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Município da Madalena Oferece Livro de Cidadania a Alunos
do Primeiro Ciclo

Educando para o futuro, ao incutir nos mais jovens conhecimentos e valores fundamentais dentro e fora da sala de aula, a autarquia
distribuiu um pequeno livrinho de cidadania e sustentabilidade, com divertidos exercícios, para os 267 alunos do primeiro ciclo
do Concelho aprenderem brincando, ao longo das mini-férias de Carnaval.

Para um Carnaval diferente, passatempos diferentes.
Com o intuito de ocupar a pequenada de forma lúdica
e, igualmente, pedagógica, na pausa letiva do Carnaval, o Município da Madalena editou e distribuiu, na
passada semana, um caderno de exercícios, com diferentes atividades.
Colocando o foco em questões centrais como a susten-

tabilidade, direitos e deveres civis, “O Livro do Agente
de Cidadania” aborda temas tão diversos como os sinais de trânsito, medidas de prevenção contra o novo
coronavírus, ensinando ainda a pequenada a proteger
o Planeta, com exercícios muito simples e divertidos,
como pintar, unir pontos, resolver jogos de labirintos
ou descobrir palavras numa sopa de letras.

Baleia de Bico Resgatada
na Madalena

Ação, que envolveu diversas entidades públicas, permitiu o
salvamento de uma cria de Baleia de Bico, tendo a progenitora
acabado por morrer encalhada nas imediações da Piscina da
Madalena.

Foi resgatada, esta terça-feira, uma cria
de Baleia de Bico, que se encontrava
na área costeira periférica à Piscina
Municipal.
O animal foi salvo, numa ação concertada que envolveu diversas entidades,
nomeadamente a Câmara Municipal da
Madalena, os Bombeiros Voluntários,
o Comando-local da Polícia Marítima,
a Delegação Marítima, o Parque Natural da Ilha do Pico, diversos biólogos e
empresas marítimo-turísticas, que num
esforço conjunto conseguiram salvar o
pequeno cetáceo.
A progenitora da cria foi encontrada já
morta, nas imediações da Piscina, onde
uma equipa de técnicos do Departamen-

to de Oceanografia e Pescas (DOP) da
Universidade dos Açores e da Direção
Regional dos Assuntos do Mar, se reuniu para proceder à recolha de amostras
biológicas do animal, que foi removido e
será posteriormente necropsiado.
Enaltecendo o árduo trabalho de todas
as entidades envolvidas no resgate da
cria de Baleia de Bico, José António Soares, Presidente da Câmara Municipal da
Madalena, saudou o empenho e rapidez
de todos os intervenientes, que permitiu
o salvamento deste cetáceo comum nos
nossos mares, salvaguardando com este
gesto a nossa fauna marítima e a incrível
biodiversidade açoriana.

Colocados previamente de quarentena, os livros
foram entregues pelo próprio Executivo autárquico
aos docentes de cada uma das Escolas Primárias do
Concelho, que agradeceram a atenção e permanente
disponibilidade da edilidade.

Autarquia Dá Apoio na
Vacinação Contra a Covid-19
no Concelho da Madalena

Colaborando ativamente com a Unidade de Saúde da Ilha do Pico
(USIP) desde o início desta crise sanitária, tendo inclusivamente
em abril cedido todo o material necessário para a criação de um
centro de rastreio drive-thru na Ilha, a autarquia disponibilizou
agora os meios logísticos necessários para a preparação do espaço,
onde será inoculada a vacina.

A vacinação contra a Covid-19 arrancou,
no Concelho da Madalena. Sempre ao
lado dos profissionais de saúde, o Município prontamente cedeu todo o apoio
logístico solicitado.
No início deste mês, a Câmara colaborou
na preparação da sala de espera onde
será administrada a vacina, que nesta primeira fase, se destina a utentes e funcionários das instituições de solidariedade
social concelhias, profissionais de saúde e
bombeiros, previamente identificados, de
acordo com as prioridades estabelecidas
no Plano Regional de Vacinação.
De acordo com este Plano, os residen-

tes selecionados para as diferentes fases
serão vacinados pelas equipas de enfermagem da Unidade de Saúde, mediante
contacto prévio para obtenção de consentimento e agendamento da vacinação.
Colaborando ativamente desde o início da
pandemia com a USIP, o Município tem
estado na primeira linha de apoio, tendo
inclusivamente em abril disponibilizado
tendas para a criação de um centro de
rastreios à covid-19 drive-thru na Ilha
do Pico, permitindo uma maior rapidez
na execução da colheita, salvaguardando
assim a saúde de todos os madalenenses
e picarotos.

