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Obrigado, Madalena!

A Madalena é sinónimo de cultura popular e esta ficou mais rica com a projeção ganha, nestes últimos
meses de promoção das nossas mais genuínas tradições: a Chamarrita do Pico e as Festas do Divino Espírito Santo da nossa Ilha.
A todos os que colaboraram com o Município da Madalena, nomeadamente ao Paulo Valentim e aos 16
Impérios do Divino Espírito Santo do Concelho, os
nossos queridos padrinhos, bem como ao Comendador Manuel Serpa e ao Padre Marco Martinho, o nosso sincero agradecimento!
Agradecemos ainda à RTP, a nossa televisão, e à organização das 7 Maravilhas, por celebrar as tradições
portuguesas.
Quando um povo se une pela sua cultura, todos nós
ficamos mais ricos!
Aos nossos apoiantes, às nossas gentes, àqueles que,
de uma forma ou de outra, impulsionaram esta causa, aos que votaram, a cada um vós, o nosso profundo
agradecimento!
Obrigado, Madalena!

Município da Madalena Já Apoiou Mais
de 200 Famílias Com Kits de Natalidade

Contribuindo com cerca de 20 mil euros em incentivos à natalidade, através do projeto
“Madalena Bem Me Quer”, a autarquia tem ainda apoiado os casais na construção de
habitação própria e na sua formação académica, impulsionando a fixação de jovens
quadros, no Concelho.

De mãos dadas com as famílias, o
Município atribuiu 203 kits de natalidade, desde a criação do projeto
“Madalena Bem Me Quer”, uma
iniciativa da autarquia criada com
o intuito de incentivar a natalidade,
neste que é por excelência um dos
Concelhos com a mais alta taxa de
nascimentos em todo o país.
Criado em 2016, o programa preconiza ainda o acompanhamento dos
recém-nascidos, nos primeiros dois
meses de vida, sempre que solici-

tado, inserindo-se na estratégia da
edilidade de combate à desertificação demográfica, galardoada com
diversos prémios a nível nacional,
neste âmbito.
Registando um número crescente
de participantes ao longo dos últimos anos, o projeto pioneiro na
ilha tem dado um importante contributo na fixação de população,
na Madalena, reforçada através de
outras medidas complementares,
como a venda, em hasta pública, de

lotes para habitação, com condições
especiais para jovens, e o apoio na
sua formação académica, através da
atribuição de bolsas de estudo.
Apoiando os casais, a autarquia
tem ainda implementado múltiplos
projetos de conciliação da vida profissional e familiar, nomeadamente
a Ludoteca e a Bebeteca Municipais,
o MadalenAventura e o Férias em
Movimento, que visam fomentar a
ocupação de tempos livres dos jovens, durante as pausas letivas.

Armando Castro Doa Milhares
de Livros e Medalhas ao Município
da Madalena

Obras literárias, revistas, medalhas e até mesmo diversos souvenirs foram entregues
à Biblioteca, numa das maiores doações alguma vez recebidas, enriquecendo o vasto
espólio literário e histórico daquele espaço municipal, um dos mais completos de toda
a região, com mais de 60 mil livros para consulta local ou empréstimo domiciliário.

A SUA BIBLIOTECA À
DISTÂNCIA DE UM CLIQUE.

A Biblioteca Municipal da Madalena recebeu uma
doação de mais de 1800 livros da coleção pessoal de
Armando Castro.
O antigo líder da autarquia madalenense doou ainda cerca de uma centena de medalhas e outras lembranças, que recebeu ao longo da sua presidência,
inclusivamente a Chave de Ouro da Cidade de New

Bedford, que lhe foi entregue pela própria Presidente
do município americano, conhecido pela expressiva
comunidade açoriana residente.
Enaltecendo o gesto altruísta, José António Soares,
Presidente da Câmara Municipal da Madalena, agradeceu a doação feita, que seguramente valoriza o espólio literário da Biblioteca e enriquece o concelho.

