Município da Madalena

Informação Municipal
Corrida dos Reis Assinala
Arranque das Comemorações da
Madalena, Cidade do Vinho

Sete Cidades com Parque de
Estacionamento com mais de 50 lugares
Visando promover a mobilidade sustentável, o Município irá criar duas zonas
de parqueamento junto ao Salão das Sete Cidades, melhorando de forma incontornável o acesso a um dos principais espaços recreativos e culturais da Madalena, aliando
estrategicamente a requalificação urbana à dinamização cultural do Concelho.

A Corrida dos Reis marcou o arranque das comemorações da Madalena, Cidade do Vinho 2017,
celebrando-se naquela que é, por excelência, a mais
importante prova de atletismo dos Açores as nossas
mais intrínsecas tradições.
A promoção da nossa vitivinicultura e as referências
ao riquíssimo património vínico foram uma constante ao longo do evento, desde a receção aos convidados até ao jantar de encerramento, seduzindo os
atletas e o público presente a participar nos múltiplos
eventos que decorrerão no âmbito da celebração da
Madalena, Cidade do Vinho, o mais importante da
vitivinicultura nacional.

Pequenada Descobre Magia da
Montanha Em Exposição na
Câmara Municipal
Os alunos do Jardim
de Infância da Madalena e do CACCO visitaram a Câmara Municipal, redescobrindo
a magia da montanha,
através das exposições
do Montanha Pico
Festival, patentes nos
Paços do Concelho.
Aprendendo brincando, a pequenada viu
dezenas de quadros
de artistas consagrados e fotografias dos
finalistas do Concurso
Internacional de Fotografia de Montanha,
sensibilizando de forma lúdico-pedagógica
os mais jovens para
a cultura das regiões
montanhosas e para as suas particularidades únicas.
O fomento da cultura artística é um dos pilares que arquitetam as ambições desta Autarquia, parceira da MiratecArts desde a sua criação, contribuindo de forma indelével para a promoção do Município além-fronteiras.

As Sete Cidades terão, em breve, 56 novos lugares de estacionamento, facilitando desta forma o acesso à Sede
da Filarmónica Lira Madalense e melhorando a mobilidade dos moradores, ao promover o reordenamento
do parqueamento e da malha urbana da zona.
O projeto autárquico, que prevê a requalificação de terrenos devolutos anexos ao Salão das Sete Cidades,
pretende criar duas zonas distintas de estacionamento, um piso superior com 29 lugares disponíveis, três dos
quais destinados à mobilidade reduzida, e um piso inferior com 27 espaços para parqueamento.
O empreendimento prevê ainda o arranjo urbanístico de toda a área envolvente com a criação de passeios e
zonas de circulação pedonal, paisagisticamente enquadradas, bem como a colocação de um sistema de recolha pluvial adaptado às exigências locais.
Com dezenas de novas infraestruturas requalificadas em pouco mais de um ano, a Câmara Municipal
tem empenhado os seus melhores esforços, acrescentando valor à paisagem urbanística da Madalena,
em múltiplos projetos que mudaram o rosto da Vila, fazendo do Concelho um lugar de excelência para viver,
visitar e voltar.

‘‘Escola Mais Desporto”
Promove Estilo de Vida Saudável

Exercícios, jogos e atividades lúdico-pedagógicas são os ingredientes chave para
momentos de pura diversão para as dezenas de crianças que participam no projeto
“Escola Mais Desporto”, dinamizado pela Câmara da Madalena, e que promete incentivar a prática desportiva junto dos mais jovens, revolucionando o seu estilo de vida,
ao trocar o computador e a consola por sorrisos e saúde.

Câmara Mais Próxima dos Munícipes

Apostando numa política de proximidade, de mãos
dadas com os munícipes, a Câmara Municipal da
Madalena procedeu ao alargamento do horário de
atendimento ao público, estando agora em funcionamento todas as segundas-feiras, até às 19h00.

Não adie mais! Estamos à sua espera!
Todos juntos por uma Madalena melhor!

A Câmara Municipal da Madalena está a dinamizar junto da comunidade estudantil um projeto pioneiro, incentivando a prática desportiva. Com a participação de mais de meia centena de crianças das escolas
primárias do Concelho da Madalena, o ‘‘Escola Mais Desporto’’ é já um sucesso entre a criançada.
Combater nas camadas mais jovens o sedentarismo, considerado já a doença do próximo milénio, e estimular
o desporto infantil e pré-competitivo são os grandes objetivos da iniciativa, que reúne de 15 em 15 dias em
cada escola primária, numa sessão de uma hora, em que se realizam diversos exercícios adaptados às exigências e capacidades físico-motoras de cada grupo.
Criando uma dinâmica de alegria, o projeto visa ainda incutir nos jovens hábitos de vida saudáveis, cruciais
à manutenção da sua saúde física e mental, estimulando a inteligência e melhorando o rendimento escolar,
como demonstram vários estudos.

