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Informação Municipal

Requalificação do Centro da Vila
da Madalena – 3ª fase
Explorando a forte relação com o mar como fator de diferenciação
e valorização da frente marginal, a obra pretende tornar o centro da Vila
mais atrativo, através da correção de vários problema urbanos, tendo
como ponto chave a requalificação do Cais Antigo e Largo Cardeal Costa
Nunes, valorizando o espaço envolvente dos dois principais edifícios do
centro: os Paços do Concelho e a Igreja Matriz.

Reabilitação, Ampliação e Modernização
da Rede de Águas

Requalificação do Leito
da Ribeira de São
Caetano

Beneficiando toda a infraestrutura, a obra prevê a substituição integral de troços problemáticos em que
ocorrem perdas significativas, por
insuficiente capacidade da tubagem,
contemplando ainda a impermeabilização de reservatórios e câmaras
de perda de carga, a substituição das
eletrobombas por outras mais fiáveis,
de forma a colmatar falhas, promovendo uma melhoria da qualidade de
vida, ao potenciar uma gestão sustentável deste importantíssimo recurso,
fundamental ao nosso dia-a-dia.

Visando salvaguardar a segurança
das pessoas e bens, o projeto prevê
a limpeza e requalificação do leito da
Ribeira de São Caetano, com a consolidação das margens, incluindo
ainda o prolongamento das mesmas
em direção ao mar, de forma a defender a foz da ribeira da força das marés, evitando que as descargas desta
afetem negativamente a área balnear
adjacente.

Madalena
Na Senda do Progresso

Acrescentando valor à paisagem urbanística da Madalena, numa simbiose perfeita entre o fomento da economia e a
reabilitação da malha urbana, o Município tem em carteira grandes obras que irão potenciar a captação de investimento privado. Gerando riqueza em todo o Concelho e alavancando o crescimento, a Madalena continuará na senda
do progresso, vivendo um tempo de desenvolvimento económico e social nunca antes visto.

Rota dos Maroiços
e Rota do Vinho
Fomentando o ecoturismo e o enoturismo, as rotas passarão, por alguns
dos mais emblemáticos locais do
Concelho, nomeadamente a Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do
Pico, património Mundial da UNESCO, o Museu do Vinho, as típicas adegas, entre outros lugares, num roteiro
verdadeiramente idílico.

Ciclovia da Madalena
Promovendo a mobilidade sustentável e incentivando a prática física regular, a ciclovia, estender-se-á desde
o Cachorro à Areia Larga.
Esta nova estrutura irá contribuir,
incontornavelmente, para afirmar a
Madalena como um centro urbano dinâmico e ambientalmente sustentado, inscrevendo-se no novo paradigma de mobilidade que visa combinar
o desenvolvimento e a acessibilidade
com a melhoria da qualidade de vida
dos munícipes.

Mercado Municipal da Madalena
Com uma localização privilegiada, à entrada do centro da Vila da Madalena, a infraestrutura visa apoiar os produtores locais, permitindo o escoamento da sua produção e conferindo maior visibilidade aos produtos da
nossa terra, assumindo uma importância estratégica do ponto de vista
turístico.

