Município da Madalena

Informação Municipal

Madalena Distinguida Como
“Município Amigo do Desporto”

Juntos Reciclamos Mais!

Num ano verdadeiramente atípico, a promoção desportiva não foi esquecida, mantendo-se nas prioridades da autarquia, que pelo quarto ano consecutivo foi premiada pela sua
exemplar prestação. Adaptando-se às exigências do atual contexto, a edilidade ajustou os
seus programas de incentivo à atividade física, criando o “Ala Mexer – Em Casa”, destacando-se ainda pelo apoio às equipas e entidades concelhias.

A Madalena foi distinguida com
o galardão “Município Amigo do
Desporto”, que visa premiar as iniciativas autárquicas de excelência,
neste domínio, a nível nacional.
A edilidade destacou-se pela promoção de múltiplos programas de
incentivo à atividade física, pela
qualidade no planeamento, organização e gestão, bem como pelo

cumprimento da legislação em
vigor e implementação de estratégias de comunicação, culminando
num inquestionável incremento
do desenvolvimento desportivo e
propiciando a prática física regular, em particular junto dos idosos,
com o projeto “Ala Mexer”, criado
em junho do ano passado, com o
intuito de combater o sedenta-

rismo e os efeitos decorrentes do
isolamento social, sem obrigar os
seniores a sair de casa.
Com um desempenho exemplar, o
Município da Madalena afirma-se,
uma vez mais, como um dos melhores do país, ao ver o seu trabalho reconhecido com a atribuição
deste galardão.

Município Sensibiliza Alunos Para o
Bem-Estar Animal e Adoção Responsável

A Lili foi à escola. De São Caetano às Bandeiras, a pequenada rendeu-se à doçura
desta patuda, descobrindo, com a Veterinária Municipal, a importância da higiene e
dos cuidados básicos de saúde para o bem-estar dos animais de estimação e de quinta,
despertando nos mais jovens o gosto e o respeito por estes fantásticos seres.

Aceitando de imediato o repto lançado pela Escola
Cardeal Costa Nunes, a autarquia dinamizou uma série
de ações de sensibilização, alertando as crianças para os
cuidados a ter com os amiguinhos de quatro patas.
Com o objetivo de fomentar o respeito pelos animais
desde tenra idade, a Veterinária Municipal e membros
da Equipa de socialização Canina do Município deslocaram-se a todas as Pré-Escolas do Concelho, incutindo
nas crianças sentido de responsabilidade e a relação de
amor e cuidado que tal compreende, criando rotinas de
saúde e higiene cruciais para o bem-estar dos patudos.
E porque brincar é importante para crianças e animais,

a Veterinária ensinou ainda a pequenada a interagir,
de forma correta, com um cão. Entre festinhas e
muitos mimos, ninguém ficou indiferente à Lili, que
timidamente, aceitou as carícias da criançada.
Relembrando que os cães são os melhores amigos do
Homem e que os benefícios de adotar um animal são
infindáveis, tendo um papel preponderante na formação
de crianças saudáveis, responsáveis e conscientes, a
Veterinária Municipal incentivou a pequenada a visitar
o Canil Municipal, onde poderão encontrar um amigo
para a vida.

Começámos o novo ano da melhor maneira.
Em 2021, faça parte da mudança! Transforme
ideais em gestos reais!

Bombeiros da Madalena Batem
Recorde na Recolha de REEE’s

Manifestando uma
forte preocupação
ambiental, a Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários da Madalena foi a Corporação açoriana que
recolheu o maior número de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e Resíduos de
Pilhas e Acumuladores (RPA), sagrando-se vencedora regional do Concurso “Quartel Eletrão”.
Concorrendo contra mais de 150 quartéis de todo o
país, os Bombeiros da Madalena ficaram ainda no top
10 nacional na iniciativa dinamizada pela Amb3e –
Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, numa
ação que contou com todo o apoio do Município.
Na vanguarda das políticas de promoção ambiental,
a autarquia apoiou os Soldados da Paz nesta missão,
tal como fez com os alunos da Escola Cardeal Costa
Nunes, que conquistaram o sexto lugar no concurso
“Geração Depositrão”.
Alertando para os riscos destes detritos altamente
nocivos para o meio ambiente, a Câmara equipou
todas as freguesias do Concelho com Pontos Eletrão,
disponibilizando ainda um serviço de recolha ao
domicílio de monos e monstros, completamente
gratuito, promovendo as práticas ambientais
corretas, por uma Madalena mais verde.

