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Autarquia Entrega 32 Kits de Natalidade

O Município da Madalena deu as mãos aos
pais e futuros pais do Concelho e entregou,
a 7 de Março, trinta e dois kits de natalidade,
visando apoiar as famílias, neste momento
único na vida dos casais.
Fraldas, toalhitas, óleos e hidratantes são alguns dos muitos produtos que compõem o
kit oferecido pela autarquia, com o intuito de
incentivar a natalidade, combater a desertificação e contribuir para a fixação da população jovem.
O projeto pioneiro na ilha preconiza ainda o

acompanhamento dos recém-nascidos, nos
primeiros dois meses de vida, sempre que
solicitado pelos progenitores ou pelos seus
representantes legais.
A aposta em políticas públicas promotoras
de uma inclusão social plena e incentivo à natalidade são cruciais para a Câmara Municipal da Madalena, que tem desde sempre empenhado os seus melhores esforços, em prol
do combate ao envelhecimento populacional
e ao incentivo à captação de jovens.

MadLAN – Desafio Superado

Iniciativa dinamizada pela autarquia, visando promover o convívio
e a competição saudável, reuniu em fevereiro cerca de quarenta gamers
numa disputa cheia de adrenalina e muita diversão.

Município Distingue
Melhores Alunos da
Escola Profissional
do Pico

A Câmara Municipal da Madalena atribuiu
um prémio de mil euros a cada uma das melhores alunas da Escola Profissional do Pico,
em fevereiro, na cerimónia de entrega de certificados aos finalistas daquela instituição.
Com o intuito de incutir nos mais jovens do
concelho espírito de sacrifício e responsabilidade partilhada na construção de um mundo
melhor, foram monetariamente premiadas
Lanita Vargas, que concluiu o Curso Técnico
de Turismo Ambiental e Rural, em 2017, e
Mariana Sequeira, finalista em 2018 do Curso Técnico de Comércio.
Ao longo da cerimónia foram ainda entregues 49 diplomas aos alunos finalistas de
quatro cursos lecionados pela Escola Profissional do Pico. Da viticultura e enologia
à gestão desportiva, passando pelo turismo
ambiental e rural e comércio, várias foram
as áreas de conclusão de estudos dos finalistas desta escola, que se tem destacado pelos
padrões de excelência do seu ensino, refletindo-se não só no número crescente de alunos
de fora que procuram na EPP um ensino de
qualidade, mas também nos inúmeros prémios conquistados.

Auditório da
Madalena Com
Lotação Esgotada na
Estreia de“2351”

Após vinte e quatro horas de competição,
jogo a jogo, eliminatória a eliminatória, foram apurados os grandes vencedores da
terceira Lan-Party promovida pela Câmara
Municipal da Madalena, que se realizou em
fevereiro na sede da Filarmónica Lira Madalense.
Os jogadores melhor qualificados receberam
das mãos do Presidente da autarquia os respetivos prémios, tendo a equipa dos Kinkie
Meisters vencido o torneio de League of Legends e os BrainDamage o torneio de Cou-

nter-Strike: Global Offensive, conquistando
cada uma das equipas um prémio de 400
euros.
Nos jogos de disputa individual, Tigitimi foi
o grande vencedor do Mortal Kombat e do
FIFA 19, arrecadando um total de 100 euros,
pela dupla vitória.
Também os segundos e terceiros classificados foram premiados, na lan-party mais
aguardada de sempre, que conquistou os
participantes, num desafio superado com sucesso pela autarquia.

Centenas de pessoas assistiram, em janeiro, à
estreia mundial do filme “2351”, no Auditório
da Madalena.
O documentário, de Pedro Canavilhas, exibido no âmbito do Montanha Pico Festival, retrata a relação íntima do Homem com a montanha do Pico, no meio do Oceano Atlântico.
No centro deste documento perceptual está
Renato Goulart, que já subiu a montanha
mais alta de Portugal mais de 2000 vezes e
pretende chegar em breve às 2351 subidas,
assim marcando os metros de altitude.
Subida após subida, num período descontinuado de vários meses, o filme constrói um
retrato intimista e eremítico do Homem e da
Ilha - dois discursos onde as narrativas pessoais e picarotas convergem.
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Madalena, Capital dos Açores da Vinha e do Vinho, Na Bolsa de
Turismo de Lisboa

Promovendo os seus ex-libris, a Madalena chamou a atenção dos visitantes e dos media, graças ao dinamismo
implementado quer pelas empresas de animação turística do concelho presentes a convite do Município, quer
pelas múltiplas apresentações realizadas, que não deixaram ninguém indiferente.

A Madalena esteve em grande destaque, de 13 a 17 de Março, na Bolsa
de Turismo de Lisboa, tendo o seu espaço sido visitado por milhares de turistas, que tiveram a oportunidade de contactar diretamente
com as empresas de animação turística do concelho, nomeadamente
a Caminhando, a Tripix, Experience 2351 e Naturfactor.
Despertando a atenção dos media presentes no certame, o Município
dinamizou múltiplas apresentações, promovendo os ex-libris do Concelho, em particular o vinho, o enoturismo e as Festas da Madalena.
As maiores festas concelhias foram apresentadas, pela Vice-Presidente da autarquia, Catarina Manito, fortemente aplaudida ao revelar a
presença da Revenge of the 90’s nas Festas.
O Município contou ainda com apresentações e provas dos produtores de vinho do Concelho, como a Azores Wine Company, com António Maçanita, e da Curral Atlântis, com Paulo Lareano e Marco Faria.
O público teve ainda a oportunidade de assistir a uma apresentação

referente à Madalena, Capital dos Açores da Vinha e do Vinho, dando a conhecer os ex-libris do Concelho aos presentes, que tiveram a
oportunidade de participar num sorteio realizado pela autarquia, oferecendo uma estadia numa estância enoturística do Concelho.
O vencedor, Paulo Conceição, de Santarém, felicitou a iniciativa, garantido que não perderá a oportunidade de visitar a Ilha do Pico.
Por sua vez, Pedro Canavilhas apresentou o documentário “2351”,
que se baseia na história de Renato Goulart, o alpinista picoense, que
já subiu a montanha do Pico mais de 2000 mil vezes, construindo-se
nesta narrativa um retrato intimista e eremítico do Homem e da Ilha.
Com uma forte presença na maior feira de turismo do país, o Município da Madalena deu, assim, a conhecer os seus mais genuínos
produtos, demonstrando todo o potencial turístico do Concelho.

Vinte Dois Formandos Concluíram Curso
de Português Para Estrangeiros

Visando promover a integração plena dos imigrantes residentes no Pico,
facultando-lhes uma importante ferramenta para a sua valorização pessoal e profissional, a autarquia realizou uma formação certificada pela
Secretaria Regional da Educação, cuja aprovação final permitiu aos estrangeiros cumprir com as exigências legais para a aquisição de nacionalidade portuguesa e concessão de visto de residência.

O Presidente da Câmara Municipal da Madalena entregou, em fevereiro, os Diplomas de
conclusão do Curso de Língua Portuguesa para
Estrangeiros a 22 imigrantes a residir na Ilha
do Pico.
A formação, ministrada por Gilberta Pereira,
teve uma duração de 150 horas, contemplando

duas turmas, uma em regime laboral outra
em pós-laboral, por forma a dar uma maior
flexibilidade aos participantes, de acordo
com as suas necessidades pessoais/ profissionais.
O curso, de nível A1 e A2, resultante de uma
parceria com Direção Regional das Comunidades, pretendeu dar a oportunidade a
todos os cidadãos estrangeiros de aprender
português, conhecer melhor Portugal e a
sua cultura, chegando a públicos-alvo que
de outro modo estariam impossibilitados
de o fazer.
Na cerimónia de entrega dos diplomas,
José António Soares, Presidente da Câmara
Municipal da Madalena, saudou os finalistas, salientando que eram todos muito bemvindos ao Concelho.

Dificuldades Em
Chegar à Biblioteca?
Nós levamo-la até si!

O Município tem abertas inscrições para
o “Biblioteca ao Domicílio”, um projeto,
que alia a promoção do livro e da leitura ao
combate à exclusão social e à solidão.
Visando democratizar o acesso à informação e ao conhecimento, os técnicos da biblioteca visitam mensalmente os idosos,
pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, entregando-lhes as
suas obras preferidas, de acordo com um
inquérito realizado previamente.
O projeto conta com a adesão de dezenas
de seniores de todas as freguesias, muitos
deles a viver sozinhos e que encontram nos
livros um refúgio para os problemas quotidianos.
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Auditório da Madalena, Há Dois Anos a Revolucionar a Cultura
Picoense

Inaugurado em pleno aniversário do Município, em 2017, o Auditório da Madalena assume-se como um dos
principais equipamentos culturais dos Açores, tendo acolhido nos primeiros meses da sua existência, quase
meia centena de concertos, com alguns dos melhores artistas do nosso país, fazendo ainda as delícias dos
amantes da sétima arte, com sessões de cinema, que atraíram só no primeiro trimestre 4894 espetadores.

Com apenas dois anos de existência, o Auditório da Madalena soma sucessos atrás
de sucessos. Do cinema à música, passando
pelas artes performativas, aquele que é já conhecido como Palco da Cultura do Pico acolheu mais de uma centena de concertos, entre
eles o da grande diva, Gisela João, e António
Zambujo, bem como de todas as filarmónicas, bandas e grupos folclóricos do Concelho.
A par da música, outros grandes eventos en-

cheram também este espaço, como o espetáculo de stand-up comedy de António Raminhos, as Galas de Abertura e Encerramento
da Cidade do Vinho, a Temporada das Artes,
entre muitos outros.
Também na sétima arte, o Auditório da Madalena tem conquistado um número crescente de entusiastas. Nos seus primeiros cinco meses de existência as sessões de cinema
atraíram mais de 6260 espetadores.

Com o intuito de despertar o pensamento
crítico, o Auditório foi ainda palco do lançamento de diversos livros e da comemoração
de efemérides, nomeadamente o Dia de Portugal e o 25 de abril, tendo também recebido
um dos principais seminários mundiais de
ornitologia e os Colóquios Lusofonia, que
trouxeram largas dezenas de inteletuais à
ilha do Pico, dinamizando a esfera turística,
em prol do progresso do Concelho.

Biblioteca Assinala
Escola Cardeal Costa Nunes Assinala Dia
do Carbono e Dia Internacional da Floresta Dia da Poesia
Com Plantação de 118 Árvores

A Escola Cardeal Costa Nunes assinalou o
Dia do Carbono e, simultaneamente o Dia
Internacional da Floresta, com uma ação
de arborização, plantando 118 árvores,
precisamente o mesmo número de elementos da tabela periódica, no Parque de
Estacionamento da escola.
A ação do Departamento Curricular de
Ciências Físico-Naturais, realizada com o
apoio do Município da Madalena, permitirá retirar cerca de 2,5 toneladas de dióxido de carbono da atmosfera, anualmente,
promovendo o equilíbrio ambiental e ecológico, assim como a própria qualidade de

vida de todos os madalenenses.
Colocando ainda a tónica na educação ambiental, a iniciativa, dinamizada no âmbito
da celebração do Ano Internacional da Tabela Periódica, contou com o envolvimento
dos alunos da turma do 9º C, que aprenderam que plantar uma árvore é semear vida
em todo o Planeta.
Sempre de mãos dadas com o meio ambiente, Mário Silva, vereador da Câmara
Municipal da Madalena, incentivou os
mais novos a proteger o meio ambiente,
enaltecendo a importância das árvores na
salvaguarda da nossa biodiversidade.

O Município da Madalena assinalou o Dia
Mundial da Poesia, com um sarau poético,
dinamizado com o intuito de incentivar a leitura e dar visibilidade a este género literário.
Evocando os maiores vultos da arte poética
lusa, o serão contou com a declamação de
obras de escritores consagrados, como Fernando Pessoa, Florbela Espanca, entre muitos outros, seguindo-se de um período de
microfone aberto ao público para leitura de
poemas próprios ou alheios, num momento
único de partilha literária. A sessão foi ainda
abrilhantada pela atuação de Renato Matos,
Luana Soeiro e José Alves.
Instituído em 1999, o Dia Mundial da Poesia
assinala-se a 21 de março, celebrando a criatividade, a diversidade do diálogo e a livre
criação de ideias através das palavras, inferindo na nossa perceção e compreensão do
mundo.
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Madalena Distingue Instituições e Individualidades Em Dia de
Aniversário do Município

Em pleno dia de aniversário, o Município prestou homenagem a algumas das mais ilustres figuras e instituições da sociedade madalenense, bem como aos funcionários da autarquia com 15 e 25 anos de serviço, celebrando ainda pela primeira vez o Dia Municipal do Bombeiro.

O mais jovem concelho da Ilha do Pico celebrou, a 8 de março, o seu 296º aniversário de
elevação a Vila.
A data foi assinalada com diversas homenagens a instituições e individualidades, cujo
contributo cívico ou profissional foi crucial
no desenvolvimento da Madalena, tendo a
programação festiva se iniciado com uma cerimónia de colocação de toponímia, atribuindo a um dos arruamentos da Vila o nome de
um insigne madalenense, Manuel Goulart
Serpa.
Foram ainda colocadas outras placas toponímicas, em ruas periféricas à Escola Cardeal
Costa Nunes, a que foram atribuídos nomes
de ilustre conterrâneos.
Já na sessão solene comemorativa foram ho-

menageadas a Obra Social Madre Maria Clara e irmã Nivéria com a Medalha de Mérito
Social, tendo os colaboradores da autarquia
com 15 e 25 anos de serviço sido, igualmente, agraciados com a Medalha de Distinção
Profissional, num serão que terminou com a
apresentação do Livro “Mar em Nós”, da funcionária autárquica Berta Soeiro.
Enaltecendo que “a história da Madalena é
feita de sonho, de trabalho, de suor, de uma
vontade férrea que nos deve servir de exemplo e de inspiração para o futuro”, José António Soares, Presidente da Câmara Municipal
da Madalena, exaltou que “somos um Município com ADN inovador”, mencionando os
inúmeros investimentos que o Concelho verá
nascer como o Mercado Municipal, a Ciclovia

Filarmónicas
do Concelho
Apresentam
Cumprimentos de
Ano Novo

Idosos da Madalena Entram No Mundo
Digital Com Curso de Informática
Promovido pela Autarquia

As três filarmónicas do Concelho apresentaram, em janeiro, cumprimentos de Ano
Novo à Câmara Municipal da Madalena.
Fazendo cumprir a tradição, a Filarmónica
União e Progresso e a Lira Madalense saudaram ainda o pároco, em representação
da Igreja Matriz da Madalena, tendo a Lira
de São Mateus, por sua vez, apresentado
cumprimentos, como é usual, no Santuário
do Senhor Bom Jesus.
Com um reportório adaptado à ocasião, as
bandas encheram a Vila de melodias e cor,
dando, assim, as boas-vindas ao novo ano,
promovendo as tradições e a cultura local.

da Madalena, o Passeio Marítimo, a Requalificação da Zona Industrial, a incubadora de
empresas, entre muitos outros.
Em dia de aniversário, a autarquia assinou
ainda um protocolo de apoio com os Bombeiros Voluntários da Madalena, assinalando
assim o Dia Municipal dos Bombeiros, instituído pelo Executivo Autárquico.
Felicitando ainda outras associações, instituições, autarcas, empresas e os madalenenses, o líder do Executivo concluiu, afirmando
que “todos juntos, conseguiremos continuar
a projetar o futuro deste concelho, um concelho solidário, coeso, dinâmico e ecológico,
que não se cansa de buscar o crescimento, a
modernidade e a prosperidade”.

Arrancou, em janeiro, o novo curso de informática para os idosos do Concelho. Os novos
“cibernautas”, alguns já com conhecimentos básicos na matéria, superaram o desafio da primeira aula, aprender a manusear corretamente o rato, o que arrancou gargalhadas à maioria.
Apostando na proximidade e em aulas com uma componente essencialmente prática, para
maximizar os resultados, a formação visa dar a conhecer aos idosos as múltiplas potencialidades do mundo digital, dotando-os de conhecimentos em programas como o word e convidando-os a explorar o universo da Internet, de forma segura.
A par da componente mais técnica, o curso irá fortalecer as dinâmicas de grupo na Idade
Maior, estimulando a auto-estima, a memória e as capacidades cognitivas dos idosos, em prol
do envelhecimento ativo.
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“Mobilidade Sénior”: Três Anos a
Promover o Envelhecimento Ativo e Fazer
Sorrir

O programa de incentivo à
atividade física mais querido
da comunidade sénior celebrou três anos de existência.
Em dia de aniversário não
faltaram exercícios, em particular os jogos tradicionais,
e, claro, muitos sorrisos.
Mais de meia centena de
idosos celebrou, em março, o aniversário do projeto
“Mobilidade Sénior”, que se
tornou um verdadeiro suces-

so entre a terceira idade do
concelho, que já não dispensa os exercícios e a alegria
que o programa autárquico
trouxe ao seu quotidiano.
Combater o sedentarismo,
promover o envelhecimento
ativo e fomentar as dinâmicas de grupo na Idade Maior
são os grandes objetivos
da iniciativa, que reúne todas as semanas os gerontes
numa sessão de uma hora,

em que se realizam diversos
exercícios adaptados às suas
exigências e capacidades físico-motoras.
Criando uma dinâmica de
alegria e de relacionamento,
o projeto visa ainda incutir
nos mais velhos hábitos de
vida saudável, cruciais à manutenção da sua saúde física
e mental, retardando o envelhecimento e a degradação
metabólica e fisiológica.

Município da Madalena Alerta Estudantes
Para Riscos Online

É inquestionável que o mundo online oferece mil e uma oportunidades,
mas é também palco de inúmeros riscos. Atento aos perigos que possam
afetar os mais jovens, o Município foi às escolas ensinar a pequenada a
apanhar a onda digital em segurança.

A Câmara Municipal da Madalena assinalou, a 5 de fevereiro, o Dia da Internet Mais Segura,
distribuindo por todas as escolas do primeiro ciclo do Concelho, um DVD com diversas curtas-metragens sobre os potenciais riscos existentes na esfera digital.
Aprendendo brincando, a pequenada foi incentivada a adotar um comportamento virtual
responsável, ouvindo atentamente as palavras da Vice-Presidente da autarquia, Catarina Manito, e dos técnicos de informática, que entregaram aos professores os DVD’s com vídeos,
integralmente escritos, produzidos e editados pelo Município, tendo como atores Alex Silva,
Bernardo Garcia, Lauriana Garcia e Leena Silva.
Ciente que um uso regular não é necessariamente sinónimo de uma utilização cuidadosa, a
Câmara tem vindo a assinalar anualmente esta data, alertando para a importância da consciência e cidadania digitais e uso crítico desta ferramenta indispensável no nosso quotidiano.

Escola Profissional
do Pico Celebra 20
Anos de Existência

A Escola Profissional do Pico celebrou, em
fevereiro, o seu vigésimo aniversário, assinalando a data com uma sessão comemorativa,
recheada de surpresas e fortes emoções.
Ao longo da manhã, foram proferidas várias
intervenções, tendo o Presidente da Câmara
enaltecido o percurso de sucesso da Profissional do Pico, a importância do ensino profissional e mencionado que as múltiplas obras
que estão a decorrer no Concelho e aquelas
projetadas para iniciar em breve certamente irão criar postos de trabalho para muitos
alunos da escola, garantido que emprego não
faltará aos jovens picoenses.
A sessão contou ainda com vários momentos altos, nomeadamente uma atuação de
professores e funcionários da escola, que
arrancou sonoras gargalhadas ao público, a
apresentação de vários vídeos e uma homenagem a Ana Paula Pedro, funcionária desta
instituição há duas décadas.

Candelária Celebra
29º Aniversário
Com Vitória Sobre o
BIR

O Candelária Sport Clube celebrou, em fevereiro, o seu 29º aniversário, festejando simultaneamente a passagem aos 16 avos da
Taça de Portugal, ao derrotar o BIR, por 5-3.
Com as bancadas repletas e ao rubro, a equipa da casa só viu a vitória chegar, nas grandes penalidades, num jogo de emoções fortes
para os adeptos, em particular para a pequenada, que ao longo de toda a prova foi a voz
do Candelária, ecoando no pavilhão nos momentos decisivos da partida.
O Candelária Sport Clube foi fundado em
1990, tendo disputado a primeira liga do
campeonato nacional entre 2009 e 2017 e
participado em diversas competições europeias, como a Taça CERC, a Taça World Skate Europe e a Liga Europeia.
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Madalena Vê Nascer Grande Empreendimento na Área
da Vitivinicultura e Enoturismo

Em plena expansão, o Concelho assiste ao lançamento de mais um grande projeto nestas duas áreas fundamentais para o crescimento económico da Madalena e do Pico.

Foi, em janeiro, lançada a primeira pedra
da nova adega da Azores Wine Company,
que irá nascer nas Bandeiras, tendo cerca de
2.000 m2 de área total, numa cerimónia presida pelo Presidente do Governo Regional.
O projeto, lançado esta manhã numa cerimónia presidida pelo líder do Governo Regional,
prevê a construção um edifício moderno inspirado nos antigos conventos existentes na
ilha, com claustro e em forma das velhas cisternas das vinhas, concebido por uma equipa
de arquitetos portugueses e ingleses, a SAMI
e a DRDH, galardoadas pela conceção de diversos edifícios de relevo em todo o mundo.
O espaço terá uma área coberta de cerca de
1.650 m2, dos quais cerca de 1.000 m2 destinar-se-ão à zona industrial, que inclui zona

de vinificação e cubas, salas de barricas, engarrafamento, rotulagem e armazenamento.
O
empreendimento,
estimado
em
2.900.000€, contempla ainda uma área dedicada ao enoturismo, com cinco apartamentos t0 e um T2 e uma sala de eventos, tendo
o investimento global sido considerado de
relevante interesse regional pelo Conselho de
Governo dos Açores.
“Este investimento irá promover e dar grande visibilidade aos vinhos do Pico, cá dentro
e além-fronteiras, potenciando a nossa vitivinicultura e o nosso enoturismo”, referiu José
António Soares, Presidente da Câmara da
Madalena, aquando da cerimónia de lançamento da primeira pedra, acrescentando que
“empreendimentos como o que hoje aqui é

lançado reforçam o nosso potencial nestas
áreas estruturais e empurram-nos para a
frente, dinamizando o nosso tecido empresarial, criando emprego e riqueza no nosso
concelho e na nossa ilha”.
Fundada em abril de 2014, a Azores Wine
Company tendo vindo a desenvolver um
projeto consistente de produção de vinhos
regionais de qualidade, destinados em grande parte à exportação, quer para o continente
português, quer para o estrangeiro, dando
igualmente natural atenção ao mercado local, ao posicionar os Açores como região vitivinícola de excelência e com forte identidade
própria.

Filarmónica União e Luís Franco-Bastos Em Estreia No Pico
Progresso Celebrou Com Grande Espetáculo de Humor
Considerado um dos maiores humoristas de Portugal, Luís Franco-Bas102 Anos
tos juntou uma legião de fãs no seu primeiro espetáculo na Ilha do Pico,
promovido pelo Município da Madalena, com o intuito de dinamizar a
esfera social.

A Filarmónica União e Progresso Madalense,
uma das mais emblemáticas instituições do
Concelho da Madalena, celebrou, a 15 de janeiro, o seu centésimo segundo aniversário.
A efeméride foi comemorada com a tradicional missa, homenagem aos músicos da
banda que completaram 25 anos ao serviço
da FUPM, mini-concerto, com a estreia dos
novos tocadores e jantar.
Fazendo votos que a filarmónica siga na senda do sucesso, José António Soares, Presidente da Câmara da Madalena, salientou que
a União e Progresso “tem para nós um valor
sentimental, cultural e social inestimável’’.

O Auditório da Madalena foi, em março, palco de um grande espetáculo de humor, protagonizado por Luís Franco-Bastos, que atraiu
quase 200 pessoas a este espaço.
A reconhecida dose de irreverência do humorista, a sua boa disposição e capacidade de
improviso contagiaram todos os presentes,

num serão de muita risota.
Com um estilo muito próprio, Franco-Bastos conquistou o público num espetáculo de
stand up comedy versátil em que se falou
de futebol, de política, de celebridades entre
muitos outros temas da atualidade parodiados pelo humorista.

Município da Madalena

Livre-se dos “Monstros”!
Agende Já a Sua Recolha

Gratuita!
telf. 292 628 700

Resíduos Perigosos:

O Que Fazer?

REEE´S &
MONSTROS
NÃO ABANDONE NA VIA PÚBLICA.

Coloque no Ponto Eletrão
da sua Junta de
Freguesia, na Câmara
Municipal ou na Escola
Básica e Secundária
Cardeal Costa Nunes

REEE´S - PEQUENOS
ELETRODOMÉSTICOS

CÂMARA MUNICIPAL DA MADALENA
Telef: 292 628 700
Solicite a sua recolha junto do Serviço de Ambiente.

MONSTROS DOMÉSTICOS

Armazene em uma garrafa
vazia e coloque nos Oleões
Municipais

Entregue em Estabelecimentos
Públicos e Comerciais e na sua
Câmara Municipal

ÓLEOS ALIMENTARES

PILHAS & BATERIAS

PRODUTOS
FITOFARMACÊUTICOS

Entregue na sua Junta de
Freguesia e na sua Câmara
Municipal

Entregue no seu Centro de
Saúde e na sua Farmácia

Solicite a sua recolha junto
da sua Câmara Municipal

LÂMPADAS

RESÍDUOS
HOSPITALARES

Entregue no seu ponto
de venda

TINTAS
VERNIZES & COLAS

Seja consciente! Proteja o ambiente!

