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Município da Madalena Apoia
Homem Amputado a Superar
Desafio Solidário

Renato Oliveira cumpriu
um sonho. O hemiplégico, que há dois anos se viu
obrigado a amputar uma
perna, superou o maior desafio da sua vida, ao subir,
no fim-de-semana, a Montanha do Pico.
Espelho de resiliência, este
Nortenho que sofre desde
nascença de hemiplegia
- paralisia cerebral que
atinge um lado completo
do corpo - aceitou o desafio solidário proposto pela Associação Salvador e, com o apoio de diversas entidades,
nomeadamente o Município da Madalena, tornou-se a
primeira pessoa nesta condição a elevar-se ao ponto mais
alto de Portugal.
2 351 metros de bravura que celebramos de coração cheio.

Presidente da Câmara Recebe
Governador do Distrito 1960 do
Rotary Portugal

O Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José
António Soares, recebeu, na passada semana, o novo
Governador do Distrito 1960 do Rotary Portugal, Roberto Carvalho.
A receção teve lugar nos Paços do Concelho e contou
com a apresentação de cumprimentos ao líder da autarquia.
Dando as boas vindas ao novo Governador, José António Soares salientou a importância desta Organização Não Governamental e enalteceu a sua ação.

Município Avança com Requalificação
da Piscina da Criação Velha

Após a reabilitação da via de acesso a esta zona balnear, será agora iniciada a obra
de requalificação da Piscina Natural, que inclui diversas intervenções no solário,
areal, molhe de proteção e no interior da própria piscina.
O Presidente da Câmara Municipal da Madalena assinou, esta segunda-feira, o auto
de consignação da empreitada de requalificação da zona balnear da Laja das Rosas, na
Criação Velha, danificada aquando da passagem do furacão Lorenzo na região.
Adjudicada à empresa João Gonçalves Martins & Filho, Lda, a intervenção contempla a
reabilitação e reforço do molhe de proteção
da piscina natural, a limpeza do solário, a
remoção dos detritos do interior da piscina
e a recarga do areal.
Promovendo uma melhoria significativa em
toda a infraestrutura, a obra, avaliada em
sensivelmente 82 mil euros, avança agora,
após a necessária celebração de Contrato
ARAAL com o Governo Regional, tendo um
prazo de execução de 90 dias.

Centro de Formação Artística Reforça
Oferta Formativa

Recheado de novidades, o novo ano letivo do CFA está prestes a recomeçar, com aulas
para todos os gostos. Desde a música às artes plásticas, passando pelo teatro e a dança, a
academia das artes dá-te a oportunidade de descobrires o teu talento!

O Centro de Formação Artística da
Câmara Municipal da Madalena
alargou a sua oferta formativa, na
área da música e artes plásticas.
Após uma breve interrupção, a
academia irá retomar este ano letivo o ensino de oboé, bombardino
e trombone, disponibilizando, ao
todo, formação em cerca de 20 instrumentos, como flauta transver-

MEDIDAS PARA
CONTER A DISSEMINAÇÃO

Use máscara.
evite tocar-lhe
enquanto a utiliza.

ESTEVE EM CONTACTO COM ALGUM CASO SUSPEITO/
PESSOA INFETADA? DESENVOLVEU SINTOMATOLOGIA?

sal, flauta de bisel, trompete, trompa, saxofone, clarinete, bandolim,
viola da terra, violino, canto, guitarra, piano, baixo, órgão, percussão, a par das três novas disciplinas
agora abertas.
Também na área das Artes Plásticas, o Centro vê a sua oferta reforçada. Para os amantes de belas-artes, a escola irá abrir a disciplina de

Mantenha a distância
de segurança.

LIGUE

Expressão, Comunicação & Criatividade, que permitirá aos alunos
explorar diferentes vertentes desde
o Desenho, à Figura, Pintura, Modelação, Construção, Escultura e,
ainda, a Tecnologia.
Inscreve-te já e vem descobrir
o artista que há em ti!

Desinfete as mãos
à entrada e saída dos
estabelecimentos públicos.
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