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Madalena Acolhe Final do
Campeonato Mundial de Trail Run

A Madalena recebe já este sábado a grande final da
prova Golden Trail Championship, que irá reunir na
Ilha Montanha a elite mundial da modalidade.
O evento, inédito no universo desportivo e que resulta
de uma parceria entre o Azores Trail Run e a marca
Salomon, conta com o apoio do Município da Madalena e irá levar os atletas por alguns dos mais emblemáticos ex-libris da região, como a Paisagem da Cultura
da Vinha da Ilha do Pico e a Montanha do Pico.
Com grandes desafios para um pelotão de luxo, a etapa picarota é considerada a mais exigente e decisiva
da final deste campeonato, ascendendo os prémios a
100 mil euros, distribuídos pelas diversas categorias
da prova.
Sempre de mãos dadas com o fomento desportivo, de
imediato a autarquia da Madalena, distinguida como
“Município Amigo do Desporto”, abraçou a iniciativa
que irá reunir alguns dos melhores atletas do mundo
no Concelho.

Ano Letivo Arranca no CFA Com Quase
Duas Centenas de Alunos Inscritos

Com alunos de todo o Concelho, a escola de artes da autarquia madalensense reforçou
a sua oferta formativa em múltiplas áreas, abrangendo um leque cada vez mais diverso
de estudantes matriculados, com idades compreendidas entre os 2 e os 70 anos.

O Centro de Formação Artística da Câmara Municipal
da Madalena abriu portas este mês de outubro para
um novo ano letivo, contabilizando 186 inscrições, o
que representa um dos maiores números de matrículas de sempre na escola.
Da música às artes plásticas, passando pela dança e
representação, o CFA possui uma vastíssima oferta formativa, que este ano voltou a aumentar, com a
abertura das disciplinas oboé, bombardino, trombone,

teatro e expressão, comunicação e criatividade, sendo
os alunos orientados por um corpo docente qualificado composto por 16 professores.
Com apenas dez anos de existência, o Centro de Formação Artística da Câmara Municipal da Madalena
possui já um longo historial, tendo revolucionado,
radicalmente, o ensino das artes na Ilha do Pico, afirmando-se paulatinamente na promoção da cultura
pela excelência do ensino.

Candidaturas a Bolsas de Estudos Para o
Ensino Superior Terminam em Outubro

Encarando a educação como uma prioridade, o Município tem apostado fortemente
nesta área, tendo atribuído já mais de uma centena de bolsas de estudo aos alunos do
Ensino Superior do Concelho, num montante global de 120 mil euros.

O prazo de candidatura às bolsas de estudo para os alunos
do Ensino Superior, concedidas pela autarquia, termina a
31 de outubro. Os valores atribuíveis variam entre os 1350
e os 180 euros anuais, assegurando aos madalenenses um

MEDIDAS PARA
CONTER A DISSEMINAÇÃO

Use máscara.
evite tocar-lhe
enquanto a utiliza.

ESTEVE EM CONTACTO COM ALGUM CASO SUSPEITO/
PESSOA INFETADA? DESENVOLVEU SINTOMATOLOGIA?

acesso universal ao sistema de ensino.
Visando uma sociedade mais justa e equitativa, em que prevalece a meritocracia, a edilidade pretende apoiar as famílias mais carenciadas, permitindo aos estudantes beneficiar
deste apoio por um período máximo de seis
anos letivos, apostando, assim, na educação
como fator de desenvolvimento social, ao favorecer a captação de jovens quadros para o
Concelho.
Os interessados deverão dirigir-se ao Serviço
Social e Educação do Município para entregar as suas candidaturas, ou remetê-las para
o e-mail geral@cm-madalena.pt, devendo
previamente consultar o Regulamento Para
Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do
Ensino Superior, disponível no site da autarquia, com toda a informação necessária.

Mantenha a distância
de segurança.
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