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Obras de Ampliação do Cemitério
de São Caetano Já Arrancaram

Dezenas de Atividades Marcam
Semana dos Resíduos na Madalena

As obras de ampliação e requalificação do Cemitério de São Caetano, muito ambicionadas pela população, já arrancaram.
Ampliando a infra-estrutura existente em 790m2, o que permitirá dotá-la de 93 novas
campas, o empreendimento contempla ainda a criação de um espaço de arrumos e a
construção de casas de banho de apoio.
Executada por um empreiteiro local, a estrutura localizada nas traseiras do espaço já
existente, terá ainda diversas áreas ajardinadas, sendo permitido o acesso ao interior
do cemitério de carro, por uma entrada lateral.
A obra pretende dar resposta às necessidades da população local, uma vez que o atual
espaço já se encontra sobrelotado, conferido a máxima dignidade e respeito na última
homenagem prestada aos entes queridos, num esforço da autarquia madalenense em
prol do bem-estar pleno da população local.

A Câmara Municipal da Madalena associou-se à nona edição da Semana
Europeia dos Resíduos, dinamizando
múltiplas iniciativas, como as Tardes
Ecológicas, que diariamente trouxeram
ao coração da Vila vários mestres de ofícios, que nas suas oficinas improvisadas
deram uma nova vida aos objetos usados,
aliando a poupança à preservação ambiental, ao promover a recuperação e reutilização de materiais, tema central desta
edição da Semana dos Resíduos.
Com o intuito de dar a conhecer o ciclo
do lixo, a autarquia realizou, no sábado,

Investimento integralmente financiado pelo Município vai dotar
a infra-estrutura de 93 novas campas, instalações sanitárias e um
espaço para arrumos.

Com largas dezenas de eventos, a autarquia assinalou a Semana
dos Resíduos, incentivando à recuperação e reutilização de objetos
usados, reduzindo a nossa pegada ecológica, através de campanhas
de sensibilização, workshops, visitas ao Centro de Processamento
de Resíduos e das “Tardes Ecológicas”, numa forte aposta do Município, em prol da preservação do meio ambiente.

uma visita ao Centro de Processamento
de Resíduos da Ilha do Pico, permitindo
às dezenas de pessoas inscritas perceber
como o lixo é transformado em úteis recursos para a sociedade.
A semana terminou, em grande, com a
realização do Workshop de Macramé,
ministrado por Ana Casals, promovendo
esta arte secular de tecelagem manual,
que aposta na reutilização de materiais
como expressão criativa, fomentando as
práticas ambientais corretas e fazendo
com que a moda dos nós jamais se desate
da preservação do património natural.

Município da Madalena
Cria Bolsa de Voluntários

Vinhos do Pico Fazem Sucesso No Faial

O Município da Madalena criou uma Bolsa de Voluntários, permitindo ao munícipes ter conhecimento dos projetos ou eventos a realizar, em que a participação de voluntários seja requerida.
Os interessados poderão inscrever-se nas diversas áreas
previstas, nomeadamente ambiente, desporto, cultura e
festividades, natureza e animais, proteção civil, saúde e
solidariedade social, sendo posteriormente informados
pelo município sobre os projetos existentes nos sectores de interesse.
Difundir o voluntariado no concelho, promovendo uma ocupação de tempos livres
proficiente e benéfica, criando, simultaneamente, uma consciência coletiva da relevância social da cooperação solidária são os objetivos maiores deste projeto, dinamizado pela autarquia, em prol do bem-comum e do compromisso com a causa pública.
Para se inscrever ou obter mais informações sobre o projeto, consulte www.cm-madalena.pt, dirija-se à Câmara Municipal da Madalena ou contacte por telefone através do
número 292 628 700

Dezenas de pessoas participaram, sábado, na
Enoteca Itinerante, que levou ao Faial os melhores vinhos do Pico.
A Sociedade Amor da Pátria acolheu a primeira edição do projeto autárquico realizado
no âmbito da Cidade do Vinho fora da Ilha do
Pico e que contou a presença de todos os produtores de vinho picarotos, nomeadamente a
Cancela do Porco, a Curral Atlantis, a Picowines, a Azores Wine Company, e ainda A Buraca e o Czar, que conquistaram os faialenses, revelando o infinito potencial dos magníficos néctares do Pico.
Ao longo do serão realizou-se ainda um brinde ao projeto da autarquia que irá levar a
todas as Ilhas do Triângulo o melhor da vitivinicultura, democratizando o acesso a este
universo de conhecimentos, com provas de vinhos comentadas, promovendo incontornavelmente o nosso vinho além-fronteiras.

A Enoteca Itinerante levou o melhor da vitivinicultura picoense ao
outro lado do Canal, e não deixou ninguém indiferente. Elogiados
Visando incrementar na sociedade civil as condições propícias ao pelo seu carácter único os vinhos do Pico arrebataram o coração
desenvolvimento do voluntariado, a autarquia pretende fomentar e os paladares faialenses, numa prova que contou com a presença
na comunidade o espírito de entreajuda, criando uma consciência de todos os produtores de vinho da Ilha-Montanha, reforçando as
coletiva da relevância social do apoio às causas públicas.
sinergias e a união entre os povos do Canal.

Cinema no Auditório da Madalena
‘‘Um crime
no expresso
do oriente’’
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9 dez.
21H30

16 dez.
21H30

Sáb >

Sáb >

M/14

M/12

Género >

Género >

comédia
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*Os bilhetes podem ser adquiridos nos dias úteis das 8H30 às 13H00 e das 14H00 às 16H00, ou 2 horas antes da sessão de cinema.

‘‘Pai há só
um... ou
dois’’

‘‘Star-wars:
Os últimos
Jedi’’
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(Adultos - 4€ | crianças até 10 anos - 3€)
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