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Município Apoia Arte Pública
na Madalena

Trocando as telas por paredes e as galerias
pelo céu aberto, o Município da Madalena
aposta na dinamização da arte urbana, com
novas pinturas e a restauração das antigas,
enchendo o Concelho de vida e cor.
Foi inaugurada, na passada
sexta-feira, o mural “Música
nos Corações II”, na Casa do
Povo da Madalena.
Inspirado na tradicional viola
da terra e no ‘bailho’ da chamarrita, a pintura da artista
Ana Paxeco marca o regresso do ‘Madalena Roteiro de
Arte Pública’, que pretende transformar as ruas do Concelho numa verdadeira galeria de arte ao ar livre.
Dinamizando a arte urbana na Madalena, a MiratecArts,
em parceria com a Autarquia, tem apostado na criação
de novos elementos de atratividade no Concelho, como a
pintura de murais e outras obras, aliando a contemporaneidade e a tradição.

Pauleta Oferece Equipamentos
à Obra Social Madre Maria Clara

O ex-internacional açoriano,
Pedro ‘Pauleta’ ofereceu, na
passada semana, equipamentos oficiais da Escola de
Futebol Pauleta às crianças
da Obra Social Madre Maria
Clara (OSMMC).
Convidado como orador no seminário ‘‘Triângulo Sport
Talks’’, Pedro Resendes visitou, na companhia do líder
da autarquia, a OSMMC, que acolhe dezenas de crianças
institucionalizadas de toda a ilha do Pico.
O jogador foi recebido com grande entusiasmo pela pequenada que, ao longo da alegre tarde de convívio, o convidou para padrinho da Casa Residencial Lar de Jovens
D. José da Costa Nunes, aceitando visivelmente emocionado o compromisso.

Madalena Inaugura Primeiro Centro Local
de Apoio à Integração de Migrantes no Pico

Visando dar apoio em todo o processo de acolhimento e integração dos imigrantes,
em articulação com as diversas estruturas locais, o Centro inaugurado na presença da
Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, é o quarto dos Açores a abrir portas.

Foi inaugurado, segunda-feira, o
Centro Local de Apoio à Integração
de Migrantes (CLAIM), da Madalena, que irá funcionar na antiga sede
da Junta de Freguesia da Madalena.
A anteceder a inauguração do espaço, que contou também com a
presença do Diretor Regional das
Comunidades, José Andrade, foi
assinado um Protocolo entre o Município da Madalena, o Alto Comissariado para as Migrações e a Associação dos Imigrantes nos Açores,
formalizando a criação do CLAIM.
Criado com o intuito de promover
interculturalidade, o centro irá assu-

mir-se como uma porta aberta, dando uma resposta integrada de todos
os serviços, nas mais diversas áreas
como a saúde, a educação, a legalização, a segurança social, a habitação e a formação profissional.
Defendendo que “maior proximidade é melhor integração”, José António Soares, Presidente da Câmara
Municipal, considera a abertura
deste espaço “um importantíssimo
passo na promoção da inclusão social, na afirmação dos direitos humanos como motor da cidadania, na
construção de um Concelho aberto,
intercultural e coeso”.

Com quase 500 imigrantes a residir na Ilha, ou seja cerca de 15 por
cento do total de estrangeiros a viver
nos Açores, o autarca acredita que
a inauguração do CLAIM da Madalena “é um forte contributo para
a construção de um Concelho mais
inclusivo, onde a diversidade é um
valor e a igualdade de oportunidades é um objetivo sempre presente”.
Por sua vez, a Secretária de Estado
para a Integração e as Migrações,
Cláudia Pereira, manifestou a sua
satisfação pela prontidão com que
a edilidade respondeu ao desafio da
criação de um CLAIM na Madalena.

Município Entrega 19 Kits de Natalidade

Sempre ao lado das famílias madalenenses, a autarquia apoiou já cerca de 250 casais,
desde a criação do projeto “Madalena Bem Me Quer”, que visa incentivar a natalidade,
neste que é por excelência um dos Concelhos com a mais alta taxa de nascimentos em
todo o país.

António Garcia Homenageado
com Lançamento de Biografia

“A Biografia de António
Garcia” foi lançada dia 24, no
Auditório da Madalena.
Apresentada por Manuel Serpa, a obra, de António Maciel,
retrata o percurso do único
futebolista picaroto a jogar
na 1ª Divisão, desde as ruas da Madalena aos grandes
campos nacionais, relembrando os momentos mais marcantes da sua vida.
O serão cultural, abrilhantado por um momento musical,
contou com a presença de António Carlos Garcia, filho do
atleta homenageado, e Eduardo Pereira, Presidente da
Associação de Futebol da Horta (AFH), que no âmbito
das comemorações do 90º aniversário da AFH, patrocinou os custos desta publicação.

O Município entregou, quinta-feira
passada, 19 kits de natalidade.
Fraldas, toalhitas, óleos e hidratantes são alguns dos muitos produtos
que compõem o kit oferecido pela
autarquia, com o intuito de apoiar
os casais madalenenses, combatendo a desertificação demográfica e
contribuindo para a fixação da população jovem.

A par da oferta de produtos essenciais ao bem-estar do bebé, o programa preconiza ainda o acompanhamento dos recém-nascidos, nos
primeiros dois meses de vida, sempre que solicitado, pelos progenitores ou representantes legais.
A aposta em políticas públicas de
fomento à fixação de população no
Concelho é crucial para a edilida-

de, que tem desenvolvido diversas
iniciativas neste âmbito, desde a
venda de lotes para habitação, com
condições especiais para os jovens,
à atribuição de bolsas de estudo aos
universitários e, ainda, múltiplos
programas de conciliação da vida
profissional e familiar, como a Ludoteca, a Bebeteca Municipal e as
“Férias em Movimento”.
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