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Município Assinala Dia Contra a
Homofobia, Bifobia e Transfobia

Município Apoia Famílias Carenciadas
Com Medicamentos Gratuitos

Autarquia aderiu à Rede Solidária do Medicamento que garante aos munícipes em
O Município da Madalena situação de fragilidade económica ter acesso grátis a medicamentos essenciais, prescritos
assinalou, a 17 de maio, o por receita médica, permitindo assim às famílias madalenenses poupar anualmente
Dia Internacional Contra centenas de euros, num apoio crucial às franjas mais carenciadas da população.

a Homofobia, Bifobia e
Transfobia,
hasteando
nos Paços do Concelho,
a bandeira LGBTQ, como
símbolo de apoio às minorias sexuais ainda discriminadas.
Na vanguarda da luta pela igualdade de direitos na região,
a edilidade madalenense foi a primeira do arquipélago
a adotar um plano municipal de combate às disparidades de género, tendo em setembro de 2015, apresentado publicamente este importante documento que
visava mitigar as assimetrias baseadas no sexo, contribuindo para a efetiva coesão social no Município e no País.

Duques de Bragança de Visita
À Ilha do Pico

Em breve, as famílias madalenenses dade e outros em situação de carência “Este é, sem dúvida, um apoio imporcom dificuldades financeiras terão económica, a cada utente é atribuído tantíssimo para as nossas famílias.
acesso gratuito a medicamentos pres- um cartão, o Cartão Abem, que lhe É mais um projeto da autarquia que
critos pelo médico. O apoio concedido permite receber os medicamentos visa combater a pobreza e a exclusão
pelo Município resulta do protocolo prescritos nas farmácias aderentes, social, indo ao encontro de outras mecelebrado, na passada semana, entre sem burocracias.
didas que temos tomado no mesmo
a autarquia e a Associação Dignitude, Atualmente, as farmácias do Conce- sentido e que têm como grande obque visa a implementação no Conce- lho já se encontram em processo de jetivo garantir a qualidade de vida de
lho do Programa Abem - Rede Solidá- adesão a esta rede nacional, cabendo todos os madalenenses, sem exceção.
ria do Medicamento.
ao Serviço Social e Educação do Mu- Porque a Madalena é um concelho de
Tendo por destinatários os beneficiá- nicípio a referenciação dos munícipes todos, para todos.”
Os Duques de Bragança visitaram no domingo o Pico, rios de prestações sociais de solidarie- socialmente vulneráveis.
reunindo-se com os Presidentes das três Câmaras da
ilha, para um almoço na Madalena, que contou ainda
com a presença do Secretário Regional do Ambiente.
No final da refeição, realizou-se a habitual troca de
lembranças, tendo o líder da autarquia madalenense Colaborando ativamente com as coletividades locais, o Município da Madalena apoiou
oferecido aos duques dois licorosos do Pico, nomeada- a requalificação da infraestrutura, contribuindo assim para a preservação das nossas
mente o Vinho Comemorativo da Madalena, Cidade do tradições e da nossa cultura popular.
Vinho, criado em 2017 com o contributo de todos os
produtores picarotos certificados.
Encantados com a beleza da Ilha e a hospitalidade das
suas gentes, os monarcas visitaram ainda a Paisagem
Protegida da Cultura da Vinha e o Parque Natural.

Requalificação da Sede da Irmandade
de Santo António do Monte Concluída

Madalena Vence I Edição
da Supertaça do Triângulo
As obras de beneficiação da sede da Irmandade de Santo
António do Monte foram concluídas.
A requalificação contemplou a substituição da estrutura
do telhado, o revestimento da cobertura e a pintura do
edifício, maximizando o potencial deste espaço e dignificando todos os eventos e atividades nele dinamizados.
A par das obras, foram ainda instaladas portas exteriores
em alumínio, numa intervenção realizada com o apoio

da autarquia, concedido através de contrato-programa,
valorizando a cultura popular e perpetuando o culto em
honra a Santo António do Monte.
Com mais de um século de existência, a Irmandade de
Santo António do Monte é a responsável pela organização de uma das mais antigas festividades do Concelho,
tendo um papel de relevo na promoção e reforço das
nossas tradições locais.

Os Grandes Filmes Estão de Regresso ao Auditório da Madalena
O Futebol Clube da Madalena venceu, no domingo, a
primeira edição da Supertaça do Triângulo, fazendo o
triplete, ao derrotar em casa o F. C. da Calheta por 3-2.
Felicitando a equipa, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, um voto de louvor ao Madalena, pela
conquista da Supertaça Dr. Manuel Faria de Castro e
da Supertaça do Triângulo.
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