Município da Madalena

Informação Municipal

Madalena É Palco da Celebração do Dia
Nacional da Gastronomia Portuguesa

Município Oferece Mais de Meio
Milhar de Lancheiras Ecológicas
Para Celebrar o Dia da Criança

Depois de passar pelas mais importantes cidades do país, como Lisboa, Aveiro, Vila
Nova de Gaia e Viseu, a efeméride teve agora lugar na Madalena, Capital dos Açores
da Vinha e do Vinho.

À quinta edição, a festa dos sabores
portugueses aconteceu na Madalena do Pico: o Dia Nacional da Gastronomia celebrou-se, este fim de
semana, pela primeira vez em toda a
sua história, num território insular,
elevando a cozinha picarota ao mais
alto nível nacional.
Partilhando com o público o receituário tradicional local, foram dinamizados diversos showcookings,
palestras, degustações de produtos
locais e uma exposição da “Marca
Açores”.
O vinho do Pico esteve também em
grande destaque, no certame, com
uma prova de vinhos, que contou

com a presença da larga maioria
dos produtores certificados da Ilha,
como a Azores Wine Company, a
Insula, Curral de Atlântis, Pocinho
Bay, Cancela do Porco, A Buraca e a
Picowines.
A par dos inúmeros eventos, a efeméride dinamizada pela Confraria
dos Gastrónomos dos Açores e pela
Confraria do Vinho do Pico, com o
apoio do Município da Madalena,
teve ainda a participação dos restaurantes locais, que conceberam
pratos cheios de identidade e muito
ADN, a preços convidativos.
Para José António Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madale-

na, “acolher um evento desta grandeza é uma honra que nos enche de
orgulho ao constatarmos que as artes culinárias picarotas se afirmam,
cada vez mais, como um ícone de
referência em toda a região, em todo
o país”.
“Valorizar o nosso património gastronómico é valorizar a nossa identidade. É fomentar o nosso turismo.
É alavancar o crescimento”, afirma
o edil, concluindo que “este fim de
semana, os nossos sabores e saberes
voltaram a dar-nos grande protagonismo, porque não só a mesa foi
celebrada, mas sobretudo o Pico, as
suas gentes e a sua cultura”.

Ampliação do Cemitério de São Caetano
Cria 93 Novas Campas

Investimento integralmente financiado pelo Município vai dotar ainda a infraestrutura
de instalações sanitárias, um espaço para arrumos e um acesso para pessoas com
mobilidade condicionada.

A Câmara Municipal da Madalena assinou, na passada
semana, o auto de consignação da empreitada de conclusão do cemitério de São Caetano.
A ampliação da infraestrutura em 790m2 pretende dotar o espaço de 93 novas campas, contemplando também a construção de casas de banho de apoio, a criação
de diversas áreas ajardinadas e um espaço de arrumos.
A par do acréscimo do número de sepulturas, a obra
adjudicada à empresa AFAVIAS irá permitir o acesso

ao interior do cemitério de carro, de forma a facilitar a
entrada a pessoas com mobilidade reduzida.
Respondendo às necessidades da população, uma vez
que o espaço se encontra sobrelotado, a obra de ampliação do cemitério visa melhorar as condições da
infraestrutura, conferindo a máxima dignidade e respeito na última homenagem prestada aos entes queridos, num esforço da autarquia madalenense em prol
do bem-estar pleno dos munícipes.

Brindes ecológicos, balões e uma divertida viagem
pelo mundo do sonho e da fantasia: assim se celebrou
o Dia Mundial da Criança, no Concelho da Madalena.
Incentivando a pequenada a adotar comportamentos
sustentáveis, a autarquia ofereceu a todos os alunos
das escolas primárias e pré-escolar do Concelho
lancheiras e talheres, produzidos integralmente com
materiais orgânicos, e ainda um saco reutilizável, num
total de 507 eco kits.
Com o intuito de assinalar a data, de forma segura,
não deixando cair a tradição, a Biblioteca realizou
ainda uma Hora do Conto para o Jardim de Infância
da Madalena.
De Planeta em Planeta, pela voz de Maria Teixeira, “O
Principezinho” encantou a pequenada, numa viagem
repleta de magia, relembrando, neste dia especial, que
“só se vê bem com o coração. O essencial é invisível
aos olhos”.

Biblioteca da Madalena Reabre
Salas de Leitura

As salas de leitura da Biblioteca Municipal da Madalena
reabriram ao público, esta terça-feira, dia 1 de junho.
Salvaguardando a saúde de
todos, a Biblioteca reforçou as
medidas de segurança sanitária, reduzindo o tempo de
permanência nas salas de leitura para uma hora por dia,
sendo apenas permitidas 15 pessoas em simultâneo.
Foi ainda adotado um horário diferenciado para o atendimento presencial, das 9h às 12h e das 14h às 16h, de
modo a garantir a desinfeção do espaço antes e depois da
sua utilização, sendo colocados em quarentena todos os
livros requisitados.

OS BILHETES PODEM SER ADQUIRIDOS, DE 3.ª A 6.ª FEIRA, NA RECEÇÃO DO AUDITÓRIO
DAS 13H30 ÀS 16H00 OU 2 HORAS ANTES DA SESSÃO DE CINEMA.

*(ADULTOS - 4€ | CRIANÇAS ATÉ AOS 10 ANOS - 3 €)

