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Ciclovia da Madalena Concluída Até Ao Final do Verão

Promovendo a mobilidade urbana de forma sustentável e ecológica, a Ciclovia da Madalena irá ainda
incentivar a prática de exercício físico, fomentando o turismo de natureza, ao estender-se pelas mais
belas paisagens da nossa costa, entre o Cachorro e a Areia Larga, num fascinante percurso, com as ilhas
do Faial e São Jorge no horizonte.

A Ciclovia da Madalena, que une o Aeroporto
da Ilha do Pico ao Porto da Areia Larga,
ficará concluída já nos próximos meses.
As obras decorrem a bom ritmo, com a
construção e requalificação dos muros que
delimitam a infraestrutura em pedra basáltica, conferindo um melhor enquadramento
urbanístico e paisagístico, de forma a fortalecer a relação com o meio envolvente.

Com uma extensão de 13 quilómetros,
atravessando as magníficas paisagens da
nossa costa, a obra possui ainda um troço
que liga, no coração da Vila, os principais
pontos de interesse público, como a Câmara
Municipal, a Escola Profissional, a Escola
Cardeal Costa Nunes, a Igreja Matriz e o
terminal do Porto da Madalena.
Contribuindo fortemente para a afirmação

Obra de Requalificação do Moinho
do Monte Concluída

da Madalena como um centro urbano dinâmico, ambientalmente sustentado e atrativo
para quem cá vive e para quem nos visita,
a Ciclovia integra-se na estratégia autárquica de promoção da mobilidade ecológica e
fomento turístico, assente na valorização e
proteção do património ambiental da ilha.

Freguesia da Candelária vê nascer um novo atrativo turístico, executado
com o apoio da autarquia, que desde o primeiro momento se mostrou
disponível para colaborar ativamente com a Associação Monte Sem
Fronteiras nesta iniciativa de revitalização do legado etnográfico da
localidade.

Escola Profissional
do Pico Recebe
Visita do Secretário
Regional da
Juventude

As obras de beneficiação do
Moinho do Monte foram
concluídas, em março.
A recuperação deste património, realizada com o
apoio da autarquia e cofinanciada pelo programa
PRORURAL+, consistiu na
reconstrução parcial do corpo do moinho e do seu in-

A Escola Profissional do Pico recebeu a
visita do Secretário Regional da Juventude,
Qualificação Profissional e Emprego.
Ao longo do encontro, em que esteve presente
o líder do Executivo autárquico madalenense,
foram debatidos diversos temas, como a
promoção do empreendedorismo jovem e o
futuro do ensino profissional.
Com sete cursos, a EPP é um ativo estratégico
do Concelho e da Ilha, um exemplo de ensino
de qualidade, formando anualmente dezenas
de alunos com visão de negócio, de mercado
e de futuro.

terior, contemplando ainda
a requalificação integral da
área envolvente e do acesso
a esta infraestrutura, que
ficará apta para a produção
de farinha.
Doado por Manuel Cristiano Simas à Associação Monte Sem Fronteiras, o moinho
agora recuperado ganhará

ainda um importante papel
na promoção turística da
Candelária, estando preparado para receber visitas de
grupos, num investimento
absolutamente estruturante
para o desenvolvimento da
Freguesia, para quem lá vive
e para quem a visita.
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Madalena Celebrou 298 Anos de História, Tradição e Desafios

O Município da Madalena celebrou, a 8 de
março, 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 com 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, acompanhado dos seus vereadores, entregou também flores às Bombeiras

Município 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 que os 267 alunos do primeiro ciclo do
Concelho pudessem aprender brincando, nas 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 um caderno
de exercícios, com diferentes atividades.
Colocando o foco em questões centrais como
a sustentabilidade, 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 coronaví-

rus, 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.
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.

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 zelar pela segurança e 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.

Presidente da
Câmara Recebe
o Novo Capitão
do Porto da Horta

O Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares, recebeu em fevereiro o novo Capitão do Porto da Horta, João
Manuel Mendes Cabeças.
O Capitão-de-Fragata deslocou-se aos Paços
de Concelho para apresentação de cumprimentos ao líder da autarquia madalenense,
que reiterou a sua total disponibilidade em
colaborar, no âmbito das suas competências,
com esta instituição, reconhecendo a importância do bom relacionamento entre as duas
entidades.
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Município Dá Início a Obras de
Requalificação do Complexo Desportivo

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.

A Câmara Municipal vai avançar com as
obras de requalificação do Complexo Desportivo da Madalena. A intervenção arrancou, em fevereiro, 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, mantendo 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.

Autarquia Apoia
FC Madalena Com
Transporte Semanal
dos Escalões de
Formação

Apoiando o clube e fomentando a prática
desportiva entre os mais jovens, a autarquia
tem colaborado, desde o início do campeonato, com o Futebol Clube da Madalena, disponibilizando sempre que solicitado transporte
aos jogadores dos seis escalões de formação
da equipa para os jogos, que se realizam ao
fim-de-semana.
Com o intuito de impulsionar o desenvolvimento desportivo e humano e o salutar convívio, em situações de estágio e competição, o
Município tem cedido gratuitamente as viaturas e condutores necessários para as equipas de petizes, traquinas, benjamins, infantis, iniciados e juvenis, promovendo de forma
cabal o desporto no Concelho e na Ilha.
Reconhecida em todo o país pelas políticas
públicas neste domínio, a autarquia recebeu,
pelo quarto ano consecutivo, o galardão de
Município Amigo do Desporto, destacando-se pelo apoio constante às equipas locais,
pela promoção de múltiplos programas de
incentivo à atividade física e pela qualidade
na organização, planeamento e gestão neste
domínio.

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.

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 repre-

sentam 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 pleno das famílias madalenenses.
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Madalena Transforma Restos de Comida em Fertilizantes
Agrícolas

Apostando na valorização dos bioresíduos, o Município distribuiu 40 contentores em todas as freguesias, bem
como em dezenas de restaurantes e instituições do Concelho, onde há uma maior produção de bioresíduos,
fomentando assim a separação de orgânicos, que constituem cerca de 40 por cento do lixo indiferenciado
recolhido, de forma a reduzir também o desperdício alimentar.

A Madalena tem um novo ecoponto. A autarquia arrancou, em
fevereiro, com a distribuição por todo o Concelho do contentor
castanho, destinado aos bioresíduos.
A par da colocação na via pública, o Município entregou ainda em
cada um dos restaurantes e instituições concelhias um contentor
individual, aumentando a adesão à recolha seletiva dos resíduos
orgânicos, diminuindo a sua presença no lixo indiferenciado.
De forma complementar, foram ainda distribuídos milhares
de flyers nas habitações de todos os munícipes, dando a
conhecer o novo ecoponto e alertando para a importância da

Madalena
Distinguida Como
“Município Amigo
do Desporto”

A Madalena foi distinguida com o galardão “Município
Amigo do Desporto”, que visa premiar as iniciativas
autárquicas de excelência, neste domínio, a nível nacional.
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 Câmara ajustou os seus programas de
incentivo à atividade física, criando o “Ala
Mexer -Em Casa”, de forma a combater o sedentarismo e os efeitos decorrentes do isolamento, sem obrigar os seniores a sair de casa.
A edilidade evidenciou-se ainda pela qualidade na organização e gestão desportiva,
bem como pelo apoio às equipas e entidades
concelhias, culminando num inquestionável
incremento do desenvolvimento desportivo.

correta deposição dos resíduos biodegradáveis, como restos de
alimentos, crus ou cozinhados, plantas de jardim, saquetas de
chá e guardanapos usados.
Na vanguarda das políticas ambientais, a Câmara da Madalena
pretende ainda este ano investir meio milhão de euros na
modernização da recolha seletiva de resíduos, através da
renovação da sua frota automóvel e distribuição de centenas
de novos ecopontos e biocontentores por todo o Concelho,
melhorando o seu desempenho ambiental e colocando o
Município na linha da frente das práticas ecológicas na região.

Município da Madalena Atribui Bolsas
de Estudo a 37 Alunos do Ensino Superior

Sempre ao lado das famílias madalenenses, só nos últimos cinco anos
a autarquia entregou 160 bolsas de estudo aos alunos do Concelho
com bom aproveitamento escolar e baixos recursos económicos, num
montante global de 155 mil euros, incentivando assim estes jovens a
regressarem à sua terra natal.

O Município atribuiu, em abril, bolsas de
estudo a 37 estudantes universitários, apostando na educação como fator de desenvolvimento social da Madalena.
“É fundamental investir na nossa juventude,
porque são os jovens o futuro do nosso Concelho e pelo que vemos, aqui hoje, o futuro
da Madalena está muito bem entregue”, disse
José António Soares, Presidente da Câmara
Municipal, aquando da entrega das bolsas,
incentivando os estudantes a regressarem
à sua terra e assumirem o desenvolvimento
desta como uma ambição pessoal.
Ciente da importância que a educação assu-

me no crescimento económico e no progresso social das comunidades, a iniciativa, que
este ano se traduziu num investimento autárquico superior aos 33 mil euros, tem como
principais objetivos a promoção do sucesso
escolar e garantir a continuidade de estudos
dos jovens, concedendo apoios baseados em
requisitos de natureza socioeconómica e em
critérios de mérito escolar.
Visando apoiar as famílias mais carenciadas,
a autarquia abrirá, em agosto, candidaturas
para a atribuição de novas bolsas de estudo
aos estudantes com parcos recursos económicos e comprovado aproveitamento escolar.
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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.

O Presidente da Câmara Municipal da
Madalena assinou, em março, 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 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 ba-

Autarca 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!

nho, 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.

Baleia de Bico
Resgatada na
Madalena

Foi resgatada, em fevereiro, 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, como a Câmara da Madalena, os Bombeiros Voluntários,
a Polícia e a Delegação Marítima, o Parque
Natural, 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 Departamento 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.
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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 no
ano passado cedido todo o material necessário para a criação de um
centro de rastreio drive-thru na Ilha, o Município disponibilizou, nesta
nova fase de combate à pandemia, os meios logísticos necessários
para a preparação do espaço, onde será inoculada a vacina.

A vacinação contra a Covid-19 arrancou,
em fevereiro, no Concelho da Madalena.
Sempre ao lado dos profissionais de saúde, o Município prontamente cedeu todo o
apoio logístico solicitado.
No início do 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 residentes

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 de 2020 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.

7

Câmara Distribui
Kits de Poupança
de Água Por Todo
o Concelho

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

O Município da Madalena criou um projeto-piloto que visa a implementação de medidas de poupança de água, no Concelho.
A iniciativa irá arrancar em abril com a distribuição gratuita de cerca de 800 redutores
de caudal, na 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.

Furo do Cabeço Pequeno Já se Encontra em Funcionamento

Sempre ao lado dos nossos agricultores, a autarquia garantiu ainda que o reservatório de apoio à lavoura
da Criação Velha se mantivesse em funcionamento, salvaguardando simultaneamente a saúde pública e o
abastecimento à população e às explorações.

O Município abriu o Furo de Captação de
Água do Cabeço Pequeno, de abastecimento
exclusivo à lavoura, suprindo as necessidades dos agricultores madalenenses.
Promovendo uma gestão sustentável deste
importantíssimo recurso, a Câmara assegurou ainda o funcionamento do reservatório
de apoio à agricultura da freguesia da Cria-

ção Velha, abastecendo-o com água do Furo
de Captação do Cabeço Pequeno, numa ação
conjunta com o Instituto Regional de Ordenamento Agrário (IROA).
Atualmente, existem sete pontos de fornecimento de água a toda a lavoura do Concelho,
nomeadamente, no Cabo Branco, Cabeço Pequeno, Mirateca, Criação Velha, 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 a
redução do consumo e incentivando a uma
utilização mais sustentável deste recurso.
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Município Investe na Colocação de Asfalto e Prolongamento
da Rede de Águas Em Arruamento na Criação Velha

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores, cujo número tem crescido
significativamente nos últimos anos, a autarquia realizou obras de beneficiação na via, criando ainda um
sistema de drenagem de águas pluviais, promovendo a fixação de famílias na freguesia.

O Município da Madalena concluiu,em janeiro, os trabalhos de pavimentação num
arruamento perpendicular à Rua Nova, na
Criação Velha, dando assim por terminadas
as obras de beneficiação naquela via.
A intervenção permitirá assegurar a mobilidade com toda a segurança de quem diariamente circula naquela área, recuperando e
melhorando as condições de acessibilidade

deste arruamento, cuja utilização se tem
intensificado ao longo dos últimos anos devido à crescente construção de novas moradias aqui localizadas.
Melhorando de forma significativa a qualidade de vida dos moradores, a obra contempla ainda a ampliação da rede de águas
e criação de um sistema de drenagem de
pluviais, de forma a promover a fixação de

pessoas e famílias na freguesia.
Com o objetivo de requalificar o espaço público e melhorar a imagem urbana de todo o
Concelho, a autarquia pretende realizar diversas obras de beneficiação em determinados pontos críticos do Município, ao longo
dos próximos meses, dando assim continuidade ao trabalho de regeneração urbana que
tem vindo a ser desenvolvido pela edilidade.

Ludoteca Municipal Mais Perto da Pequenada

Estrategicamente localizada junto às escolas da Madalena, a Ludoteca Municipal está agora mais próxima
das crianças, num novo espaço adaptado às suas necessidades, que disponibiliza também serviço de
transporte, lanche e, claro, muita brincadeira e diversão, num importante apoio à criançada e às famílias.

A Madalena tem um novo espaço educativo dedicado à pequenada.
Proporcionando momentos únicos de aprendizagem e diversão aos
mais jovens, a Ludoteca Municipal conta já com mais de duas dezenas de crianças, do pré-escolar e primeiro ciclo, inscritas.
Criado a pensar nos mais novos, o projeto visa promover a ocupação
de tempos livres em regime pós-escolar, flexibilizando a conciliação
entre a vida familiar e laboral dos casais madalenenses, ao disponibilizar ainda acompanhamento e transporte dos jovens da escola para a
Ludoteca, bem com para as suas atividades extra curriculares.

Porque brincar é uma coisa muito séria, o novo espaço proporciona
à criançada diversas atividades lúdico-pedagógicas, enriquecendo os
conhecimentos e dando asas à imaginação dos jovens, de forma a estimular as suas competências sociais e capacidades cognitivas, através de brincadeiras, jogos e mil e uma aventuras.
Sediada na antiga Junta de Freguesia da Madalena, a Ludoteca Municipal está mais próxima dos principais estabelecimentos de ensino,
com um horário de funcionamento das 15h00 às 17h30 durante o período letivo e, entre as 8h30 e as 17h30, nas férias escolares.

