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Município Dá Início a Obras de
Requalificação do Complexo Desportivo
da Madalena

Projeto, que arrancou com a modernização do edifício de apoio ao Patinódromo,
onde estão instaladas várias entidades desportivas do Concelho, contempla ainda a
intervenção em diferentes infraestruturas municipais, desde o Estádio de Futebol à
Pista de Patinagem, valorizando a prática desportiva na Madalena e o apoio aos clubes.

MEDIDAS PARA
CONTER A DISSEMINAÇÃO

Use máscara.
evite tocar-lhe
enquanto a utiliza.

Mantenha a distância
de segurança.

A Câmara Municipal vai avançar com as obras de requalificação do Complexo Desportivo da Madalena. A
intervenção arrancou, este mês, com a reabilitação do
edifício de apoio ao Patinódromo, onde está sediado o
Pico Automóvel Clube, a Associação de Atletismo do
Pico, a Associação de Patinagem, a Associação de Ténis de Mesa e o Serviço de Desporto da Ilha do Pico.
A par desta primeira intervenção, a autarquia irá ainda proceder à ampliação da pista de patinagem, man-

tendo o circuito original, com pequenas correções
de ângulo nas curvas.
O projeto contempla também a substituição do relvado sintético do Estádio Municipal, a ampliação do
campo e a remodelação dos balneários, bem como a
realização de obras no edifício central, que passará a
albergar a sede do Futebol Clube da Madalena, melhorando assim as condições para a prática desportiva, num dos principais equipamentos do Concelho.

Madalena Investe Em Obras de
Beneficiação na Habitação de Idosos
Carenciados

Melhorando as condições de habitabilidade e mobilidade, de forma a prevenir quedas
e evitar a institucionalização dos idosos, a autarquia realizou no último ano diversas
reparações e pequenos arranjos, nomeadamente a substituição de banheiras por
polibans e a colocação de rampas ou corrimões, oferecendo maior conforto habitacional
aos nossos seniores, em prol do seu bem-estar pleno.

Desinfete as mãos

à entrada e saída dos
estabelecimentos públicos.

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

LIGUE

808 24 60 24

LINHA DE SAÚDE AÇORES

Vários idosos da Madalena receberam, desde o início do ano passado,
apoio da autarquia para a realização
de obras nas suas casas, tornando-as mais seguras, de forma a garantir a sua autonomia e a permanência
no próprio lar.
As intervenções, realizadas pelos
funcionários do Município, no âmbito do programa MadalenAbraça,
foram executadas ao nível dos imóveis e na aquisição de equipamentos
indispensáveis, permitindo adequar

os espaços habitacionais às necessidades de acessibilidade dos seniores
com mobilidade condicionada.
A par das obras de adaptação e eliminação das barreiras arquitetónicas, os colaboradores municipais
realizaram ainda arranjos domésticos, como reparações no sistema
elétrico e de iluminação, de torneiras e de fechaduras, substituição de
equipamento sanitário e de vidros
em portas e janelas, entre outros
pequenos serviços que representam

uma grande ajuda para os nossos
idosos.
Visando melhorar o parque habitacional, o Município tem ainda
apostado no apoio à habitação degradada, através de um programa
destinado aos agregados familiares
carenciados do Concelho, num investimento autárquico que prevê, só
neste ano, um montante global de
40 mil euros, em prol do bem-estar
das famílias madalenenses.

