Município da Madalena

Informação Municipal

Crescimento Histórico: Madalena Regista
CFA Com Inscrições Aumento Demográfico Pela Primeira Vez
Em Quase Dez Anos
Abertas Para o
Em contraciclo com o resto do País e da Região, a Madalena foi o segundo Município açocom o maior crescimento populacional, entre 2018 e 2019, o que traduz o alcance
Próximo Ano Letivo riano
das políticas de incentivo à natalidade e fixação de jovens, dinamizadas pela autarquia,
bem como toda a estratégia de incremento da atratividade do território, cuja qualidade
de vida e crescimento económico têm atraído famílias a se fixar no Concelho.

O Centro de Formação Artística da Câmara Municipal
da Madalena tem abertas inscrições para as mais diversas disciplinas, oferecidas pela instituição.
Na componente musical, os interessados podem
escolher entre as aulas de Flauta Transversal, Flauta de
Bisel, Bandolim, Trompete, Viola da Terra, Trombone,
Violino, Trompa, Canto, Saxofone, Guitarra, Piano, Guitarra, Baixo, Órgão, Clarinete Bombardino e Percussão.
Por sua vez, na área da dança, o CFA oferece formação
em Ginástica Rítmica, Hip-Hop, Ballet e Dança Contemporânea, disponibilizando ainda aulas nas disciplinas de Artes Plásticas e Escultura.
Os interessados deverão realizar a sua inscrição presencialmente nas instalações do CFA, durante o seu horário
de funcionamento, das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às
16h30, nos dias úteis, ou através do endereço de correio
eletrónico centrodeformacaoartistica@cm-madalena.pt.

A Madalena registou, entre 2018 e
2019, o primeiro aumento populacional dos últimos oito anos, sendo
o segundo Município açoriano com
o maior crescimento demográfico,
neste período, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE),
que atribuiu ao concelho um total
de 5895 residentes, no ano de 2019.
Apesar de ligeiro, cifrando-se nos
0,34%, o aumento evidencia uma
inversão histórica da perda de habitantes, refletindo o sucesso das polí-

ticas de fomento da natalidade e fixação de jovens, levadas a cabo pelo
Município e distinguidas pelas mais
diversas entidades a nível nacional.
A venda de lotes para habitação,
com condições especiais para os jovens, a atribuição de bolsas de estudo aos universitários e kits de natalidade aos futuros pais, o Cartão de
Famílias Numerosas e os múltiplos
programas de conciliação da vida
profissional e familiar, como a Ludoteca e a Bebeteca Municipais, o

‘‘MadalenAventura’’ e as ‘‘Férias em
Movimento’’, são um exemplo da
estratégia da autarquia no combate
à desertificação demográfica.
Ciente de que a captação de jovens
passa pelo aumento da atratividade do território e da coesão social,
o Município tem ainda promovido
diversas iniciativas, que visam o
incremento da qualidade de vida e
o crescimento económico, atraindo
famílias e empresários a se fixar e
investir no Concelho.

Líder do Executivo Madalenense Reúne
Com Presidente do Governo Regional

O Presidente da Câmara Municipal da Madalena,
José António Soares, recebeu sexta-feira, 19 de junho, o Líder do Executivo Regional, Vasco Cordeiro.
A reunião decorreu nos Paços do Concelho e teve
como objetivo central analisar o trabalho desenvolvido no combate à pandemia da COVID-19 por ambas
as entidades e perspetivar a retoma da economia no
Município.
José António Soares manifestou igualmente a sua
preocupação com a recuperação económica local,
bem como com a prestação de cuidados de saúde no

Concelho e a operacionalização das obras de recuperação dos estragos, resultantes da passagem do furacão ‘‘Lorenzo’’.
Salientando a importância de uma profícua cooperação institucional entre a autarquia e todas as entidades, o Presidente do Município garantiu que a
edilidade continuará a colaborar com as demais instituições, em todas as iniciativas que alavanquem o
progresso social e o desenvolvimento económico do
Concelho, em prol do bem-estar pleno dos madalenenses, a verdadeira prioridade deste Executivo.

