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Município da Madalena Alerta
Jovens para Riscos na Internet
Ataques de pedófilos, invasão da privacidade ou publicidade enganosa são
apenas alguns dos
muitos perigos encobertos nas malhas, por vezes sinuosas, das redes
digitais. De mãos dadas com os mais jovens, o Município lança o alerta através de divertidos vídeos, que
pretendem consciencializar sobretudo os miúdos,
mas também os graúdos, para os inúmeros riscos na
sociedade 2.0.
As peliculas, integralmente, escritas, produzidas e
editadas pelos funcionários da autarquia, foram criadas com o intuito de assinalar o Dia Europeu da Internet Mais Segura e serão publicadas nas redes sociais
e reproduzidas antes dos filmes exibidos no Auditório
Municipal.

Gala de Encerramento da Cidade do Vinho
Projeta Madalena Além-Fronteiras
Município despediu-se, de forma apoteótica, do galardão conquistado, com o lançamento do vinho comemorativo da Madalena, Cidade do Vinho, numa cerimónia transmitida pela RTP-Açores e que reuniu algumas das importantes individualidades do setor no
Concelho.

Quintal da Vila Celebra Segundo
Aniversário

O Município da Madalena celebrou, esta quarta-feira,
o segundo aniversário do Quintal da Vila.
Elogiando a iniciativa autárquica, os vendedores, na
companhia do Presidente da Câmara Municipal, celebraram o sucesso do projeto que visa apoiar os produtores locais na venda dos seus produtos, promovendo,
desta forma, o mundo rural e a economia local.
Cinema no
Auditório da Madalena
“Black panther”
Sáb >

3 mar.
21H30

‘‘12 Indomáveis”
sáb >

10 mar.
21H30

M/12

M/14

Género >

Género >

“ Snow: Uma
Viagem Heróica”

“Categoria 5”

animação,
aventura

DOM >

18 mar.
16H00
M/6
Género >

Animação

ação

A Madalena acolheu, dia 17, a
Gala de Encerramento da Cidade
do Vinho, que reuniu centenas de
convidados no Auditório local, terminando com chave de ouro este
certame, que ao longo do último
ano projetou a vitivinicultura e o
turismo madalenenses, de forma
incontornável.

A gala, transmitida na RTP-Açores,
foi marcada por diversos momentos repletos de simbolismo, como
a apresentação do vinho comemorativo da Madalena, Cidade do Vinho e a passagem do testemunho
à nova Cidade Europeia do Vinho
2018, Torres Vedras/ Alenquer.
Ao longo do serão cultural subiram

ainda ao palco diversos grupos locais, como os Ronda das Nove e a
Orquestra do Centro de Formação
Artística, numa atuação conjunta com o Coro Madalena, tendo o
certame terminado com a entrega
de lembranças aos municípios presentes e parceiros, seguida de chamarrita.

Madalena é o Quarto Município dos Açores
Com Maior Poder de Compra
Concelho foi o que registou o maior crescimento deste indicador em toda a região, nos últimos 12 anos, tendo passado de 46,4% em 1993 para 87,9%, demonstrando o forte crescimento da economia local.

sáb >

24 mar.
21H30
M/12
Género >

ação

“Tomb Raider:
O Começo”
sáb >

31 mar.
21H30
M/12
Género >

Ação,
Aventura
*Os bilhetes podem ser adquiridos nos dias úteis das 8H30 às 13H00 e das 14H00
às 16H00, ou 2 horas antes da sessão de cinema.
(Adultos - 4€ | crianças até 10 anos - 3€)

O Concelho da Madalena é o quarto nos Açores com
maior poder de compra, sendo apenas ultrapassado
pelos municípios de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Vila do Porto.
De acordo com o INE, o concelho regista mesmo a
maior subida, da região, neste ranking, nos últimos
12 anos, tendo passado de 46,4%, no ano de 1993,
para 87,9%, em 2015, o que se traduz numa subida de

57 lugares, a nível nacional, uma das mais acentuadas
em todo o país.
Este aumento exponencial reflete a pujança das políticas de apoio à economia do Município, que se tem
pautado por uma forte aposta na captação de investimento empresarial para o concelho, diversificando a
oferta em favor do consumidor, o que se traduz neste
incremento tão significativo do bem-estar material.

