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‘Triângulo Sport Talks’ Traz Os Maiores
Craques Do Futebol Português à Ilha
Montanha

Promovido pelo Município da Madalena, o
maior seminário desportivo do Triângulo
terá como oradores Pauleta e Tarantini,
entre muitos outros, que prometem fintar o
sedentarismo e colocar o desporto no centro
da nossa comunidade.

Lotação máx. 115 lugares
Conforme determinado pela
Autoridade de Saúde e de acordo
com o Plano de Contingência do
Auditório da Madalena, aprovado
pela Direção Regional de Saúde

Câmara Municipal da Madalena

Largo Cardeal Costa Nunes
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292 628 700

O Auditório da Madalena é, a 22 de junho, palco de um dos
maiores seminários desportivos de sempre, o ‘Triângulo
Sport Talks’, que pretende fazer do desporto mote para uma
importante reflexão.
Visando promover uma análise crítica deste amplo universo, a iniciativa organizada pelo Município da Madalena irá
propiciar uma profícua partilha de experiências e conhecimentos, abordando diversos temas, sob múltiplos ângulos,
através do contributo de diferentes agentes ligados à área.
Figuras de renome do futebol português, como ‘‘Pauleta’’
e “Tarantini”, e ainda alguns dos mais renomados especialistas na matéria, nomeadamente Carlos Neto, o conhecido
professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade de Lisboa, que pôs o direito a brincar
na ordem do dia, vão analisar questões como a ciência e o
desporto, o seu impacto na sociedade e a capacidade de superação dos atletas.
Reconhecida em todo o país pelas políticas públicas de fomento desportivo, a autarquia tem-se destacado pelo apoio
constante às equipas locais e pela promoção do desporto,
nas suas múltiplas vertentes, no Concelho e na Ilha.

Turismo Sénior Em Debate
na Madalena

O perfil e as motivações do
turista sénior que procura os
Açores como destino de férias
deu mote, na passada semana,
a uma profunda reflexão sobre
o estado atual e o futuro deste
segmento turístico, na região e na ilha.
Teresa Medeiros e Licínio Tomás, docentes da Universidade dos Açores, analisaram, na Conferência “Turismo
Sénior nos Açores: Olhar dos Turistas e Stakeholders” os
resultados de um trabalho realizado no âmbito do projeto “TU-Sénior55+”.
No evento, foi ainda apresentado, por Carlos Santos,
professor da Universidade dos Açores, o livro “Turismo
Sénior: Abordagens, Sustentabilidade e Boas Práticas”,
fruto da riqueza científica e experiencial das conferências
e comunicações realizadas no decurso deste projeto.

Atuar Hoje É Pensar no Amanhã!
Resíduos Reciclados
no Município da Madalena
MAIO 2021

ABRIL

QUANTIDADE
DE RESÍDUOS
RECICLADOS

28498 kg

11,74% 14,40%
10940 kg

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

13940 kg

15,45% 7,93%

RESÍDUOS RECICLADOS

Município Realiza Obras de Beneficiação
Em Todo o Concelho

Na rota do progresso, a autarquia tem colaborado ativamente com as Juntas de
Freguesia do Concelho, cedendo, a par do apoio financeiro já previsto, a mão de obra
e os equipamentos necessários à execução de arranjos, limpeza de espaços públicos e
pequenas obras de requalificação, promovendo um desenvolvimento sustentável e coeso.

MAIO

23766 kg

4998 Kg

5900 Kg

14220 kg

3380 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?

Nos últimos meses, todas as freguesias madalenenses conheceram
obras de beneficiação nos seus caminhos e infraestruturas coletivas,
como cemitérios, zonas balneares,
espaços verdes e parques infantis.
Empenhada em promover um crescimento equitativo, a autarquia tem
apoiado as Juntas de Freguesia,
com a cedência temporária de funcionários, veículos e maquinaria, co-

laborando com as edilidades locais
na resolução de problemas pontuais
e na requalificação de espaços.
Para José António Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena, “só o trabalho próximo e
articulado com todas as Juntas de
Freguesia, sem qualquer distinção,
permite um desenvolvimento sustentável do nosso Concelho.”
“Não basta atribuir o respetivo en-

velope financeiro, há que apoiar as
edilidades para uma resolução mais
célere dos problemas que vão surgindo, bem como na concretização
das obras e arranjos tidos por necessários, que elevam todas as Freguesias a um patamar de desenvolvimento claramente superior. É esta
a nossa aposta!”, defende o líder do
Executivo municipal madalenense.

OS BILHETES PODEM SER ADQUIRIDOS, DE 3.ª A 6.ª FEIRA, NA RECEÇÃO DO AUDITÓRIO
DAS 13H30 ÀS 16H00 OU 2 HORAS ANTES DA SESSÃO DE CINEMA.

*(ADULTOS - 4€ | CRIANÇAS ATÉ AOS 10 ANOS - 3 €)

