Município da Madalena

Informação Municipal

Autarquia Retoma Atendimento
Presencial ao Público

A Câmara da Madalena reabriu portas segunda-feira.
Com um novo horário de atendimento geral ao público,
das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, a autarquia decidiu ainda adotar um horário diferenciado entre as 9h00
e as 11h00 para os idosos e outros cidadãos que integrem
grupos vulneráveis, salvaguardando-se que os mesmos,
fora desse horário, serão igualmente atendidos, sem prejuízo das prioridades legalmente fixadas.
A par do atendimento geral, irão ser ainda realizados
atendimentos pelos técnicos dos diversos serviços autárquicos e pelo Executivo, mediante marcação prévia, de
forma a evitar uma maior concentração de pessoas no interior do edifício camarário, mitigando assim os riscos de
contágio para os colaboradores e munícipes.

Município da Madalena Realiza Obras
de Beneficiação em Parques Infantis

Aproveitando este momento de confinamento das famílias, de forma a não causar
transtorno, a autarquia realizou arranjos diversos em todos os parques infantis do
Concelho sob sua alçada, dotando-os de melhores condições, com o intuito de incentivar
a atividade física, fundamental neste período de maior reclusão.

A Câmara Municipal da Madalena realizou, ao longo
do mês de abril e maio, obras de requalificação nos
Parques Infantis de São Caetano, São Mateus,
Monte e Areia Funda.
As intervenções, que incluíram o restauro de madeiras, pintura, substituição de peças e papeleiras
danificadas, reparação de vedações e a beneficiação
geral do espaço verde envolvente, visaram optimizar as condições de segurança dos parques.
A par destes arranjos, realizados integralmente pelos seus colaboradores, o Município pretende ainda

substituir o pavimento do Parque da Areia Funda,
totalmente requalificado pela autarquia em 2013, e
cujo piso apresenta já algum desgaste pelo uso.
Enquadrando-se na estratégia do Município de
combate ao sedentarismo e promoção da saúde, as
obras levadas a cabo pela edilidade irão permitir à
pequenada usufruir destes espaços recreativos, com
maior conforto, fomentando a realização de mais
atividades lúdico-pedagógicas no exterior, beneficiando o desenvolvimento físico e cognitivo, em prol
do bem-estar pleno dos mais jovens.

Biblioteca Municipal Reabre Com Serviço
de Take Away Literário e Catálogo Online

São mais de 60 mil livros à distância de um clique. Fazendo uso das novas
tecnologias, a Biblioteca adapta-se ao mundo em tempo de pandemia,
colocando o seu espólio online e disponibilizando ainda um novo serviço, o take away
literário, de forma a incentivar, neste momento de maior isolamento, a leitura,
fazendo dos livros aliados contra a solidão.

A Biblioteca Municipal criou uma
vasta panóplia de novos serviços e
práticas para fazer face aos tempos
de pandemia.
Colocando o livro mais próximo
dos munícipes, a Biblioteca disponibiliza, para consulta e requisição,
o seu catálogo online, com mais de
60 mil obras, bem como um serviço

de take away literário que permite
ao leitor requisitar por telefone as
obras pretendidas, que ficarão no
mesmo dia disponíveis para levantamento na receção.
A par dos novos serviços, e seguindo as diretrizes da Rede Nacional
de Bibliotecas Públicas, serão ainda
colocados em quarentena todos os

livros devolvidos, ficando suspensa
a atividade da Biblioteca Itinerante, a utilização das salas de leitura
e acesso às estantes, de modo a salvaguardar-se a saúde e segurança
de leitores e funcionários, sempre
disponíveis para prestar todo o
apoio, incentivando o gosto e os
hábitos de leitura.

