Município da Madalena

Informação Municipal

Festas de Santa Maria Madalena Mini-Chefs, A Aventura Mais Deliciosa do Ano!

Assumindo o seu carácter inclusivo e solidário, as
Festas da Madalena terão este ano uma zona de estacionamento próximo do Centro da Vila para pessoas
com mobilidade reduzida, nomeadamente idosos.
A iniciativa foi apresentada dia 16, por Catarina
Manito, responsável pela organização das Festas da
Madalena, na conferência de imprensa de apresentação desta festividade.
A pensar neste público, a organização quer ainda criar uma zona de acesso ao recinto de espetáculos, com
entrada direta para as bancadas, onde existirá uma
zona reservada para todos aqueles que, apesar das

         
assistir aos concertos.
“Pretendemos, assim, não deixar ninguém em casa.
Queremos que todos possam estar presentes e desfrutar desta festa, que é feita por gentes do Pico, para
gentes do Pico e para todos os que nos visitam”, concluiu Catarina Manito.

O Posto de Turismo transformou-se, sábado, numa
       
   
mini-chefs, entre os seis e os doze anos, a prepararem as melhores iguarias de sempre.
Ao sabor da diversão, a pequenada confecionou um prato principal, revelando ainda os
seus dotes na doçaria, ao decorar cupcakes,
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Ana Rita Tomásio, Manuela Fialho e ainda
Marco Costa, vereador da Câmara Municipal
da Madalena, entidade promotora do evento.

Artes

de

Numa tarde em que a boa disposição e o companheirismo foram mesmo os ingredientes principais, todos passaram com distinção, tendo a Vitória
Rosa se distinguido entre os pequenos chefs, com o
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Promover o convívio e desenvolver as capacidades
 $
 
  $    
atividades lúdicas e estimulando as crianças a envolverem-se no quotidiano familiar são os grandes
% $  $  $     sa do ano.

Excelência

na

Madalena

Música e dança foram a simbiose perfeita para a promoção das artes e da cultura madalenenses.

Madalena Finalista nos
Prémios Município do Ano

& '*          
Prémios Município do Ano 2016, organizados pela
Plataforma UM-Cidades, da Universidade do Minho,
visando reconhecer as boas práticas dos Municípios
portugueses e premiar iniciativas autárquicas de excelência, no âmbito nacional.
+     &$      tarquia da Madalena, destacou-se no total de 93
 %      
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forços que têm vindo a ser envidados pela edilidade.
O MadalenAventura, criado em 2012, visa propor           mana de plena aventura, com múltiplas atividades
lúdico-pedagógicas, em regime de acampamento,
favorecendo o contacto com a natureza e contribuindo de forma inequívoca para o desenvolvimento das
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A sétima edição da Temporada das Artes atraiu,
no passado fim-de-semana, centenas de pessoas
   
  
 
dos alunos do Centro de Formação Artística
(CFA).
O evento, que contou com a participação dos alunos
de todas as classes instrumentais do centro, a
Orquestra, o Grupo de Jazz e ainda com o espetáculo “A Bela e o Monstro”, pretendeu dar a conhecer

ao público o trabalho de excelência realizado pelos
           
disciplinas artísticas lecionadas pelo centro para
uma pungente fruição da audiência.
Sob o signo das artes, esta é mais uma iniciativa do
CFA, com o apoio da Câmara Municipal da Madalena, visando promover a cultura artística e a disseminação das artes para plena fruição do público e
elevação do Município.

