-vindas
à Madalena do Pico”, saudou José António Soares, Presidente da Câmara Municipal.
Na sua intervenção o líder da autarquia madalense considerou “imperioso” apos-tar
em políticas públicas que favoreçam a fixação de jovens e reforçar as ligações aéreas
com o exterior.
“Somos a insularidade dentro da insularidade. A dimensão arquipelágica e as suas
idiossincrasias deveriam reforçar a nossa autonomia, não enfraquece-la. É primordial
reverter esta realidade”, referiu.
Pedro Passos Coelho reconheceu que é urgente adotar políticas que invertam a tendência
do declínio demográfico e favoreçam a fixação de jovens, acrescentando que o Orçamento
de Estado para 2015 irá introduzir o quociente familiar que permitirá iniciar o processo de
desagravamento fiscal para as famílias mais numerosas.
Passos Coelho terminou a sua intervenção asseverando ser a favor do exercício da
política “com muito amor”, acrescentando que “precisamos de pôr muito amor naquilo
que fazemos, para que a política se torne alguma coisa mais tangível e humana do que
muitas vezes parece ser”.
Ao longo da sua breve estadia na Ilha do Pico, o líder do Governo português visitou
ainda a Paisagem Protegida da Vi-nha, classificada pela Unesco, o Museu do Vinho e a
Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico.
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Madalena Finalista No Prémio Município do Ano 2014

A Câmara Municipal da Madalena foi finalista dos Prémios Município do ano 2014, organizados pela Plataforma UM-Cidades,
da Universidade do Minho, que visa reconhecer as boas práticas
dos Municípios portugueses e premiar iniciativas autárquicas
de excelência, no âmbito nacional.
O projeto MadalenAbraça, apresentado pela autarquia da

Madalena, destacou-se no total de 98 candidaturas submetidas
pelos 66 Municípios concorrentes, tendo ficado entre os 28 finalistas, confirmando a magna qualidade dos esforços que têm
vindo a ser envidados pela edilidade madalenense.
O MadalenAbraça, criado em 2012, disponibiliza uma vastíssima panóplia de serviços, nomeadamente no que concerne ao
acompanhamento dos idosos a consultas e serviços; à aquisição
de medicação e supervisão da mesma; à execução de pequenos
arranjos nas habitações, melhorando as condições de habitabilidade e mobilidade dos mais velhos do Município, estando disponível 24 horas através de contato móvel.
Com este projeto a autarquia da Madalena destacou-se dos vários Municípios participantes no concurso, que atribuiu à cidade
de Lisboa o prémio final, pelo projeto “Há Vida na Mouraria”,
com um investimento total de 13 milhões de euros.
Promover o envelhecimento ativo e as dinâmicas de grupo na
Idade Maior, através do fomento de uma proteção social efetiva
da população idosa, potenciando o património imaterial que
significa o contributo destas pessoas na sociedade, assume-se
como suprema pretensão da autarquia da Madalena.

Câmara Oferece Mobiliário ao Jardim de Infância da Madalena
A autarquia da Madalena ofereceu diversas peças de mobiliário
ao Jardim de Infância local para a redecoração das quatro salas
que constituem a pré-escola, criando um ambiente mais alegre e
criativamente estimulante para os pequenos alunos.
As quatro dezenas de novos artigos foram desenhados e produzidos pelos próprios funcionários do Município, minimizando
desta feita os custos elevados deste tipo de material e possibilitando a sua perfeita adaptação ao espaço, não abdicando dos
padrões ergonómicos e antropométricos exigidos.
A pequenada divertiu-se à grande e não escondeu a sua evidente
alegria no momento de entrega do mobiliário, em que esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, José António Soares.
O apoio à comunidade escolar, promovendo iniciativas
que fomentem a política educativa local e favoreçam o desenvolvimento pleno dos mais jovens do Município, incutindo-lhes responsabilidade partilhada na construção
de um futuro melhor e assegurando-lhes um presente com
qualidade e dignidade, são preocupações desta autarquia.

Eletrificação do Cais do Mourato Arrancou em Julho
O auto de consignação da obra da eletrificação do Cais do Mourato foi
assinado em junho, perante a evidente satisfação dos moradores.
O projeto de abastecimento elétrico da zona de veraneio, há mais de
uma década desejado pelos moradores, foi adjudicado à empresa açoriana FAMEG.
“A eletrificação do Cais do Mourato constitui, efetivamente, uma incalculável melhoria da qualidade de vida dos seus moradores e um importantíssimo contributo do ponto de vista turístico, potenciando a procura neste domínio. É um passo em frente, em pleno século XXI, para
algo tão indispensável, como a energia elétrica”, referiu José António
Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena à comunicação
social.
O empreendimento nesta que é, por excelência, uma das zonas de lazer
mais atrativas do Município, terá um custo de cerca de 500 mil euros,
sendo financiado em 80 por cento pelo programa PROCONVERGÊNCIA e em 5 por cento pelo Contrato ARAAL de cooperação financeira
direta.
A promoção da qualidade de vida dos madalenenses e a aposta numa
profícua espiral de desenvolvimento são pilares que arquitetam as ambições desta autarquia.
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Madalena Promove Igualdade de Género Idosos Desfrutam
A Câmara Municipal da Madalena e a
Comissão Para a Cidadania e Igualdade de Passeio Idílico
de Género (CIG) assinaram, em outubro,
um protocolo de cooperação, que visa
combater as disparidades de género e fomentar a coesão social no Município.
A cerimónia de assinatura, que contou
com a presença de Fátima Duarte, Presidente da CIG, uma entidade tutelada
pela Secretária de Estado dos Assuntos
Parlamentares e da Igualdade, teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
Para José António Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena “urge pugnar
pela alteração do paradigma vigente que replica o sistema de representações socialmente
construído de acordo com o sexo, votando homens e mulheres a uma segregação paralisante, originando uma persistente reprodução de desigualdades de género”.
No Município da Madalena, o combate às disparidades de género passa pela criação de
um Plano Municipal para a Igualdade, que o Presidente da autarquia considera “prioritário”, pretendendo “que a radiografia social da autarquia e do concelho seja iniciada o
mais breve possível”.
Para a elaboração deste plano foi criado um grupo de trabalho, que irá dinamizar a implementação das medidas previstas nas estratégias locais de promoção da equidade, estabelecendo a ponte institucional entre o Município e a Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género.
Erradicar as assimetrias de género, eliminando os preconceitos sobre os papéis do homem
e da mulher na comunidade e alterando o paradigma instalado são ambições desta autarquia, que continuará a envidar esforços visando uma melhor e mais fortalecida cidadania, que se exige paritária.

A Câmara Municipal proporcionou aos
seniores dos Centros de Convívio do Concelho da Madalena um dia de sonho, nas
idílicas paisagens do Pocinho, no Monte.
Entre gargalhadas, os mais de cinquenta
idosos participantes deliciaram-se nas
límpidas águas daquela zona balnear, depois de uma caminhada revigorante. A
seguir ao almoço, os jogos tradicionais, a
sueca e o bingo, animaram os mais velhos,
que mostraram o seu espírito competitivo.
A aposta na promoção do envelhecimento
ativo e no fortalecimento das dinâmicas de
grupo na Idade Maior são pilares estruturantes das políticas sociais que a Câmara
Municipal da Madalena tem vindo e continuará a fomentar junto da comunidade
sénior do Concelho.

Autarquia Promove Educação Ambiental
Com o fito de sensibilizar a população para
a proteção do nosso riquíssimo património
natural, centenas de folhetos de informação
ambiental foram distribuídos pelo Concelho.
Alertar os munícipes para a importância
da adoção de hábitos ambientais corretos, promovendo a separação de resíduos,
nomeadamente os resultantes dos óleos
alimentares, foi o objetivo da campanha
promovida.
A par das ações de educação ambiental
junto da população, a Câmara Municipal
da Madalena criou um espaço no seu site
oficial, divulgando aos munícipes informa-

ções cruciais nesta área, por forma a promover um desenvolvimento sustentável,
salvaguardando a nossa biodiversidade.

CPCJ da Madalena Comemora Décimo Aniversário

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Madalena celebrou em outubro o seu décimo aniversário, assinalando estes
10 anos a lutar pelo supremo interesse dos mais jovens do Município, com uma sessão solene comemorativa, que teve lugar
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, seguida da abertura de
uma exposição com trabalhos de diversos alunos do Concelho,

alusivos ao tema “Ser Criança”.
“Ao longo destes dez anos, esta Comissão acompanhou 306
menores. Neste momento, são quarenta as crianças em acompanhamento, no nosso Concelho, na sua maioria vítimas de negligência ou expostas a comportamentos desviantes, passíveis
de comprometer o seu desenvolvimento”, referiu Lisa Melo,
Presidente da CPCJ da Madalena.
Já Marco Costa, Vice-Presidente da Câmara Municipal da
Madalena, felicitou a Comissão por estes dez anos de trabalho,
considerando que a instituição se pauta por uma atuação “de excelência e rigor”, tendo hoje, pela conjuntura que vivemos “uma
existência porventura mais justificada do que nunca”.
Nélia Amaral, em representação da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, também saudou a CPCJ
da Madalena “não só pelos dez anos de existência, mas pelo
trabalho que tem vindo a desenvolver”, considerando que atualmente “não basta abstermo-nos de infringir direitos, sendo
necessário promovê-los”.
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Madalena Recebe Festas da Madalena Atraem Milhares de Visitantes
Vila da Madalena foi alvo de uma in- Beleza e glamour foram também palavras de
Galardão Quality Coast Avasão
de música, cultura, desporto e muita ordem nas Festas da Madalena, com a pas-

O Secretário Regional do Mar, Ciência e
Tecnologia, Fausto Brito e Abreu, entregou em outubro o galardão Quality Coast
ao Município da Madalena.
A cerimónia decorreu na Câmara Municipal tendo o secretário entregue o certificado de distinção e a respetiva bandeira ao
Vereador da autarquia, Marco Costa.
Os Açores foram a única região distinguida
com o galardão Platina da Quality Coast,
tendo ficado em primeiro lugar entre mais
de um milhar de destinos concorrentes.
As nove ilhas açorianas receberam a mesma
pontuação, tendo sido avaliadas em diferentes
categorias como a vida marinha, a natureza, a
paisagem, a zona costeira, entre outras.
O Quality Coast pretende promover os destinos de turismo sustentável, de férias económicas e de grande qualidade, ficando o turista
seguro na sua escolha com a garantia da certificação que está presente na igualdade dos
critérios de avaliação para todos os países.

diversão que atraiu milhares de pessoas ao
concelho, vindas dos mais diversos pontos
do globo, durante as Festas da Madalena.
Com um programa eclético e abrangente,
as festividades imbuídas num pungente espírito festivaleiro e cultural, assumiram-se,
sem dúvida, como um incontornável cartaz
de promoção concelhia.
Os No Stress e Os Azeitonas animaram as
noites de sábado e segunda-feira, respetivamente, com muito ritmo e diversão. As duas estrelas da atualidade com diferentes percursos
musicais, mas que se cruzam na notoriedade
fizeram as delícias de “miúdos e graúdos”.
Também na tenda eletrónica a diversão foi
garantida. Pedro Cazanova, Miss Sheila e Dj
Ride animaram os festivaleiros até ao nascer
do sol, com o melhor da música eletrónica.
A par das atuações de alguns dos mais notáveis disc jockey nacionais, atuaram ainda
diversos dj’s açorianos, como Phill Jay,
Dj Project, Undercover Jack, Dj Rod e Dj
Paulinho Aka Boy, demonstrando a magna
qualidade dos dj’s locais.
Mas não só a música esteve em destaque no
festival, os desportos radicais seduziram
os mais destemidos. Dos sete aos setenta,
muitos foram os que não resistiram a viver
momentos de adrenalina por um fio, no
slide, deliciar-se com uma caminhada sobre o oceano, na water ball, ou ficar mais
perto do céu, elevando-se a uns vertiginosos 10 metros de altura, na blob jump.
Uma verdadeira fusão de artes, da pintura
à literatura, deu cor a estas festividades,
onde a promoção da nossa ruralidade não
foi esquecida. Do Palco Tradição ao Palco
Chamarrita, a Avenida Machado Serpa
emanou o folclore e espírito açoriano, elevados ao expoente máximo com o magno
desfile de marchas.

sagem de modelos, que visou promover o comércio local, estimulando a nossa economia.
Sob o signo da cultura e das artes, as seculares Festas da Madalena vincam, ano após
ano, a sua excelência, numa crescente espiral
qualitativa, assumindo-se como uma incontornável imagem de promoção do concelho e
da Ilha, num reforço da nossa identidade.

Idosos do Concelho da Madalena Entram na Era Digital
A Câmara Municipal da Madalena está a dinamizar aulas
de informática para dezenas de seniores do Concelho,
dotando-os de conhecimentos nesta área desconhecida
para a maioria.
Promover o envelhecimento ativo, fortalecendo as
dinâmicas de grupo e estimulando o cérebro, através de
atividades lúdico-pedagógicas são os objetivos capitais
da iniciativa, que visa ainda dar a conhecer aos idosos o
universo da Internet, de forma segura.
A autarquia tem já várias turmas compostas por um
máximo de cinco alunos, por forma a facilitar o ensino,
apostando na proximidade e em aulas com uma componente essencialmente prática, para maximizar os resultados.
A promoção do envelhecimento ativo, potenciando o
património imaterial que significa o contributo das pessoas mais velhas, é um dos baluartes da Câmara Municipal da Madalena, pelo qual sempre pugnaremos.

8

Município da Madalena - Um ano depois...

Cornucópia de Aventuras Delicia Pequenada Aldeia de Natal Atrai
Jogos, excursões e muita animação foram os ingredientes chave para uma semana de Centenas de Crianças
pura diversão para os mais de 30 aventureiros de palmo e meio, que participaram na
V edição do MadalenAventura. Descobrir recantos encantados na natureza e procurar
tesouros perdidos ao cair da noite foram algumas das missões da pequenada.
Acampados no Parque de Merendas da Criação Velha, os participantes percorreram
dezenas de quilómetros, aventurando-se por terra e mar, dia e noite em passeios, experiências oceânicas e desportos radicais que fizeram desta aventura uma viagem a
um universo de sonhos e pura magia.
Visando dinamizar ações junto dos mais jovens do Município, o MadalenAventura é
mais uma iniciativa pioneira da Câmara Municipal da Madalena, em prol do fomento
da juventude, o sustentáculo de um concelho de olhos postos no futuro, assegurando
aos jovens um presente com qualidade e dignidade e incutindo-lhes responsabilidade
partilhada na construção de um futuro melhor.

A nova aldeia que nasceu no centro da
Madalena fez as delícias de centenas
de crianças de toda a ilha. Habitada por
pequenos laboriosos duendes e fantásticos animais a alegria foi presente garantido para quem visitou a Aldeia de Natal,
promovida pela Câmara da Madalena.
Uma quinta com animais reais, um posto
de correio, uma pastelaria foram apenas
alguns dos muitos ateliers didáticos que
arrancaram sorrisos a miúdos e graúdos.
Celebrar o Natal, incutindo nos mais jovens valores cruciais ao seu desenvolvimento, com uma mensagem didático-pedagógica foi o objetivo da Aldeia de Natal,
promo-vida pela autarquia.

Centro de Formação Artística Promove Arte de Excelência
Música, dança e pintura foram a simbiose perfeita para a promoção das
artes e da cultura madalenenses.
As Temporadas das Artes atraíram centenas de pessoas à Madalena, que se deliciaram com as atuações dos alunos do
Centro de Formação Artística (CFA).
Os eventos, que contaram com a atuação
da Orquestra do CFA, do Grupo de Jazz
e ainda com o espetáculo “Dança no Co-

ração”, entre outros, pretenderam dar a
conhecer ao público o trabalho de excelência realizado pelos alunos desta instituição, conjugando as diferentes disciplinas
artísticas lecionadas para uma pungente
fruição da audiência.
Sob o signo das artes, esta foi mais uma
iniciativa em prol do fomento cultural da
Madalena, um alicerce capital da sociedade
do conhecimento, uma poderosa ferramenta na construção do indivíduo e do mundo.

Artes em Laboratório na Biblioteca
Uma verdadeira cornucópia das
artes dedicada à pequenada encantou os mais jovens.
Dezenas de pequenos grandes artistas
participaram no Laboratório das Artes,
uma viagem pelo universo artístico, organizada pela Biblioteca Municipal, durante
a primeira quinzena de férias de verão.
Da música ao teatro, passando pela dança,

pintura, literatura, escultura e fotografia, foram vários os divertidos workshops
temáticos que abrilhantaram as manhãs da
biblioteca, promovendo o crescimento artístico e cultural dos mais jovens e otimizando
o seu desenvolvimento cognitivo e criativo.
Sob a égide das artes, esta foi mais uma
iniciativa de excelência da Biblioteca
Pública da Madalena, em prol do fomento
cultural dos mais jovens.

