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Informação Municipal

Cem anos de sucessos
da Filarmónica União
e Progresso Madalense
Eternizados em Toponímia

A Câmara Municipal da
Madalena homenageou
a Filarmónica União e
Progresso Madalense,
atribuindo o nome desta que é uma das representativas instituições
do concelho à rua anexa
à sua sede.
A inscrição da Filarmónica
União
e Progresso na toponímia do nosso Município visa enaltecer e
imortalizar o percurso
notável da instituição,
que comemorou a 15 de
janeiro o seu 100º aniversário, com um vasto
programa, que se estendeu ao longo de todo o
fim-de-semana e que
terminou com o lançamento do CD da banda
aniversariante “Cetenárium 100” e do livro

“Sociedade Filarmónica União e Progresso
Madalense - 100 anos
ao Serviço da Cultura”,
da autoria de Fernanda
Medeiros.
A par dos lançamentos,
o Presidente da banda centenária recebeu
das mãos do líder do
executivo madalenense a Chave de Honra
do Município, a mais
elevada distinção honorífica da autarquia,
concedida apenas a
nove instituições concelhias, “Através desta
atribuição toponímica
edificamos um grande
sonho deste Município,
perpetuar na história
do nosso concelho esta
efeméride centenária,
eternizando na memória de todos a sua

importância e a sua
natureza”, referiu José
António Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena,
aquando do descerramento da placa toponímica, considerando que
se construiu “mais uma
página na nossa história”.
Eternizar no tempo
as memórias das mais
nobres figuras e instituições do Concelho,
homenageando a nossa
mais intrínseca identidade, assume-se como
suprema pretensão da
Câmara Municipal da
Madalena, que num
gesto simbólico de orgulho pela nossa terra,
promove a nossa cultura e história.

Câmara Promove Feira de Artesanato
O emblemático edifício do antigo mercado de
peixe vai acolher sábado a Feira de Artesanato,
promovida pela Câmara Municipal da Madalena.
Trazendo ao centro da Vila o que de melhor se
produz no artesanato picoense, o certame contará com uma vasta diversidade de produtos, desde bordados, pinturas em tecido, entre muitos
outros artefactos.
Numa arte em que o “saber de experiência feito”
é selo de qualidade e garantia da autenticidade
do bem cultural que os produtos artesanais encerram, a feira visa promover a atividade artesanal local e regional e, paralelamente, apoiar os
artesãos na sua evolução empresarial, divulgando os produtos locais.

Presidente da Câmara Recebe Alunos
da Escola Profissional da Horta
O Presidente da Câmara Municipal
da Madalena, José António Soares,
recebeu alunos da Escola Profissional da Horta, que se encontravam
em intercâmbio com os alunos da
Escola Profissional do Pico.
A visita, realizada no âmbito de
atividades de final de período
letivo desenvolvidas entre a Escola
Cardeal Costa Nunes, a Escola Profissional do Pico e a Escola Profissional da Horta, visou promover

trocas culturais e pedagógicas
bem como dinamizar e fortalecer
as dinâmicas de grupo existentes
entre as instituições.
Criada em 1999, a Escola Profissional do Pico tem participado em
dezenas de projetos inovadores,
tendo ao longo dos anos formado
centenas de técnicos altamente
qualificados, contribuindo para
a melhoria do tecido empresarial
da Ilha.

Autarquia Oferece Kit
de Natalidade a Mães
e Futuras Mamãs

Onze casais, pais ou
futuros papás, receberam 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.
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.

