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A Madalena vive um tempo de (r)evolução cultural, nunca antes visto.
Dezenas de novas infraestruturas, estrategicamente planeadas e em plena articulação, fazem do Concelho, uma verdadeira meca artística e cultural, que viu, orgulhosamente, nascer mais uma estrutura inovadora.
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Num verdadeiro abraço fraterno, os Municípios comprometeram-se a desenvolver um vasto programa de intercâmbio, intensificando os laços de amizade
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Biblioteca Promove Autarquia Inaugura Biblioteca Municipal
Oficina de Escrita
Criativa Para Alunos da Cardeal
Os alunos do 5º ano da Escola Cardeal
Costa Nunes frequentaram em fevereiro
uma oficina de Escrita Criativa, dinamizada pela Biblioteca Municipal.
A atividade, realizada em duas sessões,
visou fomentar o prazer pelo universo
literário, incutindo nos mais jovens o gosto pela leitura e pela escrita.
Com uma metodologia eficaz, propondose a responder às necessidades individuais de cada aluno, a oficina que irá ser
ministrada ao longo do ano letivo, permitirá aos alunos explorar a sua criatividade, aprender técnicas para desbloquear
a escrita, derrotando o medo da folha em
branco, e ainda aplicar a estrutura narrativa na construção de um texto.
Com o intuito de promover o crescimento literário e cultural dos mais jovens,
otimizando o seu desenvolvimento cognitivo e criativo, esta é mais uma iniciativa da Biblioteca Municipal, em prol da
promoção do ensino e da cultura, pilares
da sociedade do conhecimento, poderosas ferramentas na construção do indivíduo e do mundo, cujo fomento tem
desde sempre sido promovido por esta
autarquia.

A Câmara Municipal da Madalena inaugurou a 8 de março, Dia do Município, as
novas instalações da Biblioteca Municipal.
Na vanguarda do conhecimento, a Madalena dá mais um passo na revolução
cultural que o concelho tem vindo a conhecer nos últimos anos.
“Hoje, simbolicamente no Dia do Município e Dia da Mulher, abrimos a todos
os nossos concidadãos, as portas de uma
infraestrutura, que promete revolucionar a cultura madalenense, assumindose como um marco na história do nosso
concelho”, referiu José António Soares,
Presidente da Câmara da Madalena,
acrescentando que esta “é, sem dúvida,
uma grande conquista para o Concelho,
para o Pico, para as suas gentes, mas
também para os Açores, que ganham um

equipamento cultural (…), que irá inquestionavelmente estimular hábitos de
leitura e o gosto pela investigação, melhorar os níveis de literacia e despertar o
pensamento crítico, crucial para o efetivo
progresso social.”
Assumindo-se como um dos principais
equipamentos culturais do concelho, a
nova biblioteca está dividida em dois pisos, destinando-se cada um deles a um
público específico, infantojuvenil ou adulto, reunindo um vasto património documental para ambas as faixas etárias.
Com uma área superior a 1.200 m2, o
espaço contempla salas diferenciadas,
incluindo uma zona de leitura de periódicos, uma videoteca, duas zonas multimédia, uma área dedicada a exposições
e palestras e ainda um piso subterrâneo
para depósito de livros.

Ciné Eco Sensibiliza Mais de Meio Milhar de Estudantes
Mais de meio milhar de estudantes assistiram ao longo do mês de abril a diversas curtas-metragem e documentários de
sensibilização ambiental na extensão do
Festival Cine’Eco, que decorreu no Museu
de Cachalotes e Lulas.
Aliando os recursos da sétima arte a uma
forte componente de sensibilização ambiental, o Cine’Eco é o único festival de cinema em Portugal dedicado a esta temática.
As “Curtinhas” e os documentários visionados, todos eles premiados no festival, em
Seia, fizeram as delícias dos alunos da Escola Cardeal Costa Nunes, Escola Profissional
do Pico e os utentes da Creche da Santa

Casa da Misericórdia da Madalena, sensibilizando-os para as questões ecológicas.
No encerramento da extensão do Festival,
que terminou a 22 de abril, Dia Mundial da
Terra, realizou-se ainda uma sessão especial
com o intuito de assinalar esta efeméride.
Consciencializar para a necessidade premente de preservar o nosso património
ambiental é o objetivo capital da Câmara
Municipal, que promove esta iniciativa
verde, com o fito 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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Águeda

O Município da Madalena e o Município
de Águeda assinaram a 11 de abril, um
acordo de geminação, com o intuito de
criar relações e mecanismos protocolares,
nas mais diversas áreas.
Alicerçando-se nas fortes afinidades culturais e etnográficas, geradoras de uma
profunda amizade entre ambas as comunidades, a assinatura do protocolo veio
assim reforçar a solidariedade entre os
municípios, numa profícua relação de

Projetam

Futuro

cooperação, que irá beneficiar o desenvolvimento pleno dos Concelhos.
“Efetivamente, a assinatura deste protocolo preconiza a realização de todo um
programa de permuta cultural, social e
económica, que irá por um lado maximizar o desenvolvimento tecnológico e
científico da Madalena, em particular no
que respeita à modernização administrativa, onde beneficiaremos do know-how,
que Águeda possui neste domínio), e por

de

Mão

Dadas

outro, potenciar o intercâmbio e a fusão
cultural e social, através do encontro de
munícipes de ambos os Concelhos, designadamente através das suas associações
culturais, desportivas, artísticas e IPSSs”,
afirmou José António Soares, Presidente
da Câmara Municipal da Madalena.
“O protocolo agora assinado, irá ainda
estimular o turismo, e, consequentemente, promover a criação de emprego e
de riqueza no nosso concelho, pois o estreito relacionamento entre os municípios
geminados, permite despertar o interesse
recíproco das suas comunidades, detetar
oportunidades de investimento e estabelecer e intensificar, relações comerciais e
económicas”, concluiu o autarca.
Por sua vez, Gil Nadais, Presidente da Câmara Municipal da Águeda referiu que “a
política não foi feita para afastar as pessoas, a política foi feita para aproximar.
Devemos procurar e potenciar tudo aquilo que nos une (…). É para isto que servem
as geminações, para potenciarmos aquilo
que somos capazes de fazer, para criarmos laços e para nos tornarmos mais
amigos e mais empreendedores, em ambas as terras, em prol de um futuro melhor para todos”.

Revivem
Município Oferece Kit de Natalidade Idosos
Tradições Açorianas
A Mães e Futuras Mamãs

Município dá as mãos aos novos papás,
neste momento tão especial da vida do
casal, apoiando, através do projeto pioneiro na ilha Madalena Bem Me Quer,
as famílias e os recém-nascidos, num incentivo à natalidade, combatendo um dos
mais graves desequilíbrios demográficos
do país, o envelhecimento da população.

Cinco casais, pais ou futuros papás, receberam a 18 de abril das mãos do Presidente da Câmara Municipal da Madalena
um kit de natalidade, visando apoiar as
famílias, neste momento único na vida
dos casais.
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 desertificação e contribuir para a fixação
da população jovem.
Letícia Miguel, nascida a oito de março,
Dia do Município, foi uma das crianças
contempladas pelo projeto Madalena
Bem Me Quer, que preconiza ainda o
acompanhamento dos recém-nascidos,
nos primeiros dois meses de vida, sempre
que solicitado pelos progenitores ou pelos
seus representantes legais, num apoio incontornável da autarquia.
A aposta em políticas públicas promotoras de uma inclusão social plena e incentivo à natalidade são cruciais para a
Câmara Municipal da Madalena, que tem
desde sempre empenhado os seus melhores esforços em prol do combate ao envelhecimento populacional e ao incentivo
à captação de jovens.

A Biblioteca Municipal implementou um
novo projeto de dinamização sénior, com
os idosos da Santa Casa da Misericórdia
da Madalena e Centros de Convívio, revivendo as tradições açorianas, num roteiro pelas lendas e contos tradicionais da
ilha e da região.
Promover a partilha de memórias coletivas, recuperando importantes narrativas,
transmitidas de geração em geração, é o
objetivo da iniciativa, que irá realizar-se
mensalmente ao longo do ano.
Tendo como ponto de partida a lenda
“O baleeiro da Ilha do Pico”, a atividade
visou ainda estimular o debate, através
desta história que comunica um passado
preenchido de luta titânica e atroz dos
nossos lobos do mar, promovendo a par
do fomento da cultura oral, o convívio e a
dinamização da esfera social.
Promover a cultura e reconhecer os
idosos como fonte de conhecimento e
memória é enriquecer a própria história
da nossa comunidade, valorizando
a nossa identidade, enquanto povo,
princípios que se afirmam prioritários
no âmbito das políticas públicas de promoção cultural da Câmara Municipal da
Madalena.
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O Teu Verão Começa Aqui!
As Festas da Madalena, um dos maiores festivais de verão açorianos, arrancam este ano
a 19 de julho, com um dos melhores cartazes de todos os tempos, com artistas
consagrados no panorama musical nacional e dj’s reconhecidos internacionalmente. Xutos & Pontapés, Tony Carreira, Quim Barreiros e
Carlão prometem animar as principais noites da festa com muito
ritmo e diversão.
Também na Tenda Eletrónica a diversão será garantida, com a atuação
de alguns dos melhores dj’s da atualidade, como Hugo Rizzo, Putzgrilla, Rafman, Ninja Kore, Dextro, Dupla Mete Cá Sets, Dan Maarten e
Janieck Levy, que irão levar os festivaleiros ao rubro até ao nascer do
sol, com o melhor da música eletrónica.

Muito Mais Que Um Festival de Verão

A par da música, a edição de 2016 das Festas da Madalena aposta como é habitual na promoção das tradições locais e na valorização do nosso riquíssimo
património cultural, com a realização do III Festival de Folclore, que irá reunir todos os grupos da ilha, num hino às danças que atravessaram séculos de
história, permanecendo para sempre enraizadas na alma picarota.
A celebração das Festas de Santa Maria Madalena assume-se também como o apogeu da cultura e da 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, que irá reunir bandas de todas as ilhas do triângulo e
ainda da Terceira

Ao Sabor das Tradições

A tradição e o melhor da gastronomia picoense vão também estar, este ano, de mãos dadas no Concurso Gastronómico das Festas da Madalena, que irá decorrer de 21 a 24 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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Quilómetros de Adrenalina

Ascender aos céus 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 fantásticos equipamentos, o recinto promete fazer as delícias dos mais aventureiros, que poderão experimentar diferentes aparelhos, como o o High Jump/ Salto Negativo, as camas elásticas, ou aventurar-se
pelos céus no slide.
Depois do enorme sucesso da última edição, a organização vai promover o II Triatlo das Festas da Madalena.
A prova promete seduzir os apaixonados pelo ciclismo, atletismo e desportos náuticos, percorrendo algumas
das mais idílicas paisagens da Ilha
A par do Triatlo, irá ainda realizar-se o II Passeio de Todo-o-Terreno, que incluirá diversas categorias, nomeadamente a T1 e T2 e classe Trial, tendo esta última lugar na rampa do Porto Velho, permitindo aos amantes
do automobilismo, assistirem em plena festa a uma prova exigente e com muita adrenalina.
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MadLAN

2016

–

Após quarenta e oito horas de disputa,
jogo a jogo, eliminatória a eliminatória,
foram apurados os grandes vencedores
da primeira Lan-Party promovida pela
Câmara Municipal da Madalena e que
se realizou no último fim-de-semana de
abril na Escola Profissional do Pico.
Os jogadores melhor qualificados receberam
das mãos do Vice-presidente da autarquia os
respetivos prémios, tendo a equipa dos Unusual Gamers vencido o torneio de League
of Legends. Por sua vez, os OutLawz dis-

Desafio

Superado Município Associa-se a
Campanha Contra Maus-Tratos na Infância

tinguiram-se entre as restantes equipas no
Counter-Strike: Global Offensive.
Nos jogos de disputa individual, Nelsin foi
o grande vencedor em Dirt3 e TrackMania,
enquanto Travi destacou-se no Fifa 16.
Promovida pela Câmara Municipal da Madalena, com o apoio da MEO, Ponto F,
MPorto, JCTEK e PC Seven, a MadLAN
visou promover o salutar convívio e a competição saudável, numa aposta incontornável da autarquia no fomento à juventude e à
dinamização da esfera social juvenil.

A Câmara Municipal da Madalena uniuse à Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens (CPCJ), na prevenção contra os
maus-tratos na infância. Os funcionários
da autarquia formaram um laço humano
gigante, alertando contra este grave flagelo.
O gesto simbólico, realizado no âmbito da
campanha nacional Laço Azul, à qual a CPCJ
da Madalena se associou, dinamizando dezenas de atividades com o intuito de alertar a
comunidade para a necessidade urgente de
combater este problema que anualmente
vitima dezenas de crianças em Portugal.
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 flagelo
crescente no seio da nossa comunidade.

Autarquia Promove Festival “Cordas”
A Vila da Madalena recebe em Setembro
o “Cordas”, um festival de música tradicional, promovido pela Câmara Municipal da Madalena e pela MiratecArts, que
visa dinamizar a cultura artística do Concelho, dando particular destaque aos instrumentos de cordas.
Concertos, workshops, exposições, atividades didáticas paralelas sobre instrumentos de cordas são alguns dos muitos eventos que vão conferir um novo dinamismo
à Vila, numa verdadeira cornucópia das
artes, reforçando as nossas tradições.
O Festival irá ainda trazer à Vila alguns dos
mais reconhecidos artistas mundiais na
área, nomeadamente Rúben Bettencourt,
internacionalmente galardoado, e Marta

Pereira da Costa, a primeira e única guitarrista profissional de Fado a nível mundial.
O fomento da cultura artística é um dos pilares que arquitetam as ambições desta autarquia, parceira da MiratecArts desde a sua
criação, contribuindo de forma indelével para
a promoção do Município além-fronteiras.

Freguesias Recebem
Apoio da Autarquia

Câmara
da
Madalena
Agraciada
Pelo Núcleo de Escuteiros do Pico

O Município Madalenense foi agraciado no
Dia Mundial da Juventude, pela Junta de

Núcleo do Pico do Corpo Nacional de Escutas, na comemoração do seu 25º aniversário.
A autarquia, distinguida pelo seu papel
capital na promoção da juventude e dos
valores essenciais do escutismo, tem vindo ao longo dos anos a apoiar as diversas
atividades organizadas pelos agrupamentos de escuteiros do Concelho.
Entre múltiplas atividades realizadas ao
longo do passado fim-de-semana, assinalando o quarto de século de existência da
instituição, foi ainda prestada homenagem a Maria dos Santos Porto, fundadora
do escutismo na ilha do Pico.

A Câmara Municipal da Madalena comprometeu-se a colaborar com as Juntas
de Freguesia do Concelho, na implementação da Lei 26/2013, que regula as atividades de distribuição, venda e aplicação de
produtos fitofarmacêuticos.
Com o intuito de apoiar as edilidades locais, a autarquia irá dinamizar diferentes
medidas, nomeadamente a cedência de um
técnico municipal devidamente habilitado
para apoiar os funcionários das juntas responsáveis pela aplicação de herbicidas.
A Câmara Municipal irá ainda criar um
espaço físico devidamente licenciado
para o armazenamento dos produtos fitofarmacêuticos, que ficará instalado nos
armazéns do Município, garantindo o seguro acondicionamento dos produtos.
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Presidente da Câmara Reúne Com Forças Vivas e Municípes do Concelho
Fazendo dos desejos e ansiedades dos
munícipes bússola de orientação das
políticas municipais, ao apostar numa
política de proximidade, o líder do Executivo autárquico madalenense tem vindo
a reunir-se com todas as forças vivas de
cada uma das freguesia, testemunhando in loco os seus maiores anseios.
Durante as Presidência Abertas, cujas prioridades têm vindo a ser estabelecidas em articulação com as Juntas, o edil tem realizado
ainda visitas pelas Freguesias, testemunhando
realidades, auscultando as necessidades mais
urgentes e ouvindo os anseios da população.
Comprometendo-se a apoiar do ponto de vista
financeiro e técnico as diversas instituições,
aceitando os muitos desafios lançados, o líder
do Executivo madalenense tem disponibilizado ainda apoio às instituições locais, de forma
a otimizar o seu funcionamento.
A aposta numa política de proximidade e
o fomento de uma profícua união entre a
Câmara Municipal e as Juntas, detentoras
de uma relevância capital pelo trabalho
em estreita comunhão com as populações
é crucial para o Município da Madalena,
que irá concluir ao longo do próximo mês
o ciclo de Presidências Abertas, apostando no desenvolvimento das localidades
como alavanca do progressivo crescimento da Madalena, reforçando a sua crescente notoriedade na região.

Quintal da Vila Nasce no Centro da Madalena Biblioteca Recebe Vasto
No coração da Madalena, nasceu um novo espaço que não pode deixar de Espólio Académico
visitar. Do prado ao prato, o Quintal da Vila traz os melhores produtos
agrícolas, que não podem faltar na sua mesa.

Os aromas frescos dos legumes fundem-se no ar com a doce fragrância das plantas ornamentais expostas, dando as boas-vindas às dezenas de pessoas que todas as quartasfeiras e sábados passam pelo antigo Mercado de Peixe, transformado num autêntico
Quintal da Vila, com plantas, frutas e legumes viçosos, enchendo o espaço municipal
com os genuínos sabores da nossa terra.
Do prado ao prato, visando promover os produtos locais, a iniciativa autárquica que
arrancou dia 20 de fevereiro, pretende dinamizar o comércio local, apoiando os produtores na venda das suas produções, traduzindo um contributo inequívoco do Município
no fomento à economia do Concelho.
A par do Quintal da Vila, a autarquia tem ainda promovido feiras temáticas e workshops, dinamizando o centro histórico da Madalena e esta infraestrutura, outrora central na Vila, fazendo com que as pessoas vivam mais este espaço municipal, o Posto de
Turismo, que se assume como uma verdadeira vitrine dos ex-libris do Concelho, uma
montra viva da Madalena, promovendo ainda o mundo rural.

Das ciências naturais às humanidades, passando pela informática e
ciências exatas, são centenas de obras e materiais de apoio em formato
audiovisual, que a biblioteca municipal disponibiliza aos universitários,
com o intuito de facilitar o acesso
aos livros e ao universo de conhecimentos que estes potenciam.
A Biblioteca Municipal da Madalena dispõe agora uma nova secção dedicada à
comunidade académica, bem como a toda
a comunidade leitora, com mais de meio
milhar de livros e outros suportes de informação, cedidos pela Universidade Aberta.
Com o intuito de promover uma profícua
articulação entre ambas as instituições, o espaço disponibiliza livros nas mais diversas
áreas de saber, em harmonia e complementaridade com os cursos ministrados pela
universidade pública de ensino à distância.
Apostar na promoção de estratégias culturais eficientes e no fomento educativo
são pilares que arquitetam as políticas do
Município, que em parceria com a Universidade Aberta disponibiliza mais uma ferramenta de incremento cultural.
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Galardoado

Em

Concurso

Internacional

A Câmara da Madalena foi distinguida num dos mais prestigiados concursos
enológicos do mundo, “La Selezione del Sindaco”, em fevereiro, pela candidatura apresentada ao concurso de fotografia “Paisagens e Territórios”,
promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV).
A candidatura autárquica viabilizou a participação no certame da Adega Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico (CVIP), que conquistou o primeiro
lugar no concurso, que se realizou pela primeira vez fora de Itália.
Madalena Candidata-se a Cidade do Vinho em 2017
Visando promover o enoturismo e fortalecer a marca “Madalena, Capital
dos Açores da Vinha e do Vinho”, a autarquia pretende ainda candidatar-se
em 2017 a Cidade do Vinho, um projeto da AMPV, acolhendo uma vastíssima panóplia de atividades e iniciativas neste âmbito.
Comungando destes princípios, e visando promover a viticultura, o vinho,
as vinhas e as nossas mais intrínsecas tradições, o Município aposta neste
que é, por excelência, um dos mais importantes setores locais como uma
incontornável imagem de marca de promoção do concelho e da ilha.

Autarquia Assinala Primavera Biológica Câmara da Madalena
Com
Palestra
Sobre
Agricultura Sensibiliza
Jovens
Para Uso Responsável da Internet

A Câmara Municipal da Madalena realizou
em março na Escola Cardeal Costa Nunes
uma palestra sobre agricultura biológica.
Visando fomentar junto dos mais jovens
do Município o respeito pela biodiversidade e pelo equilíbrio dos ecossistemas
naturais, Décio Leal, agricultor dedicado
à produção exclusiva de produtos orgânicos, deu algumas dicas sobre a agricultura
biológica, incentivando os alunos a dedicarem algum do seu tempo a esta ativi-

Temporada
Centenas
à

dade, incitando-os também a promove-la
junto dos pais.
Sensibilizar, educando para a problemática da preservação do meio envolvente, é crucial para uma sociedade que
se quer desenvolvida, sendo uma preocupação da autarquia da Madalena, que se
juntou a este movimento no desígnio de
tornar Portugal um país mais sustentável,
através da valorização das Florestas, da
Agricultura e do Meio Ambiente.

das
Vila

A Sexta Edição da Temporada das Artes
atraiu centenas de pessoas à Madalena,
que se deliciaram com as atuações dos
alunos do Centro de Formação Artística.
Com intuito de dar a conhecer ao público o trabalho realizado pelos alunos do
CFA, conjugando as diferentes disciplinas artísticas lecionadas pela instituição,
o evento contou com uma exposição de
trabalhos dos alunos de artes plásticas e
diversos espetáculos, como a atuação das
alunas de Ballet e Hip-Hop.
A par da dança, também a música marcou
presença na Temporada das Artes, com a
brilhante atuação da Orquestra do CFA,
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acompanhada pelo Coro Infantojuvenil
da Escola Cardeal Costa Nunes e dos alunos de todas as disciplinas musicais do
CFA.

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.
A atividade que resultou de uma parceria
com a “SeguraNet”, entidade coordenada
pelo Ministério da Educação, 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 jovens
em situações de perigo.
“As novas tecnologias são importantíssimas no nosso quotidiano, mas é essencial
sabermos usá-las”, concluiu Maria José
Loureiro, docente da Universidade de
Aveiro, considerando que, apesar dos riscos, a utilização das tecnologias que hoje
estão ao nosso dispor, é imprescindível.
A promoção de uma utilização segura da
Internet e a consciencialização da sociedade
para os riscos associados ao mundo digital
é crucial para minimizar os potenciais perigos que podem advir do uso das tecnologias
da informação e da comunicação.

