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Madalena no TOP dos
Melhores Municípios
dos Açores

Registando a segunda maior subida qualitativa da região, o Município
distingue-se como o melhor da Ilha, na análise global das áreas referentes
aos negócios, turismo e qualidade de vida, de acordo com um estudo realizado pela Bloom Consulting.
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Madalena no TOP dos M u s e u d e C a c h a l o t e s e L u l a s
Melhores Municípios R e c e b e M a i s d e Q u a t r o M i l
dos Açores
Visitantes no Primeiro Ano
O Município da Madalena foi considerado o sexto melhor dos Açores, segundo
a análise da consultora internacional
Bloom Consulting, que avaliou a performance dos 308 Municípios portugueses,
ao longo do ano de 2014.
O Concelho foi o que registou a segunda maior subida da região, face ao
ano anterior, passando da oitava para
a sexta posição no ranking, graças a
uma melhoria significativa no setor
turístico.
Os dados económicos, turísticos e referentes à qualidade de vida foram as
variáveis tidas em consideração, na análise da Bloom Consulting neste estudo,
que abrangeu ainda a presença de cada
Município na esfera digital, bem como as
pesquisas feitas online nas áreas supra
mencionadas.

Inaugurado a 22 de junho de 2014,
o Museu de Cachalotes e Lulas já recebeu ao longo do seu primeiro ano
de existência 4320 visitantes, tendo
acolhido dezenas de eventos de promoção ecológica e divulgação do nosso riquíssimo património ambiental,
como a extensão do Cine’Eco.
Entre os principais visitantes do
espaço, destacam-se os cidadãos
oriundos da Alemanha, Inglaterra,

Holanda, Suíça, França e Itália,
tendo ainda sido visitado por cidadãos de países como a Bielorrússia, o Chile e a Colômbia
Com uma vasta multiplicidade de
atrativos, nomeadamente exemplares
volumétricos à escala real de cachalotes e da sua principal fonte de alimentação, as lulas, o Museu tem
dinamizado ainda diversas visitas,
particularmente junto da comunidade
escolar.
A valorização e a promoção da identidade e das potencialidades da
Madalena, como alicerces do incremento turístico, cultural, científico e
económico são cruciais para o efetivo
desenvolvimento local, assumindo-se
como ambições capitais desta autarquia.

Autarquia Atribui 100 Mil Euros ao Candelária

A Câmara Municipal da Madalena atribuiu 100 mil euros ao
Candelária Sport Clube. A autarquia assinou um contrato-

programa com a instituição, com o fito de apoiar financeiramente o desenvolvimento desportivo do clube, que muito
tem feito em prol do desporto em termos competitivos, de
formação e ainda no âmbito recreativo.
O contrato celebrado entre a edilidade e o clube terá como
período de vigência o ano civil de 2015 e surge no âmbito da
política de promoção ao desporto levada a cabo pela autarquia, que tem impulsionado um conjunto de significativos
investimentos e iniciativas, numa perspetiva de desenvolvimento integrado do Município.
Fundado a 24 de janeiro de 1990, o Candelária, detentor de
um vasto palmarés, tendo mesmo participado numa final
europeia, contribui inquestionavelmente para o fomento
do desporto e do associativismo desportivo local, representando a Madalena em tantas e tão honrosas provas.

Presidente da Câmara em Visita Oficial a Águeda
O Presidente da Câmara Municipal da
Madalena, José António Soares, esteve na
última semana de junho em visita oficial
à cidade de Águeda, a convite da edilidade local, da Santa Casa da Misericórdia
daquela cidade e da Instituição Particular
de Solidariedade Social, os Pioneiros.
A visita, que se concretizou no âmbito de um
intercâmbio realizado em abril entre IPSS’s
de ambos os Municípios, permitiu o estreitar de relações institucionais entre as autarquias, que pretendem em breve geminar-se,
reforçando esta profícua aliança, num abraço fraterno entre ambas as comunidades.
As afinidades culturais entre os Municípios intensificaram-se ao longo do último
ano, em particular após a visita do Grupo
Folclórico das Bandeiras a Águeda, a con-

vite do Grupo Folclórico e Etnográfico de Fermentelos, que, numa
enriquecedora permuta cultural,
visitou o concelho da Madalena,
no ano transato.
Num mundo global é capital que
os Municípios surjam como atores
transnacionais e a sua interação
dentro da cooperação intermunicipal se assuma como resposta a
um mundo cada vez mais competitivo. Neste sentido a assinatura de
acordos de geminação como o que
irá acontecer futuramente é fulcral, conferindo cada vez mais visibilidade à Madalena, em prol do
seu progresso social e crescimento
económico.
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Celebra

A Câmara Municipal da Madalena assinalou
este ano o Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas com uma Sessão
Solene Comemorativa, que atraiu dezenas
de pessoas aos Paços do Concelho.
As artes deram mote ao evento, que visou
assinalar um dos maiores marcos históricos da Nação, constando do programa a
atuação da Tuna de Cordas da Casa da
Música e a entrega de prémios do concurso
de contos da Biblioteca Municipal, cujos
vencedores foram Maria Silveira Pereira
(2º ciclo), Valéria Rodrigues (3º ciclo) e
Henrique Silva (secundário).
O Centro de Formação Artística associou-
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Dia

de

Portugal Eletrificação do Cais do
Mourato
Inaugurada

se também à celebração da efeméride, com
o arranque da quarta edição da Temporada
das Artes, que abrilhantou o evento com as
atuações da Orquestra do CFA, bem como
dos alunos das classes de Jazz, piano, violino, trompa, trompete e trombone.
O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas é uma ocasião
privilegiada para celebrar o país e para
sublinharmos a importância de valorizar,
em permanência, o papel da nossa língua e
da nossa cultura e a ação das comunidades
portuguesas no mundo, valores que a Câmara Municipal da Madalena considera
capitais para a comunidade local.

A Câmara Municipal da Madalena inaugurou no primeiro de julho a obra de
eletrificação do Cais do Mourato.
O empreendimento, adjudicado a uma
empresa açoriana - a FAMEG - e com
projeto da EDA, incluiu três ramais de
média tensão, três postos de transformação, com as respetivas cabinas arquitetonicamente enquadradas, e uma
rede de distribuição com uma extensão
aproximada de 7,2 km.
A par das preocupações urbanísticas, a autarquia investiu ainda para a iluminação
pública em luminárias de tecnologia LED,
uma tecnologia amiga do ambiente, com a
maior eficiência energética do mercado.
O empreendimento nesta que é, por excelência, uma das zonas de lazer mais
atrativas do Município, teve um custo de
cerca de 500 mil euros, financiado em
85 por cento pelo programa PROCONVERGÊNCIA, estando em aberto a possibilidade de celebração de um contrato
ARAAL de cooperação financeira direta
com o Governo Regional.
“Esta obra vem melhorar incontornavelmente a qualidade de vida da população
local e desenvolver o turismo”, afirmou
José António Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena, na ocasião,
acrescentando que “a possibilidade de servir a população e conceber novos futuros,
potenciando o presente, deve ser a força
que nos move”, afirmou o edil, perante a
evidente satisfação dos moradores.

Junta de São Mateus Inaugurou Nova Sede Assembleia
Aprova
Freguesia de São Mateus, per- Regulamento de Apoio
mitindo o acesso direto ao esà Atividade Desportiva
pólio da Biblioteca Municipal.

A nova sede da Junta de Freguesia de São
Mateus foi inaugurada em abril.
A infraestrutura, que contribuirá para a
melhoria do serviço prestado à população
local, dignificando a imagem institucional
da edilidade, foi adquirida através de contrato ARAAL entre a Câmara Municipal
da Madalena e o Governo Regional.
No edifício, sedeado na Rua do Santuário,
irá ainda funcionar o Centro de Leitura da

“A Sede de uma Junta não é apenas um edifício, é também um
símbolo de união da comunidade
e um elemento que identifica a
sua vontade soberana. O edifício
ora remodelado é, pois, para servir as pessoas condignamente”,
referiu Mário Silva, Presidente
da Junta de Freguesia de São
Mateus, no ato inaugural.
“As Juntas de Freguesia desempenham
hoje, mais do que nunca, um papel cívico
e social capital”, destacou, por sua vez,
José António Soares, Presidente da Câmara da Madalena, considerando que a
“natureza de proximidade [das Juntas
de Freguesia] é crucial para os decisores
políticos no conhecimento de uma realidade muitas vezes ignorada e demasiadas
vezes menosprezada.”

A Assembleia Municipal da Madalena aprovou por unanimidade, o Regulamento Municipal de Apoio à Atividade Desportiva.
O documento apresentado pela autarquia
aos deputados visa clarificar os apoios que a
câmara irá atribuir às entidades desportivas
locais, tendo a sua elaboração contado com a
participação de todos os clubes e representações políticas do concelho.
Contemplando as mais diversas modalidades, individuais ou coletivas, o regulamento prevê ainda apoios a projetos
promotores de atividades físicas, nomeadamente férias desportivas.
Reconhecendo o papel insubstituível das
associações e clubes no fomento e generalização da prática desportiva, a autarquia
tem vindo a envidar esforços na promoção
do desporto e do associativismo desportivo, crucial para a nossa comunidade.
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O Teu Verão Começa Aqui!

As

Festas da Madalena, um dos maiores festivais de
verão açorianos, que anualmente atraem milhares de
pessoas à Ilha do Pico, arrancam este ano a 21 de julho,
tendo um dos cartazes mais apelativos das últimas décadas, com artistas consagrados no panorama musical
nacional e dj’s reconhecidos internacionalmente.
Pedro Abrunhosa, Mickael Carreira e Capicua prometem

animar as principais noites da festa com muito ritmo e
diversão. As estrelas da atualidade com diferentes percursos musicais, mas que se cruzam na notoriedade,
irão fazer as delícias do público.
Também na Tenda Eletrónica vão atuar alguns dos melhores dj’s da atualidade, como Diego Miranda, Mastiksoul, FunkYou2, Beatbombers, No Maka e Chadubritt.

Na Senda das Tradições
A par da música, a edição de 2015 das Festas da Madalena aposta ainda
na promoção das tradições locais e na valorização do nosso riquíssimo
património cultural.
A conquista do recorde da maior roda de chamarritas do mundo é o
grande objetivo estabelecido pela organização, que irá concorrer ao Guinness World Records com esta que é uma das mais
intrínsecas tradições locais.

Entra na Roda! Faz parte da
História.
Ao Sabor das Tradições
A tradição e o melhor da gastronomia picoense vão também estar, este ano, de mãos dadas no primeiro Concurso
Gastronómico das Festas da Madalena, que irá decorrer de 24
a 26 julho, tendo lugar na Avenida Machado Serpa.
A iniciativa pretende promover e valorizar a cultura gastronómica, rica em sabores únicos e característicos da ilha montanha e
contará com a presença de diversas instituições locais que irão elaborar pratos típicos, avaliados pelo júri e pelo público.
Deixe-se seduzir pelos aromas e sabores locais, sinta a intensidade das
iguarias tradicionais preparadas a pensar em si, por quem melhor conhece
a excelência da gastronomia local.
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Ascender aos céus ou domar um touro enraive-

cido vai ser possível no teu festival de eleição.
Os desportos radicais, que na última edição das
festas fizeram grande sucesso junto dos festivaleiros, ganham este ano maior destaque.
Com novos equipamentos, o recinto promete fazer
as delícias dos mais aventureiros, que poderão
experimentar diferentes aparelhos, como
o Touro Mecânico, o High Jump/ Salto
Negativo ou o “Gladiadores”.
Para os amantes do desporto há ainda
mais novidades. A organização vai promover o I Triatlo das Festas da Madalena,
que terá lugar no dia 25 de julho e promete seduzir os apaixonados pelo ciclismo, atletismo e desportos náuticos.
As equipas participantes deverão ser formadas por três elementos, cada um executando
apenas uma modalidade, caiaque, ciclismo ou
corrida, num percurso que passará por algumas
das mais idílicas paisagens da Ilha, no total de 14.
5 quilómetros em bicicleta, 6.2 quilómetros de corrida e 1.97 milhas náuticas em caiaque.

O Céu é o Limite no
Teu Festival de Eleição

Quilómetros de Adrenalina
A par do Triatlo, irá ainda realizar-se o I Passeio de Todoo-Terreno, que terá lugar no dia 26 de julho e que incluirá
diversas categorias, nomeadamente a categoria T1, com
nível de exigência baixo e cujo percurso transportará os
participantes por algumas das mais belas paisagens do
Concelho; na categoria T2,
composta por múltiplos
desafios e obstáculos ao
longo do itinerário e
classe Trial, que terá
lugar na rampa do
Porto Velho, permitindo aos amantes do
automobilismo, assistirem em plena festa a
uma prova exigente e
com muita adrenalina.
As equipas deverão

ser compostas por dois elementos, um
Condutor e um Navegador, por viatura,
categoria e classe, ficando ao critério de cada equipa transportar mais passageiros, desde que previa mente inscritos.
Com um vastíssimo e ecléctico programa, as Festas
da Madalena pretendem também promover o despor to, proporcionando momentos de pura diversão, salutar competição e convívio intergeracional.
Sob o signo da cultura e das artes e com um cartaz
que reúne alguns dos mais aclamados artistas nacionais, as seculares Festas da Madalena vincam, ano
após ano, a sua excelência, numa crescente espiral
qualitativa, assumindo-se como uma incontornável
imagem de marca de promoção do concelho e da Ilha,
num reforço da nossa identidade.

O Apogeu da Fé no Concelho da
Madalena
A celebração das Festas de Santa Maria Madalena assume-se
também como o apogeu fé cristã. A assinalar o momento de
grande elevação espiritual na vida do Concelho será realizado, a par do tradicional programa religioso, um Festival de Filarmónicas.
Reunindo milhares de fiéis para a celebração eucarística e solene procissão, o dia maior das Festas de Santa
Maria Madalena, 22 de julho, o dia da padroeira da Vila,
é um marco incontornável, revigorando a fé e esperança no
coração dos devotos, numa renovada alegria no futuro.
Espelho da magna devoção do povo, as seculares Festas de
Santa Maria Madalena trazem à Vila a verdadeira expressão da
crença do povo, em celebração da vida e da fé.

Município da Madalena
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Autarquia Entrega Certificados a Alunos Madalena Recebe Exdo Curso de Alfabetização Para Adultos tensão do Maior Festival
de Cinema Ambiental

O Presidente da Câmara Municipal da
Madalena, José António Soares, entregou
a 21 de abril os Certificados de Conclusão
do Curso de Alfabetização de Adultos aos
seis alunos, que concluíram com sucesso a
formação.
Ensinar as letras a quem não teve a oportunidade de as aprender, dotando os utentes
deste curso de ferramentas básicas, que
lhes possibilitem ler e escrever, com fluên-

cia foi o objetivo capital deste projeto autárquico, que fez da Biblioteca Municipal
uma verdadeira escola de letras e sonhos
para muitos adultos.
Erradicar o analfabetismo, adotando políticas públicas que fomentem o ensino e promovam a cultura, o pilar da sociedade do
conhecimento, uma poderosa ferramenta na
construção do indivíduo e do mundo, é crucial para a Câmara Municipal da Madalena.

Câmara
da
Madalena
Promove
Ação de Limpeza da Orla Costeira

A Câmara Municipal da Madalena dinamizou no Dia Mundial do Ambiente uma
ação de limpeza da orla costeira da Laja
das Rosas.
A atividade, realizada no âmbito da Campanha Açores Entre Mares 2015, reuniu
várias dezenas de alunos da Escola Cardeal
Costa Nunes, que recolheram mais de 50
quilos de lixo, naquela zona da freguesia da
Criação Velha.
A par da ação de limpeza, a autarquia realizou ainda um dia aberto no Museu de

Cachalotes e Lulas a seis de junho, permitindo à população local ter acesso gratuitamente a este espaço, que reúne uma vasta
multiplicidade de atrativos.
Sensibilizar a população para os impactos no ecossistema marinho e as ameaças
à vida oceânica que a incorreta gestão de
resíduos pode provocar é crucial para a
Câmara Municipal da Madalena, que tem
vindo a empenhar os seus melhores esforços em prol da preservação do singular
património ambiental local.

O Museu de Cachalotes e Lulas acolheu
uma extensão do Cine’Eco, o único festival
de cinema em Portugal, dedicado à temática ambiental, com lugar de destaque no
panorama internacional.
Ao longo da extensão do Festival, que terminou
a 22 de maio, Dia Mundial da Biodiversidade,
dezenas de pessoas assistiram gratuitamente a
diversos filmes premiados sobre o tema.
Com o intuito de sensibilizar os mais novos
para as questões ecológicas, foram ainda
exibidas curtas-metragem, “Curtinhas”,
destinadas à comunidade escolar.
A par da exibição de filmes, foram dinamizadas diversas atividades, como a construção de uma faixa humana gigante, representando iconicamente um cachalote,
no relvado do Estádio Municipal.
Aliando os recursos da sétima arte a uma
fortíssima componente de sensibilização
ambiental, o festival terminou com a filmagem de um spot de promoção ecológica
no Museu de Cachalotes e Lulas, que teve
como intervenientes os alunos do Curso
Técnico de Turismo Ambiental e Rural da
Escola Profissional do Pico e diversas empresas marítimo-turísticas locais.
Consciencializar para a necessidade premente de preservar o nosso singular
património ambiental é o objetivo capital
da Câmara Municipal da Madalena, que
promove esta iniciativa verde, com o intuito de alertar para a imperatividade de
uma mudança de hábitos crucial para a
salvaguarda do meio ambiente e pelo respeito pela biodiversidade e equilíbrio dos
ecossistemas naturais.
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Laço Humano Mobi- Madalena Acolheu XIII Jornadas das
liza Madalena para a Escolas Profissionais do Triângulo
A Madalena recebeu as XIII Jornadas das
Prevenção dos MausEscolas Profissionais do Triângulo, que
Tratos na Infância
reuniram alguns dos mais reconhecidos
Mais de uma centena de pessoas participou
no último sábado de abril numa caminhada contra os maus-tratos na infância,
promovida pela Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens da Madalena, que terminou no Largo Cardeal Costa Nunes, com a
formação de um laço humano gigante, um
gesto simbólico alertando para a necessidade urgente de combater este flagelo, que
a cada cinco minutos mata uma criança no
mundo.
A iniciativa, realizada no âmbito da
campanha nacional Laço Azul, à qual a
CPCJ se associou, percorreu toda a Vila
da Madalena, desde o centro, passando
pela Areia Larga, Valverde, Sete Cidades
e Barca.
A Campanha Laço Azul (Blue Ribbon) nasceu em 1989, quando Bonnie W. Finney,
uma avó atenta e preocupada, amarrou
uma fita azul à antena do seu carro. A trágica história de maus-tratos aos seus netos –
um deles mortalmente espancado – levou
Bonnie a alertar a comunidade para este
flagelo da sociedade atual, utilizando o laço
de cor azul como metáfora aos corpos espancados e nódoas negras resultantes das
agressões.
Criada em 2004, a CPCJ da Madalena tem
como objetivos primordiais promover os
direitos das crianças e dos jovens e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de
afetar a sua segurança e desenvolvimento
integral, tendo-se associado a esta campanha como forma de dar visibilidade a
um problema crescente no seio da nossa
comunidade.

impulsionadores do ensino vocacional em
Portugal, num profícuo debate de ideias,
com a Europa no horizonte.
O encontro que proporcionou momentos de reflexão sobre o atual estado desta
via de ensino no país contou ainda com
a presença de diversos representantes de
estabelecimentos de ensino profissional
europeus, no âmbito do programa Leonardo da Vinci.
“É urgente adotar políticas públicas que viabilizem uma efetiva reestruturação do ensino profissional, de modo a adequar a formação às necessidades do mercado de trabalho
e assim potenciar a empregabilidade dos
jovens, promovendo-o como verdadeira
alternativa às vias do ensino regular”, defendeu José António Soares, presidente da
Câmara Municipal da Madalena.
“É urgente reorganizar a rede educativa,
combatendo a proliferação e duplicação
da oferta formativa, geradora de uma
fratricida competição entre o ensino regular e o vocacional, num total desrespeito
pelo princípio da complementaridade e
multidisciplinaridade, que deviam pautar
o nosso sistema educativo, penalizando
alunos, escolas e lesando toda a sociedade
civil no seu âmago”, concluiu o autarca.

“Estado da Arte da Educação Local” em Debate
O Centro Local de Aprendizagem da Madalena da Universidade Aberta dinamizou a Conferência “Estado da Arte da Educação Local”, que reuniu a 27 de
maio mais de uma dezena de pessoas na Câmara Municipal da Madalena.
Com o intuito de promover um profícuo debate em torno dos diferentes objetos educativos e dos dilemas e desafios que se colocam atualmente na educação nos Açores, a
conferência moderada por Milton Dias tornou-se um espaço de interação crítica, colhendo várias abordagens e perspetivas.
Dirigida à comunidade educativa, a iniciativa promovida em parceria com as três
escolas Básicas e Secundárias da Ilha e com a Escola Profissional do Pico, visou
ainda promover
a
mobilização
de sinergias e
ponderar alternativas e projetos, convocando
à reflexão conjunta sobre a
otimização dos
vários modelos
pedagógicos
conducentes ao
desenvolvimento
educativo da sociedade picoense
e açoriana.

Município da Madalena
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Pequenada Celebra o Dia Mundial da Criança
Uma viagem a um universo de sonhos e
pura magia, uma incrível expedição por
um mundo de fantasia foi a proposta da
Câmara Municipal da Madalena para celebrar o Dia Mundial da Criança.
Aulas de dança, oficinas de pastelaria, pinturas, montagem de puzzles gigantes, jogos
ecológicos e animação musical foram apenas algumas das dezenas de atividades que
os mais jovens experimentaram.
Com a participação de mais de 500 crianças
do pré-escolar, creche da SCMM e 1º ciclo da

Madalena, o dia foi de grande animação com
diversas atividades lúdico-pedagógicas para
que a pequenada se pudesse divertir à grande.
Entre brincadeiras e muitas traquinices, a
manhã terminou com um lanche preparado
pela autarquia, que incluiu gelados oferecidos pela empresa Manuel Sousa Nunes, revitalizando a mente e o espírito de miúdos
e graúdos numa data dedicada aos mais
pequenos, com o intuito de incutir-lhes
responsabilidade partilhada na construção
de um futuro melhor.

MadalenAventura Atrai Mais de Uma Centena de Crianças
Jogos, passeios e muita animação foram
os ingredientes chave para duas semanas
de pura diversão para os 102 aventureiros
de palmo e meio, que participaram nas
VI e VII edições 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,
redescobrindo ainda a magia de uma
das mais intrínsecas tradições locais, a
chamarrita.
A diversão aconteceu também no coração
do Atlântico, com observação de cetáceos,
passeios em mota de água e semi-rígido,
ao longo da serpenteada costa de São Mateus e da idílica baía de São Caetano
Com o intuito de ocupar de forma lúdica
os tempos livres dos mais jovens do Município, o MadalenAventura possui ainda
uma vertente didática, desenvolvendo
competências e incutindo o interesse pelas tradições e valores, num efetivo enriquecimento pessoal e comunitário.

Temporadas das Artes Atraem Público à Vila da Madalena
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
“Frozen”, 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.

