Município da Madalena

Informação Municipal

Câmara Investe na Colocação de Asfalto
e Prolongamento da Rede de Águas Em
Arruamento na Criação Velha

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores, cujo número tem
crescido significativamente nos últimos anos, a autarquia realizou obras de beneficiação
na via, criando ainda um sistema de drenagem de águas pluviais, promovendo a fixação
de famílias na freguesia.

EDITAL Nº 4/2021
Sepulturas em prazo legal
de abertura
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DA MADALENA, JOSÉ ANTÓNIO
MARCOS SOARES:
Faz público que, de acordo com o Regulamento do
Cemitério Municipal, a abertura de qualquer sepultura
só é permitida decorridos sete anos sobre a inumação.
Deste modo, vimos por este meio, e segundo o disposto no
nº 2 do artigo 40º do mesmo regulamento, disponibilizar
a lista de sepulturas que se encontram em prazo legal
de abertura, alertando os interessados de que podem
requerer exumação ou conservação de ossadas, no prazo
de 30 dias após esta publicação. Para isso, basta dirigir-se
à Câmara Municipal da Madalena e solicitar por meio de
requerimento
Sepultura
nº

O Município da Madalena concluiu,
esta semana, os trabalhos de
pavimentação num arruamento
perpendicular à Rua Nova, na
Criação Velha, dando assim por
terminadas as obras de beneficiação
naquela via.
A intervenção permitirá assegurar a
mobilidade com toda a segurança de
quem diariamente circula naquela
área, recuperando e melhorando as
condições de acessibilidade deste

arruamento, cuja utilização se tem
intensificado ao longo dos últimos
anos devido à crescente construção
de novas moradias aqui localizadas.
Melhorando de forma significativa
a qualidade de vida dos moradores,
a obra contempla ainda a ampliação
da rede de águas e criação de um
sistema de drenagem de pluviais,
de forma a promover a fixação de
pessoas e famílias na freguesia.
Com o objetivo de requalificar

o espaço público e melhorar a
imagem urbana de todo o Concelho,
a autarquia pretende realizar
diversas obras de beneficiação em
determinados pontos críticos do
Município, ao longo dos próximos
meses, dando assim continuidade
ao trabalho de regeneração urbana
que tem vindo a ser desenvolvido
pela edilidade.

Município Apoia Futebol Clube da
Madalena Com Transporte Semanal
dos Escalões de Formação

Apoiando o clube e fomentando a prática desportiva entre os mais jovens, a autarquia
disponibiliza, gratuitamente, transporte aos jogadores dos seis escalões de formação
da equipa madalenense para os jogos, que se realizam ao fim-de-semana, apoiando de
forma cabal o desporto no Concelho e na Ilha.

Data do funeral

Nome do falecido/a

14

25-10-2013

Júlia da Glória Amaral

64

26-03-2013

Maria de Fátima Nunes Faria Gonçalves

72

19-03-2012

Maria Margarida

82

23-06-2013

Pedro da Rosa Tavares

83

11-11-2013

Maria da Penha Garcia

127

2012

Manuel Gonçalves da Silva

175

06-06-2012

Georgina da Glória Medeiros

197

13-07-2012

Eduína Adelaide Pereira

204

02-05-2012

Manuel Rodrigues do Amaral

267

08-11-2013

Fátima da Conceição Garcia Alvernaz

270

07-03-2012

José Mendonça Nunes

334

18-03-2013

Manuel António Nazaré Vitorino

347

03-02-2013

Adília Ávila de Melo

359

13-07-2012

Maria de Melo Neves

369

17-08-2012

José Duarte Gonçalves

388

02-01-2012

Feto feminino

405

19-06-2013

José Garcia d’Andrade

409

01-11-2012

António da Rosa Pereira

411

16-11-2013

Mário Teves Valeroso

413

02-12-2012

Fernando da Silva

414

06-12-2012

Manuel Garcia da Rosa

415

16-12-2013

Filomena Florinda Serpa

424

20-09-2012

João Tomás Rodrigues

425

21-05-2013

Filomena das Dores

426

15-09-2013

Hélia Maria da Silva Sérgio

Disponibilizamos abaixo a lista de sepulturas publicadas
em editais anteriores, das quais não obtivemos qualquer
resposta.
Sepultura
nº

A Câmara Municipal tem colaborado, desde o início
do campeonato, com Futebol Clube da Madalena, disponibilizando, sempre que solicitado, transporte para
as equipas de petizes, traquinas, benjamins, infantis,
iniciados e juvenis.
Promovendo o desenvolvimento desportivo e humano, a autarquia tem apoiado o clube ao disponibilizar as viaturas e condutores necessários, para que a
equipa compareça nas provas, incentivando a prática
desportiva entre os mais jovens e o salutar convívio,

em situações de estágio e competição.
Reconhecida em todo o país pelas políticas públicas
de fomento desportivo, a autarquia madalenense recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o galardão de
Município Amigo do Desporto, destacando-se pelo
apoio constante às equipas do Concelho, pela promoção de múltiplos programas de incentivo à atividade
física e pela qualidade na organização, planeamento e
gestão neste domínio.

Data do funeral

Nome do falecido/a

118

11-11-2010

Maria da Glória Silveira

136

16-08-2011

António Rodrigues

153

30-09-2010

Maria Isabel Correia

165

04-11-2011

Carlos Alberto Goulart Sequeira

366

22-06-2010

Mário Manuel Serpa Roberto

379

24-11-2010

Olívia dos Anjos

383

28-12-2011

Mário Rodrigues Pires

390

21-08-2011

Maria da Boa Nova

391

11-05-2011

Manuel Simas Cardoso

395

09-07-2011

Carlos Alberto Sequeira

397

06-12-2011

Paulo Ricardo da Conceição Fagundes

Paços do Concelho, 18 de janeiro de 2021.

