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Em dezembro, a magia do Natal voltou à Madalena, com as melodias características desta quadra natalícia, em concertos, espetáculos de dança,
sessões de cinema gratuitas, feiras de produtos natalícios, entre muitas
outras atividades.
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Registando um crescimento, o Município ascendeu em maio e julho à
meta dos 10% de recicláveis, pagando assim apenas 37,50€ por tonelada
de resíduos entregues no centro de processamento, nestes meses, um valor muito inferior aos 55€ pagos, sempre que fica aquém deste montante.
Se o volume de resíduos fosse, todos os meses, superior a 10% de recicláveis a autarquia pouparia quase 40 mil euros.
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Madalena Presta Homenagem ao Doutor António Sebastião
Goulart

Celebrando o centenário de nascimento do ilustre médico, a autarquia enalteceu o seu “legado de sapiência,
humanismo e bondade”, inscrevendo o seu nome na toponímia e na história do Concelho.

O Município da Madalena homenageou, em novembro, o Doutor
António Sebastião Goulart, atribuindo o seu nome ao largo existente junto à casa de família, nas imediações do Porto do Calhau.
Com o intuito de perpetuar no tempo o ilustre médico, um acérrimo defensor do Pico e das suas gentes, que se fosse vivo celebraria
100 anos, foi ainda realizada uma missa na Igreja de Santo António do Monte.
Recordando o homenageado, José António Soares, Presidente do
Município da Madalena enalteceu o seu “legado de sapiência, humanismo e bondade”.
“O doutor Sebastião foi muito mais que um grande médico e cirurgião. Dotado de uma inteligência prodigiosa e de um grande

humanismo, o seu contributo cívico foi para além da medicina”.
O edil relembrou ainda que “a notícia da sua presença no Pico corria célere [e que] a fila de doentes, que mesmo descalços palmilhavam madrugadas, à espera da consulta do Doutor Sebastião, era
interminável!”, evocando também as inúmeras vezes que o médico “atravessou o Canal para resolver partos difíceis ou para vir ao
encontro das parturientes, quando o mar as impedia de chegar ao
Faial”.
Visivelmente emocionados os filhos de António Sebastião Goulart, presentes no evento, agradeceram o gesto da autarquia em
promover esta cerimónia, que contou ainda com a participação do
Grupo Folclórico da Casa do Povo da Candelária.

Município Assinala Dia Mundial
do Coração

O Município da Madalena
assinalou, em outubro, o Dia
do Coração, com múltiplas
atividades desportivas e de
medicina preventiva visando
a promoção de comportamentos saudáveis.
Uma vigorosa caminhada
até à Paisagem da Cultura
da Vinha da Ilha do Pico, na
Criação Velha, realizada com
o apoio da Esquadra da PSP
da Madalena, marcou o início das atividades, que culminou na realização de uma

faixa humana gigante, representando iconicamente um
coração, construído pelos
cerca de 500 participantes,
entre eles os alunos da Escola Profissional do Pico, da
Escola Cardeal Costa Nunes
e do Centro de Atividades
Ocupacionais.
A par destas atividades, foram ainda realizados rastreios de saúde cardiovascular gratuitos, para toda a
população, numa profícua
parceria entra a autarquia e a

Unidade de Saúde da Ilha do
Pico (USIP), com o intuito de
prevenir as doenças cardiovasculares, que matam diariamente 85 portugueses.
Instituído pela World Heart
Federation, o Dia Mundial
do Coração tem como objetivo incentivar a prática da
atividade física e do desporto, promovendo hábitos de
vida saudáveis, cruciais na
prevenção das doenças cardiovasculares.

Madalena Celebra
Dia Mundial do
Animal

O Município da Madalena assinalou, em
outubro, o Dia Mundial do Animal, abrindo
as portas do Canil Municipal a toda a comunidade, de forma a promover a adoção dos
cerca de 55 cães que albergava e simultaneamente sensibilizar a população para o bem
estar-animal, colocando o canil no centro da
comunidade.
A iniciativa autárquica pretendeu ainda alertar para a importância de fomentar o respeito
pelos direitos dos animais e a necessidade de
os proteger de qualquer tipo de mau-trato ou
negligência.
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Vinhos do Pico Fazem Sucesso em São Jorge

Vinho e queijo, o casamento perfeito. Mineral e fresco, o vinho do Pico juntou-se ao queijo de São Jorge,
numa experiência enogastronómica que não deixou ninguém indiferente. Aplaudida a iniciativa, o público foi
unânime, tecendo rasgados elogios à Enoteca Itinerante, que atravessou o Canal até ao Concelho das Velas e
conquistou os jorgenses, num reforço das sinergias no Triângulo.

Com a faca e o queijo na mão, acompanhado por um belo vinho, assim se celebrou uma das mais saborosas sinergias atlânticas, o vinho
e o queijo, na Enoteca Itinerante, que em outubro, levou dezenas de
pessoas à Casa Museu Cunha da Silveira, nas Velas.
Com a presença de todos os produtores de vinho picarotos certificados, a Curral Atlantis, a Picowines, a Azores Wine Company, e ainda
A Buraca e o Czar, a Enoteca revelou não só o infinito potencial dos

magníficos néctares do Pico, como também a qualidade incontornável do queijo de São Jorge, num casamento perfeito que deixou os
presentes com água na boca.
Ao longo do serão realizou-se ainda um brinde coletivo a este projeto, que juntou dois dos mais conhecidos produtos enogastronómicos
açorianos em todo o mundo, promovendo-os no seu mercado interno
e além-fronteiras.

Madalena Finalista dos Prémios Município
do Ano

A autarquia foi considerada uma das melhores de todo o país, destacando-se com um projeto que visa a fixação de jovens, através de uma abordagem multidimensional, trabalhando sobre dois eixos. Por um lado,
a capacidade de reforçar a presença dos jovens, articulando fatores de
desenvolvimento, por outro, incentivar o regresso à terra natal, assumindo o crescimento do Concelho como uma prioridade.

A Câmara da Madalena é finalista dos Prémios Município do Ano, organizados pela
Plataforma UM-Cidades, com o intuito de
premiar as melhores iniciativas autárquicas
de todo o país.
O projeto “Programa de Fixação de Jovens”
destacou-se entre as 51 candidaturas submetidas, confirmando a magna qualidade
dos esforços que têm vindo a ser envidados
pela edilidade, no que respeita ao combate à
desertificação demográfica, uma das grandes
problemáticas da região e do país.
Do plano de ação da autarquia destacam-se
medidas como o incentivo à natalidade, a
venda de lotes de habitação, com condições

especiais para os jovens, a atribuição de bolsas de estudo aos universitários, o cartão de
famílias numerosas e múltiplos programas
de conciliação da vida profissional e familiar,
nomeadamente a Ludoteca Municipal, a funcionar em horário pós-escolar, a Bebeteca,
bem como os programas MadalenAventura e
Férias em Movimento.
Ciente de que a captação de jovens passa pelo
aumento da atratividade do território e da
coesão social, o Município tem ainda promovido diversas iniciativas, que visam o incremento da qualidade de vida e o crescimento
económico, atraindo jovens e empresários a
se fixar e investir no Concelho.

Município Promove
Formação de
Suporte Básico de
Vida

Município da Madalena promoveu, em novembro, uma formação de suporte básico de
vida para os colaboradores da autarquia.
Visando dotar os formandos de conhecimentos que lhes permitam executar corretamente as manobras de Suporte Básico de
Vida (SBV), Lisete Rodrigues, formadora e
enfermeira da Unidade de Saúde da Ilha do
Pico (USIP) enalteceu a importância do cidadão comum, como primeiro elo da cadeia de
sobrevivência para o Suporte Básico de Vida,
determinante no salvamento da vítima.
Com a duração de seis horas, cada uma das
sessões, teve uma forte componente prática,
incidindo nas principais manobras de reanimação cardiorrespiratória (RCR), como a
desobstrução das vias aéreas e a massagem
cardíaca.
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A Alegria do Natal Regr
Adornada de sorrisos e de alegria, a Madalena recebeu em dezembro diversas atividades de Animação de Natal, que coloriram
o Auditório de magia e tradição.
A iniciativa arrancou sexta-feira, dia 20,
com o Concerto de Natal com o Coro Infantil do Centro de Formação Artística (CFA)

Madalena Iluminada
Pela Magia do Natal
A magia do Natal chegou à Madalena,
com a instalação da iluminação natalícia.
As luzes brilham em todo o seu esplendor, colorindo todo o centro de alegria.
A casinha do Pai Natal, o trenó e as renas
conquistaram os miúdos e graúdos, que
vaguearam pelo coração da Madalena.
Envolvendo todo o concelho na magia
característica da época festiva, foram
ainda colocadas luminárias em todas as
freguesias.
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ressou à Madalena
da Câmara Municipal e o Coro Madalena,
acompanhados pelos alunos da Classe de
Guitarras e Orquestra do CFA.
No sábado, a magia de Natal voltou a seduzir miúdos e graúdos com a Feira de Artesanato e Produtos Natalícios, uma Hora
do Conto e um grande espetáculo de ballet,

hip hop e danças de salão com os alunos do
CFA
A alegria foi mesmo presente garantido, ao
longo desta tarde encantada que terminou
com a exibição do filme “Frozen 2”, em
duas sessões de cinema gratuitas.

Ao Ritmo do Natal
e da Solidariedade

A música saiu à rua este Natal, levando a
magia desta quadra a diversas instituições e
espaços comerciais do Concelho.
Sob orientação dos professores Marco Leal,
André Medeiros, Duarte Dutra e Nuno Pereira, os alunos de guitarra e alguns elementos
do Coro Infantil do CFA da Câmara Municipal da Madalena prometem conquistar sorrisos com alegres músicas de Natal nos Híper
Compre Bem e SOLMAR, inspirando com as
melodias natalícias os que por lá passarem.
A par das superfícies comerciais, a iniciativa autárquica chegou também ao Centro de
Atividades Ocupacionais (CAO), ao Lar de
Idosos da Santa Casa da Misericórdia da Madalena e à Gare Marítima.
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Município Distingue A Arte de Contar Histórias
Em novembro, os livros ganharam voz. Tocando no coração do leitor,
Melhor Aluno da
Bru Junça mediou a narrativa, fazendo de cada obra literária emoção,
Escola Cardeal Costa vida, numa sessão que não deixou ninguém indiferente.
Nunes

A Escola Cardeal Costa Nunes (ECCN) comemorou em novembro o seu vigésimo terceiro
aniversário, assinalando a data com uma homenagem ao melhor aluno desta instituição.
Gonçalo Neves Leal foi distinguido como o
melhor aluno do 12º ano, tendo a sua mãe
recebido das mãos do presidente da Câmara
Municipal da Madalena um cheque-prémio
de 2.500 euros.
O líder do executivo madalenense elogiou o
percurso de sucesso da ECCN. “São 23 anos
a projetar o futuro, a recriar o amanhã, a ensinar sonhar. Quase um quarto de século, de
entrega total aos milhares de alunos, que,
nesta casa, encontraram os alicerces para o
seu projeto de vida”, referiu o edil.
“Conjugando a componente educativa com a
formação integral dos seus jovens, esta Escola marca a diferença” afirmou, acrescentando
que “a Madalena tem orgulho no ensino que
a Cardeal Costa Nunes ministra e que honra
a comunidade inteira deste Concelho”.

Largas dezenas de pessoas participaram, em
novembro, na formação de contadores de
histórias, promovida pelo Município da Madalena.
Visando aperfeiçoar a arte de contar histórias, criando pontes entre os livros e os leitores, Bru Junça inspirou a audiência. Ao saber
teórico a formadora juntou um pungente
humanismo, ficando mais próxima das emoções, das memórias e vivências de cada um,

Reciclagem Aumenta na Madalena

Registando um ténue crescimento, o Município ascendeu em maio e
julho à meta dos 10% de recicláveis, pagando assim apenas 37,50€ por
tonelada de resíduos entregues no centro de processamento, nestes meses, um valor muito inferior aos 55€ pagos, sempre que fica aquém deste
montante. Se o volume de resíduos fosse, todos os meses, superior a 10%
de recicláveis a autarquia pouparia quase 40 mil euros.

O Município da Madalena registou um ligeiro aumento do volume de resíduos reciclados, tendo entregue, este ano, 169 toneladas provenientes dos vidrões, papelões
e embalões do Concelho, mais 14 que no
período homólogo do ano transato.
Este ligeiro aumento permitiu à autarquia
reduzir a despesa com a deposição de resíduos nos meses de maio e julho, uma vez
que nestes a percentagem entregue no centro foi superior a 10%.
Fruto do franco desenvolvimento do Concelho, a autarquia regista, de ano para ano,
um aumento do volume total de resíduos
sólidos urbanos (RSU), que escalou de
1.465 toneladas entre janeiro e agosto de
2018 para as 1.489 em período homólogo.
Com o fito de fazer face a este crescimento
e fomentar a reciclagem, a Câmara elaborou uma candidatura ao PO 2020, que per-

mitirá reforçar o número de contentores e
da frota automóvel destinada à recolha de
resíduos, incrementando a separação do
lixo, beneficiando não só o ambiente, como
também a vertente financeira, o que se refletirá no valor pago pelo consumidor.
Já a partir do ano 2020, a taxa paga pelas
autarquias para a entrega de resíduos irá
aumentar, passando dos 55€ por tonelada
para os 60€, sempre que o volume de recicláveis for inferior aos 10% e dos 37,50€
para os 40€, entre os 10% e os 20%.
Mantendo-se o atual volume e tipologia de
resíduos depositados, a despesa da Câmara
neste domínio irá disparar, sendo fundamental apostar-se no aumento da reciclagem, que atingindo mensalmente a fasquia
dos 10%, permitirá uma poupança de 45
mil euros, em 2020, tendo em consideração a atualização de taxas.

através da história.
Ensinando a conciliar a fantasia com a técnica, a imaginação com a razão, a cozinhar
palavras em lume brando até um apuramento final, os formandos aprenderam a criar
através da palavra um universo de fantasia,
sonho e emoções, assumindo-se como verdadeiros mediadores de leitura, autênticos
edificadores da palavra.

Madalena Acolheu
Gala da Associação
de Futebol da Horta

A Vila da Madalena recebeu, em novembro,
a Gala do 89º Aniversário da Associação de
Futebol da Horta (AFH).
Ao longo do evento, que contou com a presença de algumas das mais relevantes figuras
do futebol português, foram homenageadas
e premiadas cerca de 80 individualidades
e clubes desportivos das quatro ilhas açorianas, representadas pela AFH, nomeadamente diversos jogadores e treinadores do
Futebol Clube da Madalena e do Boavista
Futebol Clube, bem como árbitros do nosso
Concelho.
Presente no evento, José António Soares,
Presidente do Município da Madalena, felicitou os homenageados e enalteceu o papel de
relevo na promoção desportiva da AFH.

Município da Madalena
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Madalena Distinguida Como “Autarquia + Familiarmente
Responsável”

Pelo quarto 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 em outubro, 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 mais de meio milhar
de kits de natalidade aos pais ou futuros
papás, 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% 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 execução de obras particulares.

Madalena Sagra-se
Campeã Nacional
do Convívio
Intermunicipal
de Futsal

Do Atlântico Para O Mundo: No Pico
Costuram-se Vestidos Que Salvam Vidas

A equipa do Município da Madalena sagrou-se campeã nacional do Convívio Intermunicipal de Futsal, ao derrotar as equipas de
Braga (4-1), Oeiras (4-2) e Mangualde (7-3),
na fase final da competição, que se realizou
em Portimão, Cidade Europeia do Desporto.
A formação madalenense, que se estreou na
competição em 2018, conquistou pelo segundo ano consecutivo o título nacional, somando nesta temporada nove vitórias nos dez
jogos realizados.
Fomentar o intercâmbio entre as equipas
em competição, com fair-play desportivo, é o
magno objetivo do Convívio Nacional Intermunicipal de Futsal 2019, que reuniu equipas de 43 municípios de todo o país.

A sede da Junta de Freguesia da Criação
Velha foi o espaço escolhido, em novembro,
para a apresentação do projeto “Dress A
Girl”, que nasceu em 2009, nos Estados Unidos, e que conta atualmente com milhares de
voluntárias em todo o mundo.
Com o fito de melhorar a auto-estima das
crianças dos países mais pobres do planeta,
doando-lhes um vestido novo, muitas vezes o
primeiro e único que recebem na vida, a iniciativa chegou ao Pico pelas mãos de Maria
de Fátima Félix e foi calorosamente recebida
pelos presentes que se comprometeram a colocar mãos à obra.
Entre tecidos coloridos e os sorrisos das
crianças que exibiam alguns dos modelos já
confeccionados, Maria de Fátima explicou
como é que as peças eram executadas, contendo cada uma uma etiqueta com o nome
da associação, o que de acordo com o relato

A par destes benefícios, o Município tem
ainda promovido a fixação de famílias, com
a colocação de lotes para habitação em hasta pública, bem como a dinamização de diversos programas de ocupação de tempos
livres de jovens.
Evidenciando o trabalho do Executivo no
que respeita às políticas sociais, este é mais
um dos muitos galardões que a autarquia
recebeu nos últimos anos, dos quais se destaca o Prémio Viver em Igualdade.

dos anciãos das aldeias apoiadas levou a uma
redução muito significativa dos casos de pedofilia, pois os predadores, ao verem a insígnia da marca, achavam que as jovens eram
protegidas por uma ONG e desistiam dos
seus intentos.
A mentora local do projeto mencionou ainda
que as vestes coloridas levam sempre num
dos bolsos uma cuequinha, pois nos países
de destino a roupa interior é considerada um
luxo.
Ao todo já foram entregues mais de 27 mil
vestidos e 11 mil calções em 23 países, dos
cinco continentes, como Angola, Guiné Bissau, Quénia, Uganda, Gana, Nigéria, entre
muitos outros, onde a pobreza afasta os sonhos e a violência é gritante. Lá, a esperança
num futuro melhor pode começar nas suas
mãos.
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Município Celebra Magia do Natal Com
os Idosos do Concelho
Comemorando o espírito fraterno caraterístico da quadra natalícia,
a autarquia promoveu um jantar, seguido de noite de fados, para os
idosos de todo o Concelho, celebrando, entre joviais gargalhadas, o
Natal e a vida.

Mais de uma centena de idosos de todos os
Centros de Convívio do Concelho Madalena
e utentes do programa MadalenAbraça participou, em dezembro, num Jantar de Natal,
promovido pela autarquia e integralmente
confecionado pelos funcionários do Serviço
Social do Município, assinalando a quadra
natalícia e festejando em união esta data.
A alegria foi presente garantido ao longo de
todo o serão, abrilhantado pelo Grupo de

Fados da Casa da Música da Candelária, que
arrancou emocionados sorrisos aos seniores.
Recordando a alegria daqueles convívios,
realizados há mais dez anos, José António
Soares, Presidente do Município da Madalena, enalteceu o enorme privilégio de realizar
esta caminhada com os idosos, fazendo votos
para que no próximo ano voltassem a celebrar a magia desta quadra todos juntos.

Filarmónica Lira
Madalense Celebrou
122 Anos

A Filarmónica Lira Madalense, a mais antiga
do Município da Madalena, celebrou a 21 de
outubro, o seu centésimo vigésimo segundo
aniversário. A efeméride foi comemorada
com a tradicional romagem ao cemitério,
missa, concerto e jantar para músicos, sócios
e convidados.
Fazendo votos para que a Lira siga na senda
do sucesso, Catarina Manito, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Madalena, enalteceu os “122 anos de dedicação à arte, de espírito de sacrifício, de esforço solidário, que
ergueram esta instituição, parte integrante
do nosso património cultural, símbolo de orgulho para todos os madalenenses”.
Fundada em 1897, a Lira Madalense é uma
das mais antigas e importantes instituições
do Concelho, afirmando-se como pilar da
cultura, ao dignificar as artes na Madalena.

Madalena Recebe Galardão de “Município Amigo do Desporto”

Pelo terceiro ano consecutivo, a autarquia foi considerada uma das melhores de Portugal na promoção de
políticas públicas de fomento desportivo, dinamizando diversos programas de incentivo à atividade física,
tendo ainda se destacado pelo apoio constante às equipas concelhias e pela organização do X Seminário dos
Municípios Amigos do Desporto, que contou com a presença de diversas autarquias de norte a sul do país.

A Madalena recebeu, em dezembro, o galardão “Município Amigo do Desporto”, que
visa premiar as iniciativas autárquicas de excelência, neste domínio, a nível nacional.
A edilidade, que se sagrou pelo segundo ano
consecutivo 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 incremento despor-

tivo e propiciando uma prática física regular
e socialmente abrangente, 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 orga-

nizações 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.
Este é já o terceiro galardão de Município
Amigo do Desporto recebido pela Câmara
Municipal da Madalena, reconhecendo as
boas práticas da autarquia neste domínio.

