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Escola Profissional do Pico Recebe
Visita do Secretário Regional
da Juventude

Presidente da Câmara da Madalena
Saúda Potencial Investimento
no Concelho

José António Soares congratula a manifestação de interesse de um potencial investidor
em instalar na Ilha do Pico uma fábrica conserveira, com capacidade para criar 150
postos de trabalho.

A Escola Profissional do Pico (EPP) recebeu, na
passada semana, a visita do Secretário Regional da
Juventude, Qualificação Profissional e Emprego.
Ao longo do encontro, em que esteve presente o
líder do Executivo autárquico madalenense, foram
debatidos diversos temas, nomeadamente a promoção
do empreendedorismo jovem e o futuro do ensino
profissional.
Com sete cursos, a EPP é um ativo estratégico do
Concelho da Madalena e da Ilha do Pico, um exemplo
de ensino de qualidade, formando anualmente
dezenas de alunos com visão de negócio, de mercado
e de futuro.

Lixo Contaminado
Não É Reciclável!

Sempre que deposita incorretamente os resíduos nos
contentores de recolha seletiva, impossibilita a sua
reciclagem, podendo inclusivamente contaminar o
volume total coletado.
Os novos contentores de orgânicos destinam-se apenas
à recolha de sobras alimentares e resíduos verdes,
devidamente acondicionados em sacos de plástico.
Faça a correta separação do seu lixo e contribua
para uma Madalena mais sustentável!

Há um possível investidor interessado em instalar
uma fábrica de conservas de peixe no Concelho da
Madalena. O anúncio foi feito esta segunda-feira
pelo Secretário Regional do Mar e das Pescas, em
conferência de imprensa, e granjeou o total apoio
do Presidente da Câmara Municipal da Madalena.
“Saúdo, com enorme satisfação, a existência de um
potencial investidor”.
“Se analisarmos do ponto de vista estatístico,
os empregos diretos garantidos pela Cofaco
representavam 6% da população ativa do Concelho.
É importantíssimo recuperarmos estes postos de

trabalho, não apenas para a economia da Madalena,
mas sobretudo para as pessoas e para as famílias,
que voltarão, caso este projeto se concretize, a ter
os seus rendimentos e a tranquilidade e paz de
espírito que bem merecem”, afirma o edil.
“Da parte do Município da Madalena quero manifestar a total disponibilidade da autarquia em colaborar, dentro das suas competências, com os novos investidores. Estamos de braços abertos para
receber todos aqueles que aqui pretendem investir,
criar riqueza e emprego”, conclui o autarca.

Obra de Requalificação do Moinho do
Monte Concluída

Freguesia da Candelária vê nascer um novo atrativo turístico, executado com o apoio
da autarquia, que desde o primeiro momento se mostrou disponível para colaborar
ativamente com a Associação Monte Sem Fronteiras nesta iniciativa de revitalização do
legado etnográfico da localidade.

As obras de beneficiação do
Moinho
do
Monte
foram
concluídas, este mês.
A recuperação deste património,
realizada com o apoio da autarquia e cofinanciada pelo PRORURAL+, consistiu na reconstrução
parcial do corpo do moinho e do

seu interior, contemplando ainda
a requalificação integral da área
envolvente e do acesso a esta infraestrutura, que ficará apta para
a produção de farinha.
Doado por Manuel Cristiano Simas à Associação Monte Sem
Fronteiras, o moinho agora recu-

perado ganhará ainda um importante papel na promoção turística
da Candelária, estando preparado
para receber visitas de grupos,
num investimento absolutamente
estruturante para o desenvolvimento da Freguesia, para quem lá
vive e para quem a visita.

