Município da Madalena

Informação Municipal

“Madalena Bem Me Quer” Incentiva
Natalidade No Concelho

Luciana Oliveira Representa a
Madalena na Eleição da Rainha
das Vindimas

Município dá as mãos aos novos papás, neste momento tão especial da vida do casal,
apoiando através do projeto “Madalena Bem Me Quer” as famílias e os recém-nascidos,
num incentivo incontornável à natalidade, combatendo um dos mais graves desequilí-

O Município da Madalena marcou presença no Consemana, em Águeda.
Luciana Oliveira, de 20 anos, representou a Madalena, Cidade do Vinho 2017, no concurso da Associação
de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), co-organizado pela autarquia da Madalena e de Águeda,
aliando a beleza à valorização das nossas tradições
vitivinícolas.

Centenas de Pessoas Marcam
Presença no Arranque do “Cordas”

Vinte e cinco pais ou futuros
papás receberam, a 8 de setembro, das mãos do Presidente da
Câmara Municipal da Madalena
um kit de natalidade, visando
apoiar as famílias, neste momento único na vida dos casais.
Fraldas, toalhitas, óleos e hidratantes são alguns dos muitos
produtos, que compõem o kit

oferecido pela autarquia, com o seus representantes legais.
intuito de incentivar a natalidade, A aposta em políticas públicas pro- motoras de uma inclusão social
plena e incentivo à natalidade são
jovem.
cruciais para a Câmara Municipal
O projeto pioneiro na ilha preco- da Madalena, que tem desde semniza ainda o acompanhamento pre empenhado os seus melhores
dos recém-nascidos, nos primeiros esforços, em prol do combate ao
dois meses de vida, sempre que so- envelhecimento populacional e ao
licitado pelos progenitores ou pelos incentivo à captação de jovens.

Madalena Assinala Semana Europeia do
Desporto
Com largas dezenas de eventos preparados, em parceria com diversas instituições
locais, a autarquia organizou um programa dos 8 aos 80, para todos os gostos.
O Município da Madalena assinala, de 23 a 30 de setembro, a
Semana Europeia do Desporto, com uma vasta multiplicidade
de eventos programados.
Apostando, fortemente, no combate ao sedentarismo, o Município preparou um programa para todas as idades, com um dia
dedicado, exclusivamente, aos seniores e múltiplas atividades
para os mais jovens, com diferentes níveis de intensidade.
Caminhadas, concentrações de futsal, torneios, atividades
náuticas e aulas gratuitas nos ginásios locais são algumas das
atividades preparadas, com o objetivo de promover o incremento da atividade física regular, melhorando a qualidade de
vida.
Sendo as doenças cardiovasculares a principal causa de morte em Portugal, a saúde deste órgão vital mereceu também a
especial atenção da Câmara Municipal, que irá assinalar o Dia
do Coração, promovendo rastreios cardiovasculares e a já célebre “Caminhada pelo Coração”.
Sob o lema “Be Active”, a Semana Europeia do Desporto é
uma iniciativa da Comissão Europeia, que pretende fomentar
a atividade física, princípio basilar das políticas públicas de
promoção desportiva da autarquia da Madalena, um “Município Amigo do Desporto”.

Centenas de pessoas
participaram, domingo, no arranque do
“Cordas”, um festival
de música tradicional,
promovido pela Câmara Municipal da
Madalena e pela MiDIREITOS RESERVADOS
ratecArts, que visa dinamizar a cultura artística do Concelho, dando particular
destaque aos cordofones.
Levando a música e as artes picoenses além-fronteiras,
ao integrar-se no conceituado World Music Festivals, o
arranque do evento reuniu tocadores de todas as ilhas
do triângulo, num hino às nossas tradições e cultura,
cativando a audiência, ao longo de três horas de ativi-

Município Abre Inscrições Para
o Programa Escola+Desporto
Estão abertas as inscrições
para o programa Escola+Desporto, que leva às
Escolas Primárias do Concelho saúde e diversão, em
sessões quinzenais de exercícios, adaptados às exigências e capacidades físicomotoras de cada grupo.
Incentivando a prática desportiva e revolucionando o
estilo de vida dos mais jovens, incitando-os a trocar o computador e a consola por
sorrisos e saúde, o programa dinamizado pela autarquia
e, que é já um sucesso entre a comunidade estudantil,
visa combater nas camadas mais jovens o sedentarismo,
considerado já a doença do próximo milénio, e estimular
o desporto infantil e pré-competitivo.
CINEMA NO AUDITÓRIO DA MADALENA
17 setembro. 21h00 . Dunkirk
24 setembro. 16h00 . Surf’s Up 2: WaveMania
Adultos 4€ | Crianças até 10 anos 3€

