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Informação Municipal

Madalena Adere à Hora
do Planeta
Este sábado,
apague as luzes,
entre as 20h30
e as 21h30, e
junte-se à maior
campanha do
mundo pelo
Planeta.

Município Avança com Ampliação dos
Cemitérios da Criação Velha e Bandeiras

Há muito ambicionadas pela população, as intervenções da autarquia pretendem
ampliar a área global e melhorar a funcionalidade destes espaços, que se encontram
sobrelotados, conferindo a máxima dignidade e respeito na última homenagem prestada
aos nossos entes queridos.

A Câmara Municipal da Madalena associa-se, uma
vez mais, à Hora do Planeta, uma iniciativa verde
realizada à escala mundial, pela WWF (World Wide
Fund for Nature).
A autarquia vai desligar as luzes de todos os edifícios
municipais, juntando-se às centenas de milhões de
entidades e pessoas em todo o mundo nesta ação
simbólica em defesa do ambiente, num momento
único de contemplação do Planeta que, pelo décimo
quinto ano consecutivo, fica às escuras.
Tendo, este ano, como tema central “A Água e as
Alterações Climáticas”, o evento será ainda celebrado
digitalmente com a “Hora da Água”, um programa
online apresentado por Leonor Poeiras, embaixadora
da ANP|WWF, sensibilizando os portugueses para o
desperdício deste recurso vital.
A Hora do Planeta teve início em 2007, na Austrália,
e desde então tornou-se um fenómeno global. No
ano passado, atingiu milhares de cidades e vilas, em
190 países de todos os continentes, recebendo títulos
como “a maior campanha do mundo pelo Planeta”.

O Presidente da Câmara Municipal da Madalena assinou, na
passada sexta-feira, os autos de
consignação das empreitadas
de ampliação dos cemitérios da
Criação Velha e das Bandeiras.
Ampliando e requalificando as
infraestruturas já existentes, as
intervenções irão dotar os cemitérios de 78 novas campas na

Município Distribui Kits
de Poupança de Água Por
Todo o Concelho

Furo do Cabeço Pequeno Já se Encontra
em Funcionamento

Criação Velha e 133 nas Bandeiras, dando resposta às necessidades da população com o aumento dos espaços em 481m2 e
988m2, respetivamente.
A par do acréscimo do número das sepulturas, os projetos
contemplam ainda a criação de
áreas ajardinadas, bem como salas de arrumos e casas de banho,

onde estas ainda não existam.
Com um prazo de execução de
180 dias, as obras adjudicadas à
empresa AFAVIAS representam
um investimento da autarquia
madalenense de 153.608€, na
Criação Velha, e 155.858€, nas
Bandeiras.

Apostando numa política de racionalização
do consumo de água, a iniciativa irá arrancar
na freguesia da Criação Velha.

Com o intuito de salvaguardar a saúde pública e o fornecimento de água à população,
a autarquia irá suspender, temporariamente, a utilização do reservatório de apoio à
agricultura na freguesia da Criação Velha.

O Município da Madalena criou um projeto-piloto
que visa a implementação de medidas de poupança
de água, em todo o Concelho.
A iniciativa irá arrancar já este mês com a distribuição
gratuita de cerca de 800 redutores de caudal, na
freguesia da Criação Velha, cuja qualidade da água
tem vindo a deteriorar-se de forma significativa,
alargando-se posteriormente às restantes freguesias.
A par desta medida, a autarquia irá ainda proceder
à instalação de economizadores de água em todos os
edifícios municipais e equipar os duches públicos das
zonas balneares com temporizador, de forma a reduzir
consumos e evitar desperdícios, por um futuro mais
sustentável.

O Município da Madalena abriu o Furo de Captação de
Água do Cabeço Pequeno, de abastecimento exclusivo à
lavoura, suprindo as necessidades dos agricultores madalenenses.
Colmatando a carência de água do furo da Criação Velha, uma vez que a infraestrutura se encontra em sobre-exploração, o reservatório de apoio à agricultura da
freguesia será temporariamente encerrado, de modo a
assegurar o abastecimento de cerca de 700 habitações.

Atualmente, existem seis pontos de fornecimento de
água a toda a lavoura do Concelho, nomeadamente, no
Cabo Branco, Cabeço Pequeno, Mirateca, São Mateus,
São Caetano e, ainda, na Terra do Pão.
Ao longo deste mês, serão ainda distribuídos 800 kits
de poupança de água, com início na freguesia da Criação Velha, dotando a população de ferramentas que
possibilitem uma diminuição do consumo e uma poupança de 25 por cento na sua fatura.

