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Madalena É Finalista dos Prémios
Município do Ano

Pelo quarto ano, a autarquia é considerada uma das melhores de todo o
país, tendo nesta edição se destacado com o projeto “Madalena, Capital
dos Açores da Vinha e do Vinho”.

A Madalena foi finalista dos Prémios Município do Ano, organizados pela Plataforma
UM-Cidades, com o intuito de premiar as
melhores iniciativas autárquicas do país.
O projeto Madalena, Capital dos Açores da
Vinha e do Vinho destacou-se entre as 56
candidaturas submetidas pelos municípios
concorrentes, tendo ficado entre os 35 finalistas, confirmando a magna qualidade dos
esforços que têm vindo a ser envidados pela
edilidade, no que respeita à promoção da vitivinicultura e do enoturismo.
Oficialmente registada em 2015, a marca
Madalena, Capital da Vinha e do Vinho tem
vindo a afirmar-se paulatinamente, tendo o

Município vivido o seu momento apoteótico em 2017, ano em que foi eleito Cidade do
Vinho, tornando-se, o principal centro da
vitivinicultura em Portugal, ao conquistar o
mais importante galardão nacional do setor.
Alcançando uma visibilidade sem precedentes, os vinhos do Pico, aclamados nos quatro
cantos do mundo, têm chegado às páginas
das mais conceituadas publicações, marcando ainda presença em diversas feiras internacionais e eventos promovidos pelo Município
como enotecas, lançamentos de livros, concertos, conferências, bem como numa das
maiores feiras da região, a Feira do Vinho da
Ilha do Pico.

Município Assina Auto de Consignação da
Empreitada de Regularização do Leito da
Ribeira de São Caetano

Promovendo a melhoria das atuais condições da ribeira, o projeto prevê a requalificação do seu leito, mediante a reposição e substituição de
pedras e lajes, e a limpeza e consolidação das suas margens, incluindo a
recuperação e criação de novos taludes.

O Município da Madalena assinou, a 11 de
dezembro, o auto de consignação da empreitada de Regularização do Leito da Ribeira de
São Caetano (Ribeira da Prainha).
A obra, que visa promover a melhoria das
condições de segurança da ribeira, consolidando as suas margens e garantindo, assim,
a salvaguarda das pessoas e bens daquela localidade, foi adjudicada à empresa Tecnovia.
O projeto prevê ainda o prolongamento do

talude de contenção em direção ao mar, de
forma a defender a foz da ribeira da força das
marés, evitando que as descargas desta afetem negativamente a área balnear adjacente.
Este investimento de proteção e requalificação desta linha de água permitirá ordenar o
escoamento do caudal, evitando futuros galgamentos ou inundações, assumindo grande
importância para o Município ao garantir a
segurança da população e infraestruturas.

Presidente da
Câmara da
Madalena Recebe
D. Ximenes Belo

O Presidente da Câmara recebeu, em outubro, o Bispo Emérito de Díli e Prémio Nobel
da Paz, D. Carlos Ximenes Belo.
A receção teve lugar nos Paços do Concelho
e contou com a apresentação de cumprimentos ao líder da autarquia e a assinatura do livro de honra do Município.
Ximenes Belo participou nos Colóquios da
Lusofonia, apresentando a obra “Missionários Açorianos em Timor”, com biografias de
jovens picarotos missionários naquela ilha.
Um verdadeiro paladino da paz, Ximenes
Belo foi um dos grandes responsáveis pela libertação de Timor-Leste, tendo em 1996 sido
laureado com Prémio Nobel da Paz pela sua
obra corajosa, em prol dos timorenses e em
busca de uma solução pacífica e de reconciliação para aquele país.

Madalena Assinala
Dia Internacional da
Prematuridade

Celebrou-se, a 17 de novembro o Dia Internacional da Prematuridade e em Portugal gerou-se uma onda de sensibilização para esta
problemática, a que o Município da Madalena não ficou indiferente, juntando-se a esta
campanha nacional e colocando a faixa roxa
da prematuridade.
Um em cada dez bebés que nasce em todo o
mundo é prematuro. Os últimos dados estatísticos mostram que, no nosso país, a taxa de
prematuridade ronda os 8%.
De acordo com a Organização Mundial da
Saúde, a prematuridade é a principal causa
de morte neonatal e infantil, registando-se 1
milhão de mortes em crianças com menos de
5 anos e 4 milhões de mortes nos primeiros
28 dias de vida.
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Município da Madalena Tem a Taxa de Natalidade Mais Elevada
do País

Autarquia tem apostado, fortemente, em políticas de incentivo à natalidade com a colocação em hasta pública
de lotes para habitação jovem, promovendo a fixação, no Concelho, de casais em início de vida conjunta, realizando ainda uma entrega de kits da natalidade, a todos os papás do Município, entre muitas outras iniciativas,
que transmitem a confiança necessária aos nossos jovens para darem este passo tão importante na sua vida.

O Concelho da Madalena tem a taxa de natalidade mais alta de todo
o país, registando, anualmente, o nascimento de 12,5 bebés por cada
mil habitantes, em ex aequo com a Ribeira Grande.
De acordo com o Pordata, o Município regista ainda um elevado índice de juventude, situando-se em 85º lugar a nível nacional.
Na vanguarda das políticas sociais, em toda a região, o Município tem
apostado fortemente no incentivo à natalidade, através do programa
Madalena Bem Me Quer, que atribuiu já quase meio milhar de kits de
natalidade aos pais ou futuros papás, do Concelho, promovendo ainda a fixação de jovens casais, com a colocação de lotes para habitação

jovem em hasta pública.
A par destas medidas, a autarquia atribui ainda bolsas de estudo aos
estudantes universitários, fomentando a captação de jovens quadros
para o Concelho, sendo uma das poucas autarquias em todo o país a
dispor de um Cartão Municipal de Famílias Numerosas, que prevê
descontos especiais para as famílias com três ou mais filhos.
Evidenciando o excelente trabalho do Executivo no que respeita às
politicas sociais, o Município recebeu, pelo terceiro ano consecutivo,
o galardão de Autarquia Mais Familiarmente Responsável e, no ano
transato, o Prémio Viver em Igualdade.

“BRUMA Project” Estreiam-se No Pico
Com Grande Concerto no Auditório
da Madalena

O Auditório da Madalena foi palco do Concerto de Lançamento do álbum de estreia dos
BRUMA Project.
O grupo, que reúne alguns dos reconhecidos
músicos açorianos, fez as delícias das largas
dezenas de pessoas presentes no evento, ao
revisitar temas como “O Sol”, “Os Bravos”, “A
Chamateia” ou a “Cantiga da Terra”, ganhando uma outra dimensão, através do improviso e da partilha criativa entre os músicos e
os artistas convidados, Jorge Silva, “Canari-

nho”, Mafalda Luz e Manuel Canarinho.
Envolvendo todo o recinto numa mística sui
generis, os “Sorrisos de Pedra”, de Helena
Amaral, embelezaram o palco, conquistando
também o olhar do público.
Nascido em 2016, BRUMA Project é um ‘lugar’ de confluência atlântica que une a música insular, as sonoridades jazzísticas e a improvisação, através de um novo olhar sobre
o espólio musical açoriano tradicional e de
autor.

CPCJ da Madalena
Assinala Aniversário
da Convenção
dos Direitos das
Crianças

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
assinalou, em novembro, o 29º aniversário
da Convenção Sobre os Direitos das Crianças, com a realização de um “Estendal dos
Direitos”.
A pequenada do quarto ano das Escolas Primárias do Concelho foi convidada a personalizar uma peça de roupa com um direito,
colocando-a, simbolicamente, no estendal da
CPCJ, celebrando, assim, esta grande conquista que foi a adoção deste tratado por todos os países membros das Nações Unidas, a
20 de novembro de 1989.
A par das escolas, também a criançada que
participa no programa de ocupação de tempos livres, dinamizado pelo Município em
horário pós-escolar, coloriu os direitos numa
peça de roupa.
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Município Promove Visitas ao Centro
de Processamento de Resíduos

José Carlos Costa
Lançou Novo Livro

Alertar para a importância vital de uma correta gestão dos resíduos foi
o grande objetivo das visitas, que mostraram aos participantes a última
fase do ciclo de vida dos resíduos, desde a triagem dos lixos à sua eliminação ou valorização por reciclagem.

A Câmara Municipal da Madalena promoveu
duas visitas ao Centro de Processamento de
Resíduos e Valorização Orgânica por Compostagem da Ilha do Pico abertas a toda a
comunidade, bem como aos funcionários do
Município.
A iniciativa autárquica, inserida na Semana
dos Resíduos, assinalada em novembro, visou sensibilizar para a importância da reciclagem, mostrando as várias etapas de conversão dos nossos resíduos em recursos.
Impressionados com a quantidade de lixo
depositado, mais cinco mil toneladas num
ano, correspondendo quatro mil a resíduos
não separados, os participantes colocaram
diversas questões, revelando o seu empenho

na preservação do planeta, com a firme promessa de que em casa estarão mais atentos a
estas questões.
A par desta iniciativa, a Câmara da Madalena desenvolveu, ao longo desta semana, uma
vasta panóplia de atividades junto da comunidade, alertando para a imperatividade de
uma mudança de hábitos, com uma forte
campanha online, nas redes sociais e site da
autarquia, bem como através da recolha de
resíduos perigosos, colocando recetáculos
junto à entrada do edifício dos Paços do Concelho para esse fim, em prol da salvaguarda
do meio ambiente e do respeito pela biodiversidade e equilíbrio dos ecossistemas naturais.

Madalena Acolhe os Colóquios da Lusofonia

“As Casas do Povo da Ilha do Pico”, o mais
recente livro de José Carlos Costa, foi lançado
a 14 de dezembro, na Candelária, com apresentação do comendador Manuel Serpa.
Nesta obra, a nona no espaço de uma década,
o conhecido autor picoense retrata, de forma
minuciosa, a importância das Casas do Povo
e o seu papel insubstituível no desenvolvimento cívico, cultural e desportivo do Pico.
Numa verdadeira homenagem àqueles que,
ao longo de décadas, se dedicaram a estas
instituições, o autor enaltece ainda as várias
valências assumidas pelas Casas do Povo,
perpetuando no tempo toda a sua história.
Agradecendo este contributo de José Carlos
Costa à cultura picoense, José António Soares afirmou que esta obra “é um marco para
a nossa vida coletiva e para a nossa vida futura”.
O serão cultural terminou com a atuação do
Grupo Folclórico da Casa do Povo da Candelária, o mais antigo dos Açores, representativo da magna importância das Casas do Povo
na ilha e na região.

Madalena Recebe
Taça Europeia de
Ténis de Mesa

A Madalena foi palco, entre
4 a 7 de outubro, da trigésima edição dos Colóquios da
Lusofonia, que reuniram na
ilha montanha 50 inteletuais
dos mais diversos pontos do
globo, entre eles D. Ximenes
Belo, que regressou ao Pico
para apresentar o segundo
volume de “Missionários
Açorianos em Timor-Leste”,
com biografias de diversos
jovens picarotos missionários naquela ilha, contando
ainda com cerca de 30 autores da região, nomeadamente Joel Neto.
“A Lusofonia e a Língua Por-

tuguesa”, “A Açorianidade”
e a “Tradução da Língua e
Literatura Lusófona” foram
os temas centrais dos colóquios, em que se debateram
questões como a Língua
Portuguesa no mundo, na
comunicação social e no ciberespaço ou a presença dos
Açores na literatura de autores estrangeiros, através de
um vastíssimo programa,
que integrou sessões científicas, recitais, roteiros culturais, entre muitos outros.
Ao longo da semana foram
também realizadas diversas
homenagens a grandes no-

mes da lusofonia, nomeadamente a D. Jaime Garcia
Goulart. As artes tiveram
também um papel de relevo,
na programação desta trigésima edição dos Colóquios da
Lusofonia, organizada pela
Associação
Internacional
dos Colóquios da Lusofonia,
com o apoio da autarquia
madalenense, destacando-se
dois recitais com Ana Paula Andrade e as atuações de
Manuel Francisco Costa,
Bruno Rosa e do Grupo de
Cordas ‘Ilha Negra’, bem
como a participação artística
da associação MiratecArts.

A Vila da Madalena recebeu, em setembro,
uma das mais importantes competições europeias de Ténis de Mesa, a ETTU Cup, que
se realizou pela primeira vez na Ilha Montanha, trazendo ao Pico algumas das melhores
atletas do mundo da modalidade.
Após uma renhida disputa, a equipa da Holanda, Dozy Den Helder / Noordkop., e da
Madeira, o ADC da Ponta do Pargo, garantiram a passagem à fase de grupos seguinte.
Organizado pelo Grupo Desportivo dos Toledos, o evento contou com o apoio da autarquia da Madalena, distinguida, em 2017,
como Município Amigo Desporto, e que se
tem evidenciado pelo forte apoio às equipas
do concelho, em prol do fomento desportivo.
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Palestra Motivacional Atrai Quase Uma
Município
Centena de Pessoas à Biblioteca Municipal da Madalena
Requalificou Rua do
Carmo

O Município da Madalena procedeu à requalificação da Rua do Carmo, nas imediações
do Museu do Vinho, beneficiando toda aquela área de suprema importância turística.
A empreitada, executada pelos próprios funcionários da autarquia, incluiu a construção
de um poço absorvente para drenagem de
águas pluviais, que se acumulavam no pátio
de entrada daquele núcleo museológico, protegendo assim a edificação e corrigindo este
grave problema.
O empreendimento previu ainda o arranjo
urbanístico de toda a área envolvente com
a colocação de calçada e criação de zonas de
circulação pedonal, paisagisticamente enquadradas, favorecendo as acessibilidades e
melhorando a mobilidade, em prol da promoção turística da Madalena, Capital dos
Açores da Vinha e do Vinho.

A Biblioteca Municipal acolheu, dia 3 de
Dezembro, a palestra motivacional e consciencial “Diz-me Tu – Energia Ciência e Espiritualidade”, que contou com a presença de
largas dezenas de pessoas.
Durante cerca de uma hora e meia, Francisco Ávila incentivou os participantes a abraçar novas formas de encarar os problemas,
quebrando os paradigmas limitadores da sua
existência, de forma a ultrapassar todos os
preconceitos e barreiras, em busca da verdadeira felicidade interior.

Num discurso cativante, o público foi convidado a confrontar-se com as suas próprias
crenças e adotar uma visão desapegada do
mundo, deixando a intuição indicar o caminho, pois temos todas as respostas em nós.
Contribuir para a formação de cidadãos mais
resilientes, capital humano mais motivado,
potenciando a construção de uma sociedade
melhor é crucial para o Município da Madalena, que com esta palestra pôs em prática estes princípios primordiais para a autarquia.

Líder do Executivo
Madalenense
Recebeu Presidente
da Câmara de
Melgaço

“Dá Vida” - O Lugar dos Afetos

O Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares, recebeu a 19
de outubro, o seu homólogo de Melgaço,
Manoel Calçada Pombal.
A receção teve lugar nos Paços do Concelho
e contou com a apresentação de cumprimentos ao líder da autarquia, a assinatura do livro
de honra do Município e a habitual troca de
lembranças.
Em visita oficial ao concelho no âmbito do
Torneio Intermunicipal de Futsal, o líder da
autarquia nortenha fez-se acompanhar da
equipa de futsal da edilidade, que no decurso
da competição defrontou os madalenenses.

O Município da Madalena quer conhecer, ao pormenor, a sua população sénior, tendo
convidado o psicoterapeuta António Ventura para realizar uma intervenção psicossocial
de médio/longo prazo com este grupo, particularmente vulnerável da nossa sociedade.
Em visitas de 45 minutos, o psicólogo clínico ouve os idosos, tentando perceber as suas
mais prementes necessidades económicas, sociais e psicológicas, com o intuito de proceder, posteriormente, ao diagnóstico social da Terceira Idade no concelho, de forma a
colmatar as falhas existentes.
No decurso das visitas, fala-se de solidão, isolamento e rejeição, mas também de alegria,
afeto e recuperação da auto-estima, optando-se pelo acompanhamento clínico dos idosos,
sempre que são evidenciados sintomas de depressividade.
De São Caetano às Bandeiras, o “Dá vida” irá percorrer todo o concelho criando espaços
de reflexão, coesão e ajuda mútua, recolocando a auto-estima e a esperança no dicionário
dos mais velhos.

Lançar âncoras de proximidade ao idoso, procurando compreender as
suas reais necessidades: é este o grande objetivo do projeto “Dá vida”,
um programa pioneiro em toda região, que ao longo dos últimos dois
anos tem recolocado a esperança no coração dos idosos do Concelho.
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A Alegria do Natal Regr
Enfeitada de sorrisos e de alegria, a Madalena
recebeu, a 14 e 16 de dezembro, diversas atividades de Animação de Natal, que coloriram a
Vila de magia e tradição
Com o intuito de conquistar a pequenada, a
iniciativa arrancou, sexta-feira, o último dia de
aulas no Concelho, com múltiplos ateliers para
a criançada, na Biblioteca Municipal, uma
Feira de Natal e diversas atuações na Escola
Cardeal Costa Nunes dos alunos desta institui-

Madalena

Madalena Iluminada
Pela Magia do Natal
A magia do Natal chegou à Madalena. As
luzes brilharam em todo o seu esplendor,
colorindo a Vila de encanto e tradição.
A iluminação inaugurada a 7 de dezembro
fascinou aqueles que visitaram o centro
da Vila, este ano embelezado com largas
dezenas de novas luminárias, oferecidas
por Robert Rembold.
Este alemão que se encantou pela Madalena trouxe os astros cintilantes, que adornam toda a Vila, diretamente da sua terra
natal.
“Na casa de um vizinho, na Alemanha, na
Comunidade Religiosa Católica AVE MARIA, que produz, profissionalmente, durante todo o ano, decorações de Natal, vi
num canto estas estrelas, fruto de uma encomenda errada. Nesse preciso momento, pensei na minha nova comunidade, a
Madalena. Como ainda havia espaço no
contentor, não tive qualquer dúvida que
as estrelas teriam um bom uso para os habitantes da Madalena”, conta-nos.
A Robert Rembold, o Município da Madalena agradece vivamente esta doação,
que coloriu o coração da Vila, envolvendo
a comunidade no verdadeiro espírito natalício.

Município da Madalena

ressou à Madalena
ção escolar e ainda das turmas de ballet e hip
hop do Centro de Formação Artística (CFA),
numa organização conjunta da autarquia madalenense com os alunos do 10º e 11º anos de
Ciências e Tecnologia e do 10º ano de Línguas
e Humanidades da Escola Cardeal Costa Nunes, sob coordenação das professoras Ana
Paula Silva e Sílvia Costa.
No domingo, a magia de Natal voltou a seduzir
miúdos e graúdos com a Feira de Artesanato

e Produtos Natalícios, hip hop e ballet com os
alunos do CFA e entrada livre para duas sessões de cinema do filme “Grinch”.
Como não podia deixar de ser, o Pai Natal
também marcou presença nos dois dias de
animação, fazendo as delícias de todos aqueles que passaram pelo Auditório da Madalena,
onde o simpático velhinho de barbas brancas
ofereceu sorrisos e muito, muito carinho.

Natal Com Música
na Madalena

A música saiu à rua este Natal, levando o espírito desta quadra festiva aos grandes espaços comerciais do Concelho.
Visando dinamizar o tecido empresarial, a
iniciativa do Município da Madalena não
deixou ninguém indiferente.
Sob orientação dos professores Marco Leal e
André Medeiros, os alunos de guitarra e canto do Centro de Formação Artística da Câmara Municipal da Madalena conquistaram
sorrisos com as alegres músicas de Natal nos
Híperes Compre Bem e SOLMAR, inspirando com as melodias natalícias os que por lá
passaram.
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Cônsul de Portugal na Flórida Doa Cinco
Autarquia
Mil Euros à Obra Social Madre Maria Clara Requalifica Rua
Anexa ao Antigo
Mercado de Peixe

Caesar DePaço, cônsul honorário de Portugal em Palm Coast, na Flórida, fez um donativo de 5 mil euros à Obra Social Madre
Maria Clara.
Na ausência do diplomata, a dádiva foi entregue por José António Soares, Presidente
da Câmara da Madalena, que se fez acompanhar de todo o seu Executivo na visita à
instituição, que acolhe as crianças institucionalizadas da ilha do Pico e de toda a região.
Num gesto de ternura, nesta quadra festiva,
para com os mais vulneráveis, o diplomata
homenageado pelo Município este Verão
com a Medalha de Honra do Concelho, endereçou os seus cumprimentos à pequenada
e às irmãs, demonstrando todo o seu carinho

e solidariedade com esta instituição.
Sobejamente conhecido nos quatro cantos
do mundo pela sua intensa atividade filantrópica, ao longo dos últimos anos, DePaço
tem realizado múltiplos donativos a diversas
instituições da Madalena, a sua terra natal.
Só este ano, o cônsul português entregou
diversas dádivas às filarmónicas concelhias,
aos Bombeiros Voluntários e à Obra Social
Madre Maria Clara, cuja missão desde sempre sensibilizou o cônsul, que ficou a par do
trabalho da instituição, aquando da sua primeira visita à obra, na companhia do presidente da Câmara Municipal da Madalena,
visitando as crianças institucionalizadas
sempre que regressa à ilha.

Madalena Sagra-se Campeã Nacional do
Convívio Intermunicipal de Futsal

A equipa do Município da
Madalena sagrou-se, em
novembro, campeã nacional
do Convívio Intermunicipal de Futsal, ao derrotar as
equipas de Sernancelhe (53), Ponte de Sôr (7-3) e Seixal (7-2), na grande final da
competição, que se realizou
em Braga, Cidade Europeia

do Desporto.
O Município viu ainda um
dos seus jogadores ser distinguido com o Troféu de
Melhor Marcador, entregue
a Nicolau Silveira.
Fomentar o intercâmbio entre as equipas das edilidades
em competição, com fair
-play desportivo e permuta

de roteiros turísticos, é o
magno objetivo da autarquia
da Madalena, que participou
este ano, pela primeira vez,
no Convívio Nacional Intermunicipal de Futsal 2018,
que reuniu equipas de 34
municípios de todo o país,
somando oito vitórias em
oito jogos.

O Município da Madalena requalificou a Rua
Freitas Pimentel, junto ao Porto Velho, no
centro histórico da Vila, conferindo um novo
dinamismo aquela zona outrora central na
Vila.
A obra, executada no âmbito da terceira fase
de requalificação, inclui o reforço da iluminação existente, a instalação de sumidouros, a
correção do nivelamento do espaço, tornando a rua mais agradável à circulação pedonal.
Com o intuito de favorecer as acessibilidades
às pessoas com mobilidade reduzida, foram
ainda instaladas rampas de acesso, promovendo o desenvolvimento sustentável do território, numa aposta que espelha o trabalho
contínuo desta autarquia, em prol do fomento da qualidade de vida, através de políticas
integradas e promotoras de um território
para todos.

Junta da Candelária
Homenageia a José
da Rosa de Lemos

A Candelária prestou homenagem, a 17 de
novembro, a um dos maiores vultos da cultura desta freguesia, com o lançamento do
livro “José da Rosa de Lemos - Vida e Obra
de um Músico”, encerrando assim as comemorações do centenário do nascimento deste
candelense.
A par da apresentação do livro, o serão cultural contou com um beberete e diversas
atuações da Casa da Música da Candelária,
da Filarmónica União e Progresso Madalense e do Grupo Folclórico da Casa do Povo da
Candelária, por excelência o mais antigo dos
Açores, fundado pelo homenageado.

Município da Madalena
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Madalena Eleita “Autarquia + Familiarmente Responsável”

Pelo terceiro ano consecutivo, o Município recebeu o galardão de “Autarquia + Familiarmente Responsável”
pelas boas práticas implementadas no âmbito da responsabilidade familiar, destacando-se em todo o país por
promover ativamente políticas de incentivo à natalidade e apoiar os grupos socialmente mais vulneráveis,
nomeadamente jovens, idosos e famílias numerosas.

A Câmara Municipal da Madalena foi distinguida com o galardão nacional de “Autarquia
+ Familiarmente Responsável”, atribuído
pelo Observatório da Associação Portuguesa
de Famílias Numerosas.
A distinção foi entregue a 21 de novembro,
em Coimbra, reconhecendo as boas práticas
e políticas sociais, que a autarquia tem vindo a adotar em benefício de todas as famílias
madalenenses, tendo sido particularmente

elogiado pelo programa Madalena Bem Me
Quer, que atribuiu já quase meio milhar de
kits de natalidade, bem como pelo cartão
Municipal de Famílias Numerosas, que prevê
descontos especiais para as famílias com três
ou mais filhos, nomeadamente uma redução
de 25 por cento nas taxas das mais diversas
prestações de serviços municipais, como
a tarifa da água e recolha do lixo doméstico e nos licenciamentos e autorizações para

Câmara Assina Auto de Consignação
da Obra de Reabilitação da Rede
de Abastecimento de Água do Concelho

Beneficiando toda a infraestrutura, a obra irá colmatar as falhas existentes, promovendo uma gestão sustentável deste recurso, fundamental
ao nosso dia-a-dia, melhorando, assim, de forma incontornável, a qualidade de vida de todos os madalenenses.

O Município da Madalena assinou, dia 11 de
dezembro, o Auto de Consignação da Empreitada de Reabilitação, Ampliação e Modernização da Rede de Abastecimento de
Água do Concelho.
A obra adjudicada à empresa Construções
Rui Pereira prevê a substituição integral de
troços problemáticos em que ocorrem perdas
significativas, por insuficiente capacidade da
tubagem, a impermeabilização de reservatórios e câmaras de perda de carga, bem como
a implementação de um sistema de monitorização das reservas de água nos depósitos.
Com o intuito de modernizar a estrutura, de
forma a otimizar os recursos hídricos do con-

celho, o projeto contempla ainda a substituição das eletrobombas existentes por outras
mais fiáveis, com a implementação de um
sistema de controlo remoto das eletrobombas submersíveis e ainda a instalação de vedações robustas, sistemas de alarme e de videovigilância nos recintos dos reservatórios.
Beneficiando toda a infraestrutura de furos e
reservatórios, o empreendimento irá colmatar as falhas no sistema, promovendo uma
melhoria incontornável da qualidade de vida
dos nossos concidadãos, potenciando uma
gestão sustentável deste importantíssimo recurso, fundamental ao nosso dia-a-dia.

execução de obras particulares.
A par destes benefícios, o Município tem
ainda promovido a fixação de famílias, com
a colocação de lotes para habitação em hasta
pública e a atribuição de bolsas de estudo aos
estudantes universitários da Madalena, promovendo a captação de jovens quadros, bem
como a dinamização de diversos programas
de ocupação de tempos livres de jovens.

Escola Profissional
do Pico Vence
Concurso
Internacional

A Escola Profissional do Pico (EPP) marcou
presença no primeiro encontro do projeto
internacional “Our Intangible Heritage – A
Value for the Future”, que decorreu de 12 a
16 de novembro, na Galícia, em Espanha,
sagrando-se vencedora do concurso de logotipos realizado entre as cinco escolas de diferentes países a participar no intercâmbio.
O logotipo das alunas da EPP, Cristina Nunes e Izabela Silva, destacou-se entre os trabalhos apresentados por Espanha, Grécia,
Turquia e Estónia, tendo sido eleito como a
imagem oficial desta iniciativa europeia.
Ao longo dos próximos dois anos, a Escola
Profissional do Pico irá participar, no âmbito deste projeto, numa série de intercâmbios
que visam promover o contato direto com
costumes e tradições dos diversos países envolvidos, adotando uma postura ativa de interação, não só com os diferentes universos
escolares, mas também com as comunidades
em que as escolas se inserem.
Este ano, em abril de 2019, os alunos picarotos irão à Grécia, num intercâmbio entre as
cinco escolas participantes, estando prevista
a deslocação das várias delegações internacionais à ilha do Pico para maio de 2020.
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Madalena Distinguida com o Galardão “Município Amigo
do Desporto”

Pelo segundo ano consecutivo, a autarquia foi distinguida pela sua exemplar prestação no que respeita à promoção desportiva, dinamizando diversos programas de incentivo à atividade física, como o “Escola Mais Desporto” e o “Mobilidade Sénior”, que permitem uma prática regular e socialmente abrangente, tendo ainda se
destacado pelo apoio constante às equipas e entidades concelhias.

A Madalena recebeu, em novembro, em Rio
Maior, o galardão “Município Amigo do Desporto”, que visa premiar as iniciativas autárquicas de excelência, neste domínio, a nível
nacional.
A autarquia, atual campeã nacional do convívio intermunicipal de futsal, destacou-se
pela promoção de múltiplos programas de
incentivo à atividade física, pela qualidade
na organização, planeamento e gestão neste
domínio, culminando num inquestionável
incremento do desenvolvimento desportivo

e propiciando a prática física regular, seja nas
escolas do Concelho, com o programa “Escola Mais Desporto”, seja junto dos idosos, com
o projeto “Mobilidade Sénior”.
As políticas e práticas de promoção desportiva do Município foram alvo de uma exaustiva
análise da Associação Portuguesa de Gestão
do Desporto, tendo por base diferentes critérios, nomeadamente a organização e o planeamento desportivo, as instalações e organizações existentes, os eventos e programas
dinamizados, as preocupações no concerne

à sustentabilidade ecológica, as parcerias
estabelecidas, bem como o cumprimento da
legislação e implementação de estratégias de
marketing e comunicação.
Combater o sedentarismo, considerado já a
doença do milénio, promovendo a prática física e apoiando o associativismo desportivo,
é crucial para o Município da Madalena, que
tem vindo a dinamizar múltiplas iniciativas e
projetos neste âmbito, sendo com a atribuição deste galardão reconhecido pela excelência do trabalho realizado.

Município Distingue Autarquia Assinala o Dia da Alimentação
Melhor Aluna da
Com Palestras e Demonstrações
Escola Cardeal Costa
Nunes
A Escola Cardeal Costa Nunes comemorou, a
12 de novembro, o seu vigésimo segundo aniversário, assinalando a data com uma homenagem aos melhores alunos da instituição, ao
longo de um serão repleto de música, teatro,
dança e muitos sorrisos.
Inês Rodrigues foi distinguida como a melhor aluna do 12º ano, tendo a sua irmã recebido das mãos do presidente da Câmara
Municipal da Madalena um prémio de 2.500
euros e do Santander Totta de 200 euros.
O líder do executivo madalenense elogiou o
percurso de sucesso da Escola Cardeal Costa
Nunes, mencionando que “esta dá um contributo fundamental ao desenvolvimento da
nossa terra” e aproveitando ainda a oportunidade “para homenagear todos os professores, todos os pais, todos os alunos”, que ao
longo destes 22 anos deram o melhor de si
pelo melhor dos nossos alunos.

O Município da Madalena assinalou, a 16
de Outubro, o Dia Mundial da Alimentação
com palestras sobre nutrição infantojuvenil
e demonstrações de preparação de refeições
saudáveis, destinadas à comunidade escolar.
A importância do pequeno-almoço, da adoção de uma dieta regrada e da prática de
exercício físico foram alguns dos temas debatidos ao longo das palestras, que tiveram
como oradoras Sandra Costa, nutricionista
da Unidade de Saúde da Ilha do Pico, e Sandra Azevedo, dietista da mesma entidade.
No final das palestras, pôs-se em prática alguns dos conceitos aprendidos, com uma demonstração de preparação de refeições, com
o Chef Luís Moisão, da Padaria Andrade, que
mostrou aos estudantes da Escola Cardeal
Costa Nunes e da Escola Profissional do Pico

como confeccionar três pequenos-almoços
nutritivos, dando ainda uma sugestão de fast-food saudável, uma Bruschetta com Tomate, Queijo e Manjericão Fresco, para satisfazer a gula dos mais exigentes.
E porque os hidratos de carbono são fundamentais a uma alimentação saudável, as
sessões terminaram com uma degustação
comentada de diferentes tipos de pães, incentivando os mais jovens a adotar uma dieta
equilibrada, combinando todos os nutrientes
da Roda dos Alimentando, em prol de uma
vida mais saudável.
Instituído em 1979, pela ONU, o Dia da Alimentação assinala-se a 16 de outubro, em
todo o mundo, com o intuito de incentivar
a adoção de uma alimentação saudável e, simultaneamente, sustentável para o Planeta.

Município da Madalena
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Município Reúne Alunos de Todo o Concelho em Concentração
Desportiva

Exercícios, jogos e muitos, muitos sorrisos. Assim, foi o dia da pequenada, que participou numa concentração
desportiva, promovida pela Câmara Municipal, celebrando o Natal e incutindo nos mais jovens hábitos de
vida saudáveis, numa época festiva, tendencialmente, marcada por excessos na alimentação.

O último dia de aulas foi dedicado à promoção desportiva no Concelho da Madalena. A autarquia dinamizou uma iniciativa, que reuniu
no Pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes largas dezenas crianças
de todas as Escolas Primárias do Concelho inscrita no programa Escola + Desporto.
Incentivando a prática desportiva quotidiana, foram realizados diversos jogos e exercícios divertidos, sempre com a temática do Natal em
destaque, arrancando sorrisos aos participantes, que no fim recebe-

ram ainda no final um brinde surpresa.
Revolucionando o estilo de vida dos mais jovens, ao trocar o computador e a consola por sorrisos e saúde, o Município tem dinamizado
dezenas de atividades, junto da comunidade escolar, combatendo o
sedentarismo, considerado já a doença do próximo milénio, estimulando o desporto infantil e pré-competitivo e incutindo hábitos de
vida saudáveis, cruciais à manutenção da sua saúde física e mental.

Este Ano, O Snoopy
Câmara da Madalena Celebra Magia
do Natal Com os Idosos de Todo o Concelho Não Vai Passar O
Comemorando o espírito fraterno caraterístico da quadra natalícia, Natal Acorrentado à
a tarde foi preenchida com joviais gargalhadas, numa iniciativa da Câmara Municipal da Madalena, em que se celebrou o Natal e a vida.
Dor! Salve Uma

Vida! Denuncie!

Quase duas centenas de idosos de todos os
Centros de Convívio do Concelho Madalena
e utentes do programa MadalenAbraça participaram, a 14 de dezembro, num almoço
promovido pela autarquia e integralmente
confecionado pelos funcionários do Serviço
Social do Município, assinalando a quadra
natalícia e festejando em união esta data
festiva, entre recordações dos tempos idos e
uma renovada esperança no futuro.
Recordando a alegria daqueles convívios,
realizados há quase dez anos, José António
Soares, Presidente do Município da Madalena, enalteceu o enorme privilégio de fazer

esta caminhada junto com os idosos.
Por sua vez, Catarina Manito, vice-presidente
do Executivo, agradeceu presença de todos,
fazendo votos para que no próximo ano estivessem juntos, novamente.
A alegria foi presente garantido, numa tarde
repleta de surpresas e fortes emoções, tendo
sido distribuídas mil e uma lembranças por
todos e fantásticos prémios aos vencedores
do já tradicional bingo de natal, graças ao
apoio do Híper Compre Bem e da Gel Pico,
cuja colaboração o Município da Madalena
agradece vivamente.

O Snoopy foi, em Dezembro, resgatado pelo
Canil Municipal. Subnutrido, extremamente
debilitado, num sofrimento atroz.
As profundas feridas infetadas no pescoço,
provocadas por uma corrente colocada no
animal ainda na sua fase de crescimento e
nunca retirada ou alargada, causavam-lhe
uma dor dilacerante.
Mas este ano, graças a uma denúncia, o
Snoopy não passará o Natal ao frio, à fome,
com medo.
Ajude-nos a ajudar! Não seja cúmplice deste
crime!
Tem coragem de virar as costas a quem sempre lhe deu a pata?
Dê voz aos que não têm!

Município da Madalena
Requalificação do Centro da Vila
da Madalena – 3ª fase

Explorando a forte relação com o mar como fator de diferenciação e valorização, a obra irá maximizar o potencial turístico da
Madalena, tornando a Vila mais atrativa. O projeto prevê também a construção de áreas ajardinadas e de esplanada, tendo
como ponto-chave a requalificação do Cais Antigo e do Largo
Cardeal Costa Nunes, beneficiando o espaço envolvente dos dois
principais edifícios do centro, os Paços do Concelho e a Igreja
Matriz, conferindo uma nova imagem e funcionalidade a esta
área de acordo com a importância, que a mesma possui no contexto da ilha.

Reabilitação, Ampliação e Modernização
da Rede de Águas
Beneficiando toda a infraestrutura, a obra prevê a substituição
integral de troços problemáticos
em que ocorrem perdas significativas, por insuficiente capacidade
da tubagem, contemplando ainda a impermeabilização de reservatórios e câmaras de perda de
carga, a substituição das eletrobombas por outras mais fiáveis,
de forma a colmatar falhas, promovendo uma melhoria da qualidade de vida, ao potenciar uma
gestão sustentável deste importantíssimo recurso, fundamental
ao nosso dia-a-dia.

Requalificação
do Leito da
Ribeira de São
Caetano

A obra visa promover a melhoria das atuais condições de
segurança da ribeira, consolidando as suas margens e garantindo, assim, a salvaguarda das pessoas e bens daquela
localidade. O projeto prevê
ainda o prolongamento do talude de contenção em direção
ao mar, de forma a defender a
foz da ribeira da força das marés, evitando que as descargas
desta afetem negativamente a
área balnear anexa.

Madalena

Na Senda do Progresso

Acrescentando valor à paisagem urbanística da Madalena, numa simbiose perfeita entre o fomento
da economia e a reabilitação da malha urbana, o Município tem em carteira grandes obras que irão
potenciar a captação de investimento privado. Gerando riqueza em todo o Concelho e alavancando o
crescimento, a Madalena continuará na senda do progresso, vivendo um tempo de desenvolvimento
económico e social nunca antes visto.

Rota dos Maroiços
e Rota do Vinho

Com o intuito de valorizar o nosso enoturismo, a Rota do Vinho
levará os visitantes por alguns
dos mais emblemáticos locais do
Concelho, nomeadamente a Paisagem da Cultura da Vinha da
Ilha do Pico, património Mundial
da UNESCO, o Museu do Vinho,
as típicas adegas, entre outros lugares.
Por sua vez, a Rota dos Maroiços
irá potenciar o ecoturismo, passando por paisagens verdadeiramente idílicas, dando particular
destaque a estas monumentais
pirâmides de basalto negro que
caraterizam a paisagem local, sobretudo a noroeste do imponente
cone vulcânico da Ilha do Pico.

Ciclovia da Madalena

Promovendo a mobilidade sustentável e incentivando a prática física regular, a ciclovia, estender-se-á desde o Cachorro à
Areia Larga.
Esta nova estrutura irá contribuir, incontornavelmente, para
afirmar a Madalena como um
centro urbano dinâmico e ambientalmente sustentado, inscrevendo-se no novo paradigma de
mobilidade que visa combinar o
desenvolvimento e a acessibilidade com a melhoria da qualidade
de vida dos munícipes.

Mercado Municipal da Madalena

Assumindo uma importância estratégica do ponto de vista económico, a infraestrutura irá apoiar incontornavelmente 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.
Com uma localização privilegiada, à entrada da Vila, a infraestrutura possui 14 bancas diversificadas, assumindo-se como uma
verdadeira janela para o mundo dos ex-libris do Concelho, uma
montra viva dos nossos genuínos saberes e sabores.

