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Contribuindo para a promoção do sector agroalimentar e turístico do
Concelho, o novo investimento da autarquia da Madalena irá apoiar 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 e do fomento económico.
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‘Histórias Sem Idade’: As Lendas de Outros Presidente da
Tempos
Câmara Recebe
Novo Comandante
da Esquadra da PSP
Madalena

Quase duas dezenas de idosos da Santa Casa
da Misericórdia da Madalena participaram,
em julho, na segunda sessão do projeto “História Sem Idade”, um programa completamente inovador desenvolvido pela Biblioteca
Municipal, que faz dos livros verdadeiras âncora da memória, estimulando assim as capacidades cognitivas dos seniores do Concelho, através do recurso a livros que retratam
vivências de outros tempos.
Nesta segunda sessão, o tema escolhido foi o
Espírito Santo, revisitado através de lendas,
que demonstram a riqueza desta festividade,
muito em particular da sua vertente popular
e pagã, explicando por exemplo a simbologia
de alguns dos elementos centrais deste culto,
como a pomba, a coroa ou as varas.

“O Culto do Espírito Santo”, de Antonieta
Costa, “Açores, Lendas e Outras Histórias”,
de Ângela Furtado-Brum, e a “Casa do Espírito Santo, de Maria de Jesus Maciel, foram
algumas das obras que serviram de ponto de
partida para reviver esta que é, por excelência, uma das principais festividades da ilha,
arrebatando sorrisos genuínos e comovidas
recordações, entre os idosos.
Sempre com os mais velhos do Município no
coração, a autarquia pretende futuramente replicar o projeto com outros grupos de
idosos do Concelho, combatendo este grave
problema de saúde, o Défice Cognitivo Ligeiro (DCL), tão frequente, como ignorado na
população sénior.

O presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares, recebeu em julho
o novo Comandante da Esquadra da PSP da
Madalena, o Comissário Raimundo Dias.
O encontro decorreu nos Paços do Concelho e
contou ainda com a presença do Comandante da Divisão da Polícia de Segurança Publica
(PSP) da Horta, o Subintendente Rui Pereira,
e o Subcomissário da esquadra da Madalena,
Francisco Almeida.
A mudança na chefia desta unidade policial
surge após esta esquadra ter sido classificada
como complexa, dado o seu número de efetivos e as valências que possui, o que obriga, de
acordo com a lei orgânica, a ser comandada
por um comissário.

Centro de Formação Igreja de Santo António do Curato do
Artística Recebeu
Monte acolhe lançamento do livro ‘’Lili’’
Workshop de
Kizomba e Semba

O Centro de Formação Artística recebeu,
em setembro, um Workshop de Kizomba e
Semba, ministrado pelo professor Ricardo
Silveira.
Ao longo da tarde, os formandos redescobriram os conhecidos ritmos africanos, aprendendo novas técnicas, numa sessão preenchida pela boa disposição.
Promovendo uma cultura artística versátil,
o CFA tem vindo, ao longo dos seus nove
anos de existência, a proporcionar a miúdos
e graúdos uma vasta formação, quer na área
musical, quer na dança e expressão plástica.

A Igreja de Santo António do Curato do Monte recebeu, em agosto, o lançamento do livro
Póstumo “Lili”, de José Armando Fonte de
Sousa, apresentado por Mário Laranjo.
Editada pelo Município da Madalena, a obra
retrata não só a “história de amor da jovem e
bela Lili e de Alberto, como também os usos
e costumes desta freguesia”, tratando-se “no
seu âmago como uma homenagem às nossas
gentes”.
Antecedendo a apresentação da obra, o público deliciou-se com a atuação do Grupo
Coral do Monte, que interpretou temas da

autoria de José Armando Fonte de Sousa. O
serão, contou também com a presença de um
grupo de amigos, composto por Eva Garcia,
Matilde Garcia, Áurea Dias e Décio Leal, que
interpretaram os mais diversos temas, tais
como Chamateia e Somos Livres.
A promoção da cultura e a aposta na dinamização do livro assumem-se como pedras
basilares das políticas públicas do Município
da Madalena, que dinamizou a apresentação
desta obra com o intuito de incutir na população hábitos de leitura, essenciais na sociedade do conhecimento.
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Contribuindo para a promoção do sector agroalimentar e turístico do Concelho, o novo investimento da autarquia da Madalena irá apoiar 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 e do
fomento económico.

Os melhores produtos agrícolas, as frutas da
época e os legumes frescos, um lugar de destaque, com o novo Mercado Municipal, inaugurado em setembro.
Localizado à entrada da Vila, a infraestrutura, com 14 bancas diversificadas, irá 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.
“Com uma importância estratégica para a
nossa economia, este espaço assume, simultaneamente, um valor maior para os sectores agro-alimentar e turístico, fundamentais

para o crescimento pleno da Madalena”,
mencionou José António Soares, Presidente
da Câmara Municipal da Madalena, no momento da inauguração.
“Por um lado, permite-nos aproveitar os excedentes agrícolas das produções familiares,
rentabilizando-os de forma a aumentar os
rendimentos mensais dos nossos produtores/comerciantes, desenvolvendo uma dinâmica de emprego local, gerando ganhos
para as nossas famílias e criando riqueza
para todo o concelho. Por outro lado, favorece o consumidor que encontra aqui produtos
frescos e tradicionais”, evidenciou o líder do
Executivo autárquico.

Representando um investimento do Município de sensivelmente 154 mil euros, co-financiado em 80 por cento, pelo programa
Prorural+, da Adeliaçor, este é, na opinião
do edil “um projeto que muito nos orgulha,
não apenas pelo seu carácter inovador, mas
sobretudo porque permitirá dar visibilidade
a produtores, artesãos e empresários locais,
concentrando-os, num único espaço, numa
lógica de economia de escala, criando sinergias entre todos que, não tenho dúvidas, irá
promover o desenvolvimento rural e reforçar
as potencialidades da nossa terra.”

Rancho Regional da Casa do
Povo de Ílhavo Encanta Público

Mural Dá Nova Vida Ao Canil
Municipal

O Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo atuou,em agosto, no
Largo Cardeal Costa Nunes, num espetáculo, em que os cantares e as
danças típicas da região conquistaram todo o público presente.
De visita ao Concelho, no âmbito de um intercâmbio cultural com o
Grupo Folclórico da Casa do Povo de São Caetano, o Rancho foi calorosamente recebido, numa profícua troca de saberes e experiências.
A par da atuação, o Rancho Regional da Casa do Povo de ílha foi
recebido pelo Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José
António Soares.

O artista Filipe Gomes, a Presidente da ACANIL, Helena Amaral, e um grupo de voluntários
deram, em settembro, uma nova
vida ao Canil da Madalena, elaborando um colorido mural, no
muro exterior deste espaço municipal, que alberga 56 animais.
O trabalho coletivo contou com
muitas mãos amigas, tendo
como objetivo chamar a atenção

da comunidade para o abandono animal e incentivando a adoção responsável.
Pela dedicação e espírito voluntarioso, de todos os participantes na pintura deste mural, o
Município agradece vivamente o
contributo em colorir este espaço, onde todos os dias tentamos
fazer o melhor pelos animais
abandonados do Concelho.
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Festas da Madalena
Atraem Milhares
de Visitantes ao
Concelho

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 seis dias de pura diversão, com
as maiores estrelas musicais do país e a mais
épica festa de todos os tempos, a ‘Revenge of
the 90’s’, que trouxe a maior enchente diária
de sempre à Madalena.
De 17 a 22 do julho, a Madalena foi palco
de um dos maiores festivais de sempre, que
atraiu ao Concelho visitantes de diversos pontos do globo, confirmando a festividade como
um importante cartaz turístico do Triângulo.
Deejay Telio, Agir, Ana Moura, Dj Mello, André N e Phill Jay animaram os festivaleiros até
ao nascer do sol, com a melhor música. Mas
a grande novidade, que culminou na maior
enchente de todos os tempos do Palco do
Recinto foi a épica festa Revenge of the 90’s,
com Além Mar, Non Stop, Melão e muito
mais, numa alucinante viagem pelos míticos
anos 90.
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‘We Are Chamarrita,
Wine And Traditions, And
Music Lives In Our Heart
Mas as Festas da Madalena são, na
verdade, muito mais que música,
muito mais que um festival de Verão.
Da Chamarrita ao Folclore, passando pelas marchas, tudo espelha
as nossas tradições, a nossa identidade, também presente em mais uma
edição do Quiosque do Triângulo,
da Feira do Vinho da Ilha do Pico,
que este ano apresentou uma grande
novidade a I Mostra de Queijo do
Pico.
Das tradições às artes, a Feira do
Livro, os Encontros de Autores, as
palestras e as múltiplas exposições

de pintura, escultura e fotografia
promoveram a cultura, de forma
indelével.
Também o desporto mereceu forte
destaque na programação das festas.
A organização presenteou os festivaleiros com grandes novidades,
com a realização de uma prova de
BTT, o MADPIXBTT, com dezenas
de participantes, de um torneio de
Basquetebol de Rua e um trilho,
repetindo as já consagradas provas
de Voleibol de Praia, Futebol de
Praia e as aulas de fitness em grupo,
no Palco Saúde.

Celebração da Fé Marca Último Dia
das Festas de Santa Maria Madalena
A celebração da fé marcou o último das Festas de Santa Maria Madalena.
Sob o tema “Alegrai-vos!”, a celebração religiosa iniciou-se a 13 de julho,
com o novenário, vivendo o seu momento alto no dia 22 com a celebração
eucarística e a solene procissão, reunindo milhares de fiéis.
Revigorando a fé e esperança no coração dos devotos, numa renovada
alegria, a solenidade contou ainda, como já é habitual, com a Bênção anual
das viaturas e o Desfile de Filarmónicas e Saudação à Padroeira.
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Auditório da
Madalena Recebeu
Grande Noite de
Fados Com David
Silveira Garcia

Em agosto, na Madalena fez-se silêncio para
ouvir o fado, numa grande noite de espetáculo com o artista luso-americano David Silveira Garcia e Mafalda Luz.
Presenteando o público com os mais emblemáticos fados portugueses e diversos singles
originais, David Garcia, que lançou recentemente o seu segundo álbum, encantou centenas de pessoas com um magnífico concerto.
Com Duarte Silveira, na viola, Alcindo Bettencourt, na guitarra, e Fábio Silveira, no baixo, o público aplaudiu de pé a performance
dos artistas, numa noite em que o fado e o
saudosismo andaram de mãos dadas.

Biblioteca Realiza Hora do Conto Para
ATL dos Toledos

Crianças do ATL dos Toledos participaram,
quarta-feira, numa Hora do Conto, promovida pelo Município da Madalena.
Visando despertar nas crianças o gosto e o
prazer da leitura a partir da magia dos contos e, ao mesmo tempo, exercitar a expressão
oral, a memorização e a criatividade, o “Rapaz e o Lobo”, mostra que ninguém acredita
em mentirosos, mesmo que estejam dizendo
a verdade, numa forma de incutir nos mais

Escola Profissional do Pico Representa
Portugal em Projeto Pedagógico
Internacional

A Escola Profissional do Pico (EPP) participou, na passada semana, num encontro
realizado no âmbito do projeto “E-Do Project - Innovative Educational Tools Enhancing Key Competences”, que teve lugar em
Trikala, na Grécia.
A iniciativa transnacional, em que participam
a Grécia, a Polónia e Portugal – representado
pela EPP e pelo Município, tem como objetivo a construção de 210 cenários pedagógicos
validados e disponibilizados para posterior
utilização à escala europeia, através de uma
plataforma digital, a criar futuramente, com
material didático que poderá ser utilizada
por qualquer professor /formador das áreas
a que o plano diga respeito.
O Encontro permitiu a partilha de ideias,
através da apresentação de projetos inovado-

res e da exposição de cenários pedagógicos
até ao momento construídos, bem como da
participação num workshop de familiarização dos suportes técnicos envolvidos.
Responsável pela elaboração de um terço dos
planos, a EPP irá focar-se nas disciplinas de
Inglês, Matemática e Ciências, recorrendo às
mais variadas metodologias, tendo sempre
como linha orientadora o “aprender-fazendo”, dando particular ênfase a temas como
a ecologia, o desenvolvimento sustentável, a
vida marinha, a agricultura e a meteorologia.
O recurso à arte, música, cinema, literatura e
jornalismo não será esquecido.
O próximo encontro do projeto decorre em
setembro próximo, na Polónia, sendo a ilha
do Pico anfitriã das comitivas polaca e grega,
em junho de 2020.

pequenos alguns valores.
Terminada a história, a criançada divertiu-se
com diversas atividades pedagógicas relacionadas com o conto, demonstrando a diferença entre a mentira e a verdade, exercitando as
componentes de expressão plástica e psicomotricidade, fundamentais para o seu desenvolvimento e sempre exercitadas nas múltiplas iniciativas promovidas pelo Município.

Renato Goulart
Concretiza 2351ª
Subida à Montanha
do Pico

Renato Goulart completou, em setembro,
a sua subida número 2.351 à montanha do
Pico, precisamente o mesmo número de metros de altura do cume mais alto do país.
A subida histórica do guia foi dedicada a um
amigo que ficou paraplégico e não conseguiu,
por isso, cumprir a viagem ao ponto mais alto
de Portugal.
Para assinalar a ocasião, foi realizada uma
cerimónia, na Casa da Montanha, com a presença de diversas forças-vivas da região, que
felicitaram o guia.
Por esta conquista, o Município da Madalena felicita Renato Goulart, desejando-lhe os
maiores sucessos e que continue, através de
feitos históricos como este, a promover a Madalena e o Pico além-fronteiras.
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Madalena Agracia Rosa Goulart Com Medalha de Ouro do
Município

A Câmara da Madalena entregou, em julho, a Medalha de Ouro do
Município a Rosa Goulart, figura central da vida cultural açoriana.
Natural de São Mateus, Rosa Goulart é professora catedrática, tendo
exercido o cargo de Vice-reitora e pró-reitora da Universidade dos
Açores, sendo uma das maiores especialista em literatura portuguesa
contemporânea.
“É uma enorme honra entregarmos, hoje, a esta nossa insigne concidadã a Medalha de Ouro do Município da Madalena (…) reconhecendo publicamente a sua dedicação à academia açoriana, ao profundo
conhecimento da arte literária e da filologia românica, que fazem de
Rosa Maria Goulart uma figura incontornável da cultura açoriana, e
a tornam num verdadeiro ‘exemplo como cidadão’”, mencionou José

António Soares, Presidente do Município da Madalena, no momento
de entrega do galardão.
Considerando ser “da mais elementar justiça, prestar homenagem a
esta ilustre filha da nossa terra, cujo sucesso tanto nos honra e enaltece o nosso Concelho, a nossa Ilha”, o líder do Executivo madalenense
concluiu, mencionando esperar “que esta simbólica homenagem reforce estes laços de amizade e de cooperação em prol do engrandecimento cultural desta ilha”.
A par da intervenção do líder da autarquia madalenense, tomou ainda a palavra Maria do Céu Fraga, enaltecendo o magnífico percurso
da homenageada, e a própria, que agradeceu o gesto da Câmara.

Madalena Reúne Idosos em Manhãs
Desportivas no Parque Geriátrico

Dezenas de idosos, de todos os Centros de
Convívio do Concelho, participaram em setembro, em três sessões de animação desportiva promovidas pelo Município, no âmbito
do projeto Mobilidade Sénior.
Força, flexibilidade e equilíbrio foram algumas das capacidades exercitadas, de forma
a garantir aos idosos uma boa manutenção
da sua saúde física e motora, contribuindo
igualmente para o salutar convívio e boa dis-

posição, que reinou ao longo das sessões.
A par dos exercícios realizados nos equipamentos do parque geriátrico, os seniores divertiram-se na disputa pelos mais certeiros
lançamentos ao cesto de basquetebol.
Criado em 2016, o Mobilidade Sénior, tem
como objetivo incutir nos mais velhos hábitos de vida saudável, através da promoção da
atividades desportivas, cruciais à manutenção da sua saúde.

Presidente da
Câmara da
Madalena Recebe
José Perdigão

O Presidente da
Câmara Municipal da
Madalena recebeu,em
julho, José Perdigão,
proprietário da Adega
‘Quinta do Perdigão’,
considerada pela ‘Wine Opus’ como
uma das melhores do mundo.
O encontro decorreu nos Passos do
Concelho, tendo o empresário e arquiteto se feito acompanhar pela família, na
apresentação de cumprimentos ao líder
do Executivo autárquico madalenense.
Sendo, Capital dos Açores da Vinha
e do Vinho, a Madalena tem vindo a
promover, estrategicamente, a sua vitivinicultura e o enoturismo, de forma a
conquistar novos mercados e crescente
visibilidade neste setor.
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MadalenAventura: A Semana Mágica das Férias de Verão!

Em alegres correrias por um mundo encantado de sonhos e aventuras. Assim foi a semana dos jovens que
participaram, no MadalenAventura, o programa autárquico que é já um sucesso, batendo a cada edição um
novo recorde de inscritos.

Alucinantes aventuras oceânicas, adrenalina
ao rubro com desportos radicais e expedições
noturnas foram apenas algumas das muitas
atividades, em que a pequenada participou,
na semana mais fixe das férias de verão.
Acampados no Parque de Merendas da Criação Velha, os cerca de 130 participantes das
duas edições do MadalenAventura - cada

uma com uma semana de duração - percorreram dezenas de quilómetros, aventurando-se, por terra e mar, dia e noite, descobrindo
recantos encantados na natureza, procurando tesouros perdidos ao cair da noite.
De mãos dadas com as famílias, o programa
visa ainda colmatar as necessidades existentes na ilha, no que respeita a programas de

Quer Reabilitar o Seu Imóvel? O IFRRU
Oferece-lhe Condições Especiais!

A sua casa está a precisar de obras de reabilitação? Quer melhorar a eficiência energética da sua habitação? Adquiriu um imóvel
que necessita de reparações? Temos a solução certa para si!
Sempre ao lado dos munícipes, a Câmara
da Madalena assegurou o financiamento do

maior programa de incentivo à reabilitação
urbana alguma vez lançado em Portugal, o
IFRRU, dando aos madalenenses a possibilidade única de beneficiar de condições
especiais no acesso ao financiamento destinado à recuperação de imóveis ou melhoria
da sua eficiência energética.

acompanhamento de jovens, durante as pausas letivas, num importante apoio aos pais.
Ocupando de forma lúdica os tempos livres
dos mais jovens, o MadalenAventura, que vai
já na sua décima edição, possui ainda uma
vertente didática, desenvolvendo competências e incutindo o interesse pelas tradições e
valores, num efetivo enriquecimento pessoal.

O processo é rápido,
resumindo-se a três
simples passos:
PASSO 1 | Parecer de enquadramento do Município

Deve verificar se o imóvel se insere dentro de uma
das oito áreas destinadas à reabilitação (ARU’s), definidas pela autarquia, em 2018, de forma a abranger
todo o Concelho, desde a Terra do Pão, São Caetano, São Mateus, Candelária, Monte, Criação Velha,
Madalena e Bandeiras, num total de 347,38 hectares,
potenciando a revitalização integral do Município e a
coesão territorial. Com base nesta informação deverá
solicitar à autarquia o seu parecer vinculativo.

PASSO 2 | Certificado energético

As operações apoiadas pelo IFRRU 2020 têm sempre de contribuir para um aumento do desempenho
energético do imóvel reabilitado. Para que tal seja
avaliado, é necessário proceder à certificação energética antes e depois da intervenção.

PASSO 3 | Pedido de financiamento

Consulte toda a informação sobre o este programa em
https://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/ifrru/02IFRRU2020.html

O pedido de financiamento IFRRU 2020 deverá ser
efectuado junto dos bancos previamente seleccionados pela entidade gestora do programa, no caso o
Santander Totta, o BPI e Millennium BCP.
Podem candidatar-se ao IFRRU pessoas singulares,
pessoas coletivas privadas, incluindo condomínios e
entidades sem fins lucrativos, assim como pessoas
coletivas públicas.

