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Nota Informativa 

 

Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores  

visita a Madeira de 2 a 5 de fevereiro 

 

O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, vai 

deslocar-se à Madeira de 2 a 5 de fevereiro de 2022, a convite do Presidente da Assembleia da 

Madeira, numa visita que visa dar seguimento ao estreitamento de relações entre as duas regiões 

autónomas e consolidar a defesa dos interesses conjuntos dos Açores e da Madeira. 

Depois de uma troca de correspondência entre os dois Presidentes, no início do seu mandato, o 

Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira visitou os Açores em setembro, sendo agora 

o Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores a visitar o território madeirense. 

O Presidente Luís Garcia dá início ao programa com uma visita simbólica à Casa dos Açores 

na Madeira, cuja sede foi inaugurada em agosto passado e que agora terá oportunidade de 

conhecer pessoalmente, sendo recebido às 19h00 de quarta-feira, dia 2, pelo Presidente da 

Direção da Casa dos Açores na Madeira, o açoriano Carlos Madruga da Costa. 

O programa prossegue no dia 3, quinta-feira, com uma audiência de apresentação de 

cumprimentos ao Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, agendada 

para as 10h30, na Quinta da Vigia, sede do Governo madeirense, seguindo-se uma visita às 

obras de construção do novo Hospital Central do Funchal. 

A parte da tarde de quinta-feira está reservada para a Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira (ALRAM), onde pelas 15h00 será recebido pelo seu homólogo, José 

Manuel Rodrigues.  
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Segue-se uma reunião de trabalho com a Mesa da ALRAM e os seus líderes parlamentares, 

para discutir o reforço da cooperação entre as assembleias legislativas das duas regiões 

autónomas, com vista ao aprofundamento das respetivas autonomias regionais. 

Ao final da tarde, o Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores terá ainda oportunidade 

de visitar as Caves do Madeira Wine na companhia do seu homólogo madeirense, para conhecer 

mais sobre o contexto e realidade daquele histórico vinho. 

Na sexta-feira, dia 4, o programa do Presidente da Assembleia dos Açores começa pelas 10h00 

com uma visita ao Madeira Tecnopolo, da Universidade da Madeira, para conhecer a ARDITI 

– Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.  

Depois da ARDITI, a comitiva do Presidente Luís Garcia seguirá para o topo da ilha da 

Madeira, onde terá a oportunidade de visitar o Parque de Painéis Eólicos do Paul da Serra e 

inteirar-se sobre a produção madeirense de energias renováveis. 

Da parte da tarde, o Presidente da Assembleia dos Açores visita o Museu de Arte 

Contemporânea da Madeira – MUDAS, na Calheta, regressando ao Funchal para uma visita à 

empresa madeirense GÁSLINK.  

O programa de sexta-feira termina no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, onde 

pelas 21h00 assistirá ao Concerto ACORDE, no âmbito do Dia Regional dos Cordofones 

Madeirenses. 

O Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores termina a visita oficial à Região Autónoma 

da Madeira no sábado, dia 5 de fevereiro. 

 

 

 

 

 

Horta, 1 de fevereiro de 2022 
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