Município da Madalena

Informação Municipal

Município Assina Auto de Consignação da Ciclovia da Madalena
Com 13 quilómetros, estendendo-se pelas belas paisagens da costa picarota, a obra irá contribuir para uma mudança do
paradigma da mobilidade no Concelho, fazendo deste um Município mais ecológico, dinâmico e atrativo para quem cá vive e
para quem nos visita, num forte incentivo ao turismo de natureza no Triângulo.

O Município assinou, esta segunda-feira, o auto de
consignação de construção da Ciclovia da Madalena.
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Tecnovia Açores, possui ainda um troço que liga, no
coração da Vila, os principais edifícios públicos, como
o terminal do Porto da Madalena, a Igreja Matriz, a
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Cardeal Costa Nunes, libertando a Vila de trânsito

automóvel e convidando as pessoas a usufruir do centro, de modo a revitalizar o comércio local.
:;*(1#*(%*<)=%2*>?*(%*#,)&!)2*./#"@*'#*<1&!A"1#*(#*')&sa Vila, do nosso Concelho, da nossa Ilha! Hoje, a Madalena entra num novo paradigma de mobilidade”,
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Municipal, acrescentando que “o Concelho vê nascer
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Idosos da Madalena Unidos
na Luta Contra o Cancro

ambientalmente sustentado.”
Representando um investimento de cerca de 750 mil
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da mobilidade ecológica e fomento turístico, dentro
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setor, assente na valorização e proteção do património ambiental e cultural da ilha.

A água
no planeta
é vital e finita.

Faça um Uso
Consciente !
1. Dê preferência ao duche
em vez do banho de imersão;

2. Adquira uma máquina de
lavar que consuma menos
litros por lavagem e utilize-a
só com carga completa;
3. Desligue a torneira sempre
que se ensaboa ou escova os
dentes;

Unidos na luta contra uma das doenças que mais mata no nosso país, cerca de 30
idosos do programa municipal ‘Ala Mexer’ participaram na iniciativa desportiva
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De modo a respeitar as recomendações das autoridades de saúde na prevenção
da COVID-19, particularmente junto deste grupo com maiores vulnerabilidades,
as provas foram realizadas individualmente ou em família, sempre com o apoio
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4. Enquanto espera que a água
do duche aqueça, recolha-a
para uso posterior;
5. Construa uma cisterna ou use
um recipiente para coletar a
água da chuva e utilize-a para
regas ou limpezas;

Um recurso limitado

6. Adquira dispositivos
de redução caudal;
7. Nunca regue as suas plantas
nas horas de maior calor;
8. Faça uma leitura regular
do seu contador de água
e compare com os valores
da sua fatura;
9. Certifique-se que não
tem fugas de água em
nenhuma divisão da casa;
10. Para evitar excessos, opte
por um autoclismo com
duplo depósito ou coloque
uma garrafa de 1,5L.

Vamos
Poupá-la?

