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Paulo Valentim Apadrinha
Candidatura da Chamarrita
do Pico às 7 Maravilhas

O guitarrista Paulo
Valentim é o padrinho da candidatura
da Chamarrita do
Pico às 7 Maravilhas
da Cultura Popular.
O músico aceitou de
imediato o convite
feito pelo Município
da Madalena para
apadrinhar a candidatura apresentada
pela autarquia, que
irá defrontar dia 24 outros seis patrimónios de renome.
Apaixonado pelo Pico, o artista, que trabalhou já com
alguns dos mais conceituados músicos portugueses, não
esconde o seu fascínio pela música e dança picarota,
mostrando-se encantado com a bela paisagem da Ilha,
que visita regularmente e onde possui casa.
Em grande destaque no concurso, a Madalena é o município açoriano com mais patrimónios apurados para
a final regional, ao ter colocado as duas candidaturas
apresentadas a um passo da vitória a nível Açores.

Faça da Nossa Cultura Uma
das 7 Maravilhas de Portugal!
O nosso coração bate a dobrar!
A Chamarrita e as Festas do Divino Espírito Santo
do Pico são finalistas regionais das 7 Maravilhas
da Cultura Popular e precisam do seu voto para
chegar às semifinais.

Ligue já! Vote no que é nosso,
vote nas nossas Maravilhas!

Município Atribuiu Mais de Cem Mil
Euros Em Bolsas de Estudo a Alunos
do Ensino Superior

De mãos dadas com as famílias madalenenses, a autarquia entregou, nos últimos quatro
anos, 103 bolsas de estudo, fazendo da educação um eixo central do desenvolvimento
local e do aumento da competitividade territorial, através da captação de jovens quadros
e da fixação destes nas freguesias de origem, após a conclusão dos estudos, promovendo
o crescimento contínuo e sustentado do nosso Concelho.

O Município da Madalena investiu, nos últimos quatro anos, 101
mil euros em bolsas de estudo
para os alunos do Ensino Superior
do Concelho, com comprovado
aproveitamento escolar e escassos
recursos económicos.
Visando apoiar as famílias carenciadas, assegurando um acesso
universal e equitativo ao sistema

de ensino, a autarquia tem registado, de ano para ano, um aumento
significativo no número de candidaturas ao programa de incentivos pecuniários, iniciado em 2016
com apenas dez candidatos e que
em 2019 apoiou quase meia centena de alunos.
Encarando a educação como uma
prioridade estratégica de interven-

ção ao nível das políticas sociais, o
Município da Madalena tem apostado fortemente nesta área, tendo
inclusivamente em 2015 garantido a abertura de um Centro Local
de Aprendizagem da Universidade
Aberta, no Concelho, revolucionando assim o sistema educativo
no Pico, ao tornar o ensino universitário na ilha uma realidade.

Auditório da Madalena Recebe Selo
‘Clean & Safe’

Reforçando a segurança e confiança para quem o visita, o Auditório madalenense viu
reconhecida, pela Autoridade Turística Nacional, a eficácia da estratégia adotada no
combate à COVID-19, tendo sido, oficialmente, considerado um recinto seguro.
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O Turismo de Portugal e a Inspeção Geral das Atividades Culturais atribuíram, na passada quinta-feira, o selo ‘Clean & Safe’ ao Auditório da Madalena,
assegurando que o espaço cumpre, integralmente,
as recomendações da Direção-Geral da Saúde, no
que concerne aos procedimentos de limpeza, higiene e proteção no local.
Salvaguardando os seus colaboradores e o público
em geral, o Município da Madalena implementou
neste recinto cultural um conjunto de medidas, que

incluiu a aquisição de equipamentos de proteção individual e o cumprimento rigoroso das orientações
das autoridades de saúde para limpeza do espaço.
A par das normas implementadas foram também
disponibilizados dispensadores de álcool-gel nos
pontos de entrada do edifício, tendo ainda sido instaladas divisórias protetoras em acrílico no espaço
destinado ao atendimento ao público, de forma a
reforçar a segurança de todos.

