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Informação Municipal

Madalena Celebrou 298 Anos de História, Tradição e Desafios

Cumprindo zelosamente com as orientações de saúde vigentes, o Município comemorou o 298º aniversário de elevação a Concelho,
assinalando ainda de forma simbólica o Dia da Mulher e o Dia Municipal do Bombeiro, instituído pela edilidade em 2018, com o intuito
de homenagear os nossos bravos Soldados da Paz.

O Município da Madalena celebrou, esta segunda-feira,
o seu 298º aniversário. A data foi comemorada com a
tradicional Eucaristia e o descerramento de placas toponímicas, homenageando duas grandes personalidades da nossa Terra, Dr. Tomás Garcia Duarte Júnior e
Prof. Dra. Maria Amélia da Silveira.
Foram ainda distinguidos os funcionários da autarquia,
que completaram no último ano 15 e 25 anos de serviço,
enaltecendo o seu contributo no desenvolvimento da

Madalena.
Como é habitual, o Presidente da Câmara ofereceu flores
a todas as colaboradoras do Município, assinalando
o Dia da Mulher, e enaltecendo assim a importância
da igualdade de género para a autarquia, a primeira
dos Açores a adotar um plano interno de combate às
assimetrias de género.
Associando esta efeméride à celebração do Dia Municipal dos Bombeiros, o líder do Executivo, acompa-

Município da Madalena Cria Programa
de Apadrinhamento Animal

Sempre desejou ter um cão, mas a falta de espaço lá em casa, os elevados gastos ou
o medo que se incompatibilize com outros animais, fizeram-no desistir deste sonho?
Coloque os receios de lado e apadrinhe um focinho! Venha ao Canil Municipal e faça
um amigo para a vida, com quem poderá ‘cãoviver’, sempre que quiser, visitando-o
nas instalações do Canil ou levando-o a passear fora destas.

Consulte o Regulamento em

Com um número crescente de residentes de quatro
patas, o Canil Municipal desenvolveu uma iniciativa
pioneira em toda a ilha: o programa de apadrinhamento animal, que permitirá a todos os interessados

e até mesmo a empresas e instituições apadrinhar um
dos cerca de 80 cães selecionados para integrar o programa, após avaliação clínica e comportamental.
Para quem adora animais, mas não tem, de momento, condições para adotar esta é, sem dúvida, a solução
ideal. Visando aproximar o Canil da comunidade e promover futuras adoções, a iniciativa dá a oportunidade
aos inscritos no projeto de visitar os afilhados, podendo levá-los a passear ou até mesmo a passar, curtos períodos de tempo em sua casa, de modo a acompanhar
o seu crescimento.
Tendo sempre em mente o bem-estar dos patudos, os
padrinhos deverão respeitar escrupulosamente as regras de funcionamento do Canil, evitando perturbar as
rotinas pré-estabelecidas e colaborar, de forma ativa,
para o saudável desenvolvimento do seu afilhado.
O apadrinhamento é um ato de amor! Apadrinhe um
focinho!

nhado dos seus vereadores, entregou também flores às
Bombeiras Voluntárias do Concelho, reconhecendo o
heroísmo e empenho destas profissionais, que diariamente zelam pela nossa segurança.
Dado o atual contexto de pandemia e de forma a salvaguardar a saúde pública, todas as cerimónias tiveram
um número restrito de participantes, de acordo com as
normas de distanciamento e segurança sanitária, preconizadas pela Autoridade Regional de Saúde.

A Reciclar Também Está a Poupar!

Resíduos Reciclados
no Município da Madalena
FEVEREIRO 2021

JANEIRO
22684 kg

FEVEREIRO

10,71% 9,20%
20000 kg

9,45%

QUANTIDADE
DE RESÍDUOS
RECICLADOS

17540 kg

17540 kg

9,62%

PREÇO A PAGAR
Preço por Tonelada
pago pelo Município
< 10% - 60€
> 10% - 40€
< 30% - 25€
< 40% - 15€

RESÍDUOS RECICLADOS

3300 Kg

3080 Kg

11160 kg

SEMPRE QUE O VOLUME DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS
ENTREGUES PELA AUTARQUIA ASCENDE OS 10%, O PREÇO PAGO
POR CADA TONELADA DE RESIDUOS INDIFERENCIADOS REDUZ
SIGNIFICATIVAMENTE?

