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We love Traditions, We love Music

WE LOVE MADALENA

Com uma localização privilegiada, à entrada da Vila, a infraestrutura irá
contribuir de forma incontornável, para promover os produtos locais e
o nosso artesanato, assumindo-se como uma verdadeira janela para o
mundo dos ex-libris do Concelho, uma montra viva dos genuínos saberes
e sabores da nossa terra.
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Com múltiplas atividades lúdico-pedagógicas, as Férias em Movimento
garantiram à pequenada dias diferentes, cada um mais animado que o
anterior, colmatando ainda as necessidades existentes no que concerne
a programas de acompanhamento de jovens, durante as pausas letivas.
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MadalenAbraça: Amor Sem Idade

Considerado já como um dos melhores projetos autárquicos portugueses, ao ser finalista dos Prémios Município do Ano, em 2014, o programa
de proteção social da Câmara da Madalena acompanhou diariamente,
nos últimos anos, largas dezenas de idosos, de todo o Concelho, prestando de momento apoio a 205 seniores.

Câmara Apoia
Bombeiros
Voluntários

A Câmara da Madalena concedeu, em julho,
à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários um apoio monetário, no valor total
de 22 mil euros.
O montante dado aos bombeiros, no âmbito
do Contrato Programa, celebrado por estas
duas instituições, destina-se a apoiar o importante trabalho desenvolvido pelos soldados da paz, que, diariamente, zelam pela segurança de todos os munícipes.
Uma profícua cooperação institucional entre o Município da Madalena e a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários é capital para a autarquia, que tem vindo e continuará a envidar os seus melhores esforços,
no âmbito das suas competências, em prol da
promoção da segurança da população, tendo,
inclusivamente, em 2017 entregue aos Bombeiros novos equipamentos de Salvamento
em Grande Ângulo, garantindo aos soldados
da paz melhores condições de intervenção
em sinistros.

Mais de duas centenas de idosos beneficiam,
presentemente, do programa MadalenAbraça, criado em 2011, pelo Município e cujo número de beneficiários tem crescido de forma
contínua.
O projeto autárquico é o principal apoio de
muitos idosos do Concelho da Madalena,
amparando-os nesta fase de maior vulnerabilidade, ao oferecer uma vastíssima panóplia de serviços, tendo o ano passado adquirido uma nova valência, a comparticipação
de medicação.
A par deste, o MadalenAbraça disponibili-

za ainda, de forma completamente gratuita,
apoio no acompanhamento a consultas, supervisão da medicação e execução de pequenos arranjos nas habitações.
Disponível 24 horas, o projeto, que se assume
como uma mão solidária para os mais velhos,
mas também para as pessoas com deficiência
comprovada ou doença prolongada, visa ainda o acompanhamento a serviços e compra
de bens de primeira necessidade, facilitando
o quotidiano dos beneficiários e recolocando
a esperança no seu coração.

Centenas Assistem
ao Concerto de
Gala da Orkestra
PhilarmóniCal

Município Reúne Alunos de Todo o
Concelho em Concentração Desportiva

Mais de uma centena de pessoas assistiram,
no Auditório da Madalena, em agosto, ao
Concerto de Gala da Orkestra PhilarmóniCal,
que presenteou o público com um espetáculo
memorável, , interpretando com excelência
temas como “Nascidos da Lava”, “The Rise:
2351”, “Star Wars” ou “The Incredibles”.
Composta por 110 alunos, antigos alunos,
animadores e professores do Conservatório d’ Artes de Loures (CAL) esta é uma das
mais expressivas e vanguardistas instituições
de educação artística em Portugal, tendo já
atuado nos mais emblemáticos palcos nacionais.

Exercícios, jogos e muitos, muitos sorrisos.
Assim foi, em julho, o dia da pequenada, que
participou numa concentração desportiva,
reunindo dezenas de alunos do Concelho
inscritos no projeto da autarquia madalenense Escola + Desporto, que visa incutir nos
jovens hábitos de vida saudáveis, cruciais à
manutenção da sua saúde física e mental.
Do basquete ao futebol, passando por jogos desafiantes e divertidos, os técnicos de
desporto da autarquia idealizaram diversos
exercícios, que arrancaram sorrisos aos participantes, incentivando à prática desportiva

quotidiana.
Revolucionando o estilo de vida dos mais
jovens, o projeto Escola + Desporto é já um
sucesso entre a comunidade estudantil, combatendo o sedentarismo, a principal causa da
obesidade infantil.
Com sessões quinzenais de uma hora, a iniciativa pretende ainda incutir nos jovens hábitos de vida saudáveis, cruciais à manutenção da sua saúde física e mental, estimulando
a inteligência e melhorando o rendimento
escolar, como demonstram vários estudos.
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Construção do Mercado Municipal da Madalena Já Arrancou

Assumindo uma importância estratégica do ponto de vista económico, a nova infraestrutura irá apoiar, de
forma incontornável, os produtores locais, ao permitir o escoamento da sua produção excedente, conferindo
maior visibilidade aos produtos da nossa terra, em prol da valorização da nossa ruralidade.

O Concelho da Madalena vê nascer o seu primeiro Mercado Municipal, que estará concluído já este inverno.
Com uma localização privilegiada, à entrada
da Vila, a infraestrutura, com 14 bancas diversificadas, visa promover os produtos locais e
o nosso artesanato, assumindo-se como uma
verdadeira janela para o mundo dos ex-libris
do Concelho, uma montra viva dos genuínos

saberes e sabores da nossa terra.
A par da promoção turística, o projeto autárquico tem ainda como objetivo apoiar os
produtores na venda das suas produções, traduzindo um contributo inequívoco do Município no fomento à economia do Concelho.
Representando um investimento de sensivelmente 120 mil euros, co-financiado em
75 por cento pelo programa PRORURAL da

Município Prepara Criação de Áreas
de Reabilitação Urbana

O Município da Madalena está, atualmente,
a preparar a criação de oito Áreas de Reabilitação Urbana (ARU’s), por todo o concelho.
Apostando fortemente na regeneração urbanística do Município, este projeto visa dar um
novo impulso à reabilitação, valorizando o
espaço urbano e o seu património edificado,
ao mesmo tempo que permite a revitalização
do tecido económico e social da Madalena.
Em termos práticos, a definição destas áreas
permitirá aos proprietários de imóveis, localizados nas ARU’s, agora criadas, aceder

a um conjunto de incentivos financeiros, no
acesso a crédito, e fiscais, em sede de IMI e
IMT, caso promovam a reabilitação urbana
destes prédios.
Com benefícios que se estendem também às
coletividades, a iniciativa irá potenciar, de
forma integrada, a competitividade e atratividade territorial, promovendo a sustentabilidade, a requalificação do espaço público e
as condições de habitabilidade, numa forte
aposta do Município, em prol do fomento da
coesão económica, social e territorial.

Adeliaçor, este projeto expressa a importância da valorização e promoção dos nossos
produtos, da nossa identidade e das potencialidades da Madalena para a autarquia, que
tem vindo a envidar os seus melhores esforços, em prol do desenvolvimento económico
e do progresso social do Concelho.

Presidente da
Câmara Recebe
Antigo Secretário
Regional do Turismo

O Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares, recebeu, em
setembro, o antigo secretário regional do Turismo, Manuel Azevedo.
O encontro decorreu nos Paços do Concelho
e contou com a apresentação de cumprimentos ao líder da autarquia, e assinatura do Livro de Honra do Município.
Natural de São Caetano, Manuel da Silva
Azevedo foi Deputado pela Ilha do Pico e
Secretário Regional do Turismo e Ambiente
do VI Governo Regional dos Açores, tendo,
então, dado início à candidatura da Paisagem
da Cultura da Vinha da Ilha do Pico a Património da Humanidade.
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Em julho, todos os caminhos vieram dar
à Madalena! Com um cartaz fortíssimo,
as maiores festas concelhias atraíram
milhares de pessoas à Ilha do Pico, para
quatro dias de pura diversão, com as maiores estrelas musicais do país, celebrando as
nossas tradições, as nossas gentes, naquele que é, por excelência, muito mais que um
festival de verão, este ano também com uma
grande aposta na componente ambiental.
De 19 a 22 de julho, a Vila da Madalena foi palco de um dos maiores
festivais de sempre, que trouxe ao Concelho visitantes dos quatro cantos do mundo, assumindo-se, assim, como um fortíssimo cartaz turístico, uma imagem de marca do Concelho e da Ilha.
Piruka, Expensive Soul, Anjos e GNR, Overule, Insert Coin, Blaya, André
N e Club Banditz animaram os festivaleiros até ao nascer do sol, com a
melhor música.
Mas as Festas da Madalena são, na verdade, muito mais que música. Do
Palco Chamarrita, este ano com uma localização mais central e nobre, às
marchas, tudo espelha a nossa cultura, a nossa identidade, também presente
em mais uma edição da Feira do Vinho da Ilha do Pico.
O desporto também mereceu forte destaque na programação das festas. A organização presenteou os festivaleiros com grandes novidades, com a realização
do primeiro torneio de Futebol de Praia e diversas aulas de grupo no Palco Saúde, repetindo as já consagradas provas de Triatlo e Voleibol de Praia.
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Go Party!

Go Green!

Lado a lado, com os mais conhecidos festivais de
verão do país, como o Rock in Rio, o Nos Alive ou
Vodafone Paredes de Coura, as Festas da Madalena ostentaram, este ano, o Sê-lo Verde, o mais
importante prémio ambiental atribuído aos festivais portugueses.
Com o intuito de incentivar a adoção de práticas inovadoras e com impacto ambiental, o
município implementou novas medidas, nomeadamente o uso de copos reutilizáveis,
promovendo a reciclagem e reduzindo o
consumo de plástico.
Outra grande novidade foi a venda de bilhetes eletrónicos, reduzindo fortemente os gastos de papel, e uma vigorosa
aposta na educação ambiental, com a
transmissão, em ecrã gigante, de vídeos promotores de boas práticas,
antes dos concertos.
Menos visíveis, outras medidas foram ainda adotadas, como a colocação de cinzeiros móveis, distribuídos pelo Largo Cardeal Costa
Nunes e pelo Patinódromo, bem
como o reforço de contentores
de recolha seletiva e ainda a
aposta nas energias renováveis, sendo parcialmente,
substituída a iluminação
existente por luzes solares.
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Presidente da
Câmara Em Visita
Oficial a Vila do
Conde

O Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares, esteve em setembro, em visita oficial à cidade de Vila do
Conde, a convite da edilidade local.
No decurso da sua estadia na cidade nortenha, o líder do Executivo madalenense teve
ainda a oportunidade de participar na celebração dos vinte e cinco anos d’ “Os Rompe
Solas”, um dos principais clubes de atletismo
do país, que anualmente participa na Corrida
dos Reis, tendo o diretor da prova picoense, António Carlos Maciel, e o Comendador
Manuel Serpa marcado também presença no
evento.
Visando aprofundar as relações institucionais entre ambas as autarquias, a visita permitiu reforçar os laços de amizade entre as
comunidades, numa enriquecedora permuta
cultural.

Candidaturas a Bolsas de Estudo do Ensino
Superior Terminam em Outubro

Propinas, material escolar, transportes e alojamento. A vida académica
comporta inúmeros custos, que encarecem esta fase da vida podendo
torná-la insustentável. De mãos dadas com as famílias madalenenses, o
Município criou uma bolsa de estudo para os universitários do Concelho.

O prazo de candidatura às
bolsas de estudo atribuídas
pela Câmara da Madalena
aos alunos do ensino superior termina a 31 de outubro.
Visando uma sociedade
mais justa e equitativa, em
que prevalece a meritocracia, a autarquia irá apoiar
os estudantes com parcos
recursos económicos e comprovado
aproveitamento

escolar,
atribuindo-lhes
uma bolsa de estudo que poderá chegar aos 1350 euros
anuais, apostando, assim,
na educação como fator de
desenvolvimento social, ao
favorecer a captação de jovens quadros para o Concelho.
Permitindo aos estudantes
beneficiar deste apoio por
um período máximo de seis

Madalena Agracia Ângelo Garcia Com
Medalha de Ouro do Município

A Câmara da Madalena entregou, em agosto, a Medalha de Ouro do Município a
Ângelo Garcia, um dos maiores gestores portugueses no
mundo, liderando, há quase
duas décadas, os destinos de
empresas universalmente
conhecidas, como a Lucas
Real Estate e, também, até
2012, a Lucas Film, respon-

sável pela produção da lendária saga da Star Wars e da
mítica série Indiana Jones.
Natural de São Mateus, o
empresário é o braço direito
do mundialmente aclamado
realizador de cinema George Lucas, integrando ainda
a equipa responsável pela
conceção e construção de
um dos mais emblemáticos

museus de todos os tempos,
o Lucas Museum of Narrative Art.
“Este homem é um exemplo
do sucesso açoriano na Diáspora portuguesa, projetando
a sua Freguesia e o seu Concelho, sempre no seu coração, além-fronteiras”, referiu
José António Soares, líder do
Executivo madalenense.

anos letivos, a bolsa destina-se a famílias/ estudantes
com rendimentos inferiores
à pensão social em vigor, os
quais serão integrados num
dos cinco escalões existentes, de acordo com os seus
rendimentos, prevendo-se
ainda uma majoração de
15% atribuível aos alunos
portadores de deficiência.
A aposta na educação é crucial para a Câmara Municipal da Madalena, que tem
vindo a empenhar os seus
melhores esforços neste
domínio, tendo em 2014
celebrado um acordo com
a Universidade Aberta, que
viabilizou a instalação de
um Centro Local de Aprendizagem na Madalena, permitindo aos alunos frequentar o ensino superior, sem
ter de abandonar a Ilha.

Património Cultural
Em Debate na
Galeria Costa

O Património Cultural esteve em discussão,
em setembro, na MiratecArts Galeria Costa,
na Candelária, num encontro informal, com
Prova de Vinhos, promovido pelo Centro de
Informação Europe Direct Açores.
O evento, que contou com a participação de
Catarina Manito, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Madalena, pretendeu dar
visibilidade à cultura e ao património local,
em particular à Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, aclamada Património da
Humanidade pela UNESCO, em 2004, reconhecendo a sua magna importância e infinito
potencial no que respeita ao desenvolvimento económico e progresso social da ilha.

Município da Madalena
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Municipio Entrega Chave de Honra do Concelho a Caesar DePaço

Diplomata nascido na Madalena é um dos maiores empresários açorianos no mundo, tendo ficado
visivelmente emocionado com a distinção atribuída pela autarquia.

A Câmara da Madalena entregou, em julho, a Chave de Honra do
Município a Caesar DePaço, Cônsul Honorário de Portugal em Palm
Coast, na Flórida.
Visivelmente emocionado, o diplomata natural da Madalena recebeu
a maior distinção do Município das mãos do líder da autarquia, José
António Soares, que considerou Caesar DePaço “um verdadeiro visionário, um filantropo, um orgulho para a Madalena, para o Pico,
para os Açores e para Portugal”.
José António Soares referiu ainda que esta simbólica homenagem
visa reconhecer “publicamente, os «feitos excepcionais» e de «ex-

Art’ Fado Ao Vivo
no Auditório da
Madalena

O Auditório da Madalena foi, em setembro,
palco de um grande serão de fado, com a
banda terceirense Art’ Fado.
O grupo conhecido pela sua interpretação
ímpar dos mais emblemáticos fados portugueses presenteou o público com um magnífico espetáculo, em que o fado tradicional
se coloriu com uma sonoridade diferente
da usual, com instrumentos de sopro e percussão, numa soberba atuação, fortemente
aplaudida pela audiência.
Palco da Cultura, o Auditório da Madalena
tem vindo a promover uma dinamização sem
precedentes da esfera artística da ilha, acolhendo múltiplos concertos de grupos locais
e artistas consagrados a nível nacional, numa
revolução nunca antes vista da vida cultura
picoense.

traordinário valor», que fazem deste ilustre filho da nossa terra “um
verdadeiro exemplo como cidadão”.
No decurso da homenagem, Caesar DePaço entregou ainda donativos às três filarmónicas do Concelho, bem como à Obra Social Madre
Maria Clara, que acolhe dezenas de crianças órfãs ou institucionalizadas de toda a Ilha do Pico e que havia já antes recebido doações do
diplomata mundialmente conhecido pela sua atividade filantrópica.
Já em 2017, Caesar DePaço havia sido distinguido pela autarquia madalenense com a Medalha de Ouro do Município, a segunda maior
distinção honorífica entregue por esta edilidade.

Inaugurado Memorial Evocativo dos 300
Anos do Voto de 1718

A freguesia de São Mateus celebrou, em setembro, a Festa do Glorioso Apóstolo e Evangelista São Mateus, comemorando esta data
cheia de simbolismo com a inauguração de
um memorial evocativo do voto feito há 300
anos, aquando da crise vulcânica de 1718.
A obra de arte, produzida pelo artista plástico
Gabriel Garcia, com o apoio do Município da
Madalena, visa perpetuar no tempo esta promessa secular, parte integrante das vivências
das nossas gentes, do património cultural
imaterial da nossa Terra, que urge preservar.
“Os Pilares da Fé”, a obra assim intitulada
pelo artista, representa através de um painel
de azulejos azuis, a devoção do povo, em romaria, sendo complementada por um outro
elemento simbólico, três pilares, retratando

a Santíssima Trindade, ou, numa perspetiva
menos espiritual, os alicerces da sociedade, a
política, a economia e a natureza, este último
derrubado, em alusão à destruição provocada pela crise de 1718, tendo cravado no seu
cimo uma pena, a pena do Apóstolo São Mateus. Sobressaem ainda, no monumento, as
asas de uma pomba, símbolo do Divino Espírito Santo, representando a dádiva que até
hoje se cumpre.
Como é habitual, o Município associou-se
à celebração desta tradição festiva, contribuindo ainda para a feitura do memorial,
que imortaliza este momento único da nossa história, em que a força da natureza e a fé
dos homens se manifestaram em todo o seu
esplendor.
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Município Assinala Semana da
Alfabetização e das Literacias

O Município da Madalena realizou, em setembro, um encontro com os antigos alunos
do curso de alfabetização da autarquia, dinamizando com este grupo múltiplas atividades, com o intuito de assinalar a Semana da
Alfabetização e das Literacias.
O conto “A Árvore Generosa” deu mote a um
salutar debate sobre alfabetização, centrado
na partilha de experiências pessoais sobre o
uso do saber adquirido, através do curso ministrado entre 2012 e 2016, pela Câmara.
A par do conto, realizaram-se ainda diferentes atividades, nomeadamente um jogo de
palavras, estimulando as competências de li-

teracia, linguagem e comunicação dos participantes, bem como exercícios de verificação
da prática escrita.
O Dia Internacional da Literacia foi instituído pela UNESCO, em 1965, com o intuito
de erradicar a iliteracia, um objetivo fundamental para o Município da Madalena, que
tem apostado fortemente em políticas sociais impulsionadoras da educação formal e
informal, da formação ao longo da vida e da
capacitação das pessoas face aos desafios da
sociedade globalizada, em prol do progresso
social do concelho.

Vamos
Poupá-la?
Um recurso limitado

“Férias em Movimento” Regista o Maior
Número de Participantes de Sempre

Com múltiplas atividades lúdico-pedagógicas, as ‘‘Férias em Movimento‘‘
garantiram à pequenada dias diferentes, cada um mais animado que o
anterior, colmatando ainda as necessidades existentes no que concerne
a programas de acompanhamento de jovens, durante as pausas letivas.

Faça um Uso
Consciente !
A água no planeta
é vital e finita.

Água, Um Recurso
Precioso!

O programa “Férias em Movimento”, dinamizado pelo Município da Madalena, registou este ano o maior número de participantes de sempre, totalizando 48 inscritos.
Ao longo das férias grandes, a pequenada
participou em múltiplas aventuras, mergulhando, a cada dia, num universo de sonhos
e pura magia.
De forma lúdica, mas também pedagógica,
os jovens visitaram locais idílicos por todo
o Concelho e viveram experiências únicas,
ao conhecer algumas das mais importantes instituições locais, como a sede da PSP

da Madalena e dos Bombeiros Voluntários,
sentindo-se, por um dia, como verdadeiros
super-heróis.
A par da vertente recreativa, que contribui
fortemente para melhorar as capacidades de
aprendizagem dos mais novos, o projeto autárquico assume-se ainda como um importantíssimo apoio às famílias madalenenses,
facilitando a conciliação entre a vida familiar
e laboral, durante as pausas letivas, ao colmatar as necessidades existentes na ilha no
que concerne a programas de ocupação de
tempos livres para jovens.

A água é, sem dúvida, o recurso mais precioso do Planeta. Sem água não existiria vida!
Faça um uso consciente deste bem!
Utilize os Postos de Abastecimento de Água
à Lavoura do Concelho, apenas para o fim a
que se destinam, a agropecuária.
A utilização desregrada destas infraestruturas pode no futuro prejudicar, gravemente,
a qualidade da água da rede de todo o Concelho, cujos padrões de potabilidade são legalmente impostos pela ERSARA, e que a
verificar-se, constitui um risco para a saúde
pública!
A água é um recurso vital e finito!
O desperdício de água hoje, é a sua falta
amanhã!
Poupe!

