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Autarquia Reforça Segurança
Rodoviária Junto à Escola Cardeal

O Município da Madalena procedeu, esta semana, à colocação de Lombas Redutoras de Velocidade (LRV) e à
instalação de sinalização vertical, junto à Escola Cardeal
Costa Nunes (ECCN).
A iniciativa visou aumentar a segurança quer na circulação pedonal, quer rodoviária, num troço que registou
um forte aumento do tráfego, desde a abertura de uma
grande superfície comercial, nas imediações deste estabelecimento de ensino.
Regulando o trânsito e precavendo futuros acidentes, a
ação realizada de forma concertada entre o Município, o
Conselho Diretivo da ECCN e a Escola Segura, irá contribuir decisivamente para garantir a segurança de peões e
automobilistas madalenenses.

Madalena Distinguida Como “Autarquia
+ Familiarmente Responsável”

Pelo quinto ano consecutivo, a Câmara recebeu o galardão “Autarquia+Familiarmente
Responsável”, destacando-se em todo o país por promover ativamente políticas de incentivo à natalidade e apoiar os grupos socialmente mais vulneráveis, como os jovens,
idosos, famílias numerosas e ainda, neste ano particularmente desafiante, as pessoas ou
agregados familiares em isolamento social.

Município da Madalena Alerta
Para Ameaça do Lixo Invisível

O Município da Madalena associa-se, uma vez mais, à Semana dos Resíduos, com uma
ação de sensibilização, disponível online, que pretende alertar
para os inúmeros riscos do lixo invisível e promover
uma alteração nos hábitos de consumo.
Centrando a campanha, que tem em curso desde o início do mês, nesta temática, a autarquia pretende dar
visibilidade ao desperdício gerado no fabrico de produtos do nosso quotidiano, como por exemplo os portáteis, cuja produção gera mais de um tonelada de resíduos, permitindo assim ao consumidor tomar decisões
informadas e conscientes.

MEDIDAS PARA
CONTER A DISSEMINAÇÃO

A Câmara Municipal da Madalena foi distinguida com o galardão
nacional de “Autarquia+Familiarmente Responsável”, atribuído pelo
Observatório da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas.
Reconhecendo as boas práticas e
políticas sociais, que a autarquia
tem vindo a adotar em benefício
de todas as famílias madalenenses,
o Município foi, especialmente,
elogiado pelo programa Madalena
Bem Me Quer, que atribuiu já algumas centenas de kits de natalidade

aos pais ou futuros pais, bem como
pelo cartão Municipal de Famílias
Numerosas, que prevê descontos
para as famílias com três ou mais filhos, como uma redução de 25% nas
taxas de serviços municipais.
A par destes benefícios, a edilidade
tem também promovido a fixação
de famílias, com a colocação de lotes para habitação em hasta pública,
bem como a dinamização de diversos programas de ocupação de tempos livres de jovens.
Este ano, dado o atual contexto de

pandemia, o Município apoiou ainda as pessoas ou famílias em isolamento social, entregando-lhes, em
casa, medicamentos, bens alimentares e de higiene, salvaguardando
assim a saúde de todos.
Evidenciando o excelente trabalho
do Executivo no que respeita às políticas sociais, este é mais um dos
muitos galardões que a autarquia
recebeu nos últimos anos, dos quais
se destaca o Prémio Viver em Igualdade e o Prémio de Comunidades
Pró-Envelhecimento 20-21.

Município Realiza Obras de Reabilitação
no Estádio do Bom Jesus

Empreitada de recuperação da principal infraestrutura desportiva da freguesia São
Mateus, danificada aquando da passagem do furacão Lorenzo, teve um custo superior
a 15 mil euros.
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LINHA DE SAÚDE AÇORES

O Município da Madalena realizou obras de reabilitação no
campo de relvado sintético do Estádio do Bom Jesus.
A empreitada, iniciada após a necessária celebração de
Contrato ARAAL com o Governo Regional, incluiu a remoção do relvado sintético danificado, a sua reparação,
quando possível, ou colocação de novo tapete, bem como a
recarga de areia e borrachas.
A par dos trabalhos de requalificação do relvado, a autarquia procedeu ainda à retificação do sistema de drenagem,
num investimento global superior a 15 mil euros, executado pela empresa Safina.
Distinguida como Município Amigo do Desporto, a Câmara
da Madalena foi considerada pela APGD uma das melhores do país na promoção de políticas públicas de fomento
desportivo, destacando-se pelo apoio constante às equipas
concelhias.

