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Mensagem de Páscoa do
Presidente da Câmara
Municipal da Madalena
Caros munícipes,
a Páscoa é um tempo de
partilha e solidariedade.
Celebramos o renascimento da vida e com ele
a confiança renovada
num mundo melhor.
Esta Primavera de Esperança, em que a própria natureza renasce e
explode de cor, devolve-nos a fé, que hoje tanto
precisamos, num amanhã mais promissor.
É, com este espírito, nestes tempos particularmente desafiantes, que vos desejo a todos uma
Feliz e Santa Páscoa!
Que a vida se renove, que a esperança e a fé habitem sempre nos nossos corações, que a Paixão de
Cristo ilumine o caminho, com esperança acrescida num futuro melhor.
A todos uma Santa Páscoa!

Ludoteca Municipal Mais Perto
da Pequenada

Estrategicamente localizada junto às escolas da Madalena, a Ludoteca Municipal está
agora mais próxima das crianças, num novo espaço adaptado às suas necessidades,
que disponibiliza também serviço de transporte, lanche e, claro, muita brincadeira e
diversão, num importante apoio à criançada e às famílias.

A Madalena tem um novo espaço
educativo dedicado à pequenada.
Proporcionando momentos únicos
de aprendizagem e diversão aos mais
jovens, a Ludoteca Municipal conta
já com mais de duas dezenas de
crianças, do pré-escolar e primeiro
ciclo, inscritas.
Criado a pensar nos mais novos, o
projeto visa promover a ocupação de
tempos livres em regime pós-escolar,
flexibilizando a conciliação entre

a vida familiar e laboral dos casais
madalenenses, ao disponibilizar
ainda acompanhamento e transporte
dos jovens da escola para a Ludoteca,
bem como para as suas atividades
extra-curriculares.
Porque brincar é uma coisa muito
séria, o novo espaço proporciona
à criançada diversas atividades
lúdico-pedagógicas, enriquecendo
os conhecimentos e dando asas à
imaginação dos jovens, de forma

a estimular as suas competências
sociais e capacidades cognitivas,
através de brincadeiras, jogos e mil e
uma aventuras.
Sediada na antiga Junta de Freguesia
da Madalena, a Ludoteca Municipal
está mais próxima dos principais
estabelecimentos de ensino, com
um horário de funcionamento das
15h00 às 17h30 durante o período
letivo e, entre as 8h30 e as 17h30,
nas férias escolares.

Festas da Madalena Canceladas

Decisão tomada conjuntamente pelos seis municípios das ilhas do Triângulo culmina
no cancelamento dos principais festivais de verão realizados nestes Concelhos,
salvaguardando a saúde pública, neste momento de crise sanitária a nível mundial,
provocada pela Covid-19.

A edição deste ano das Festas da Madalena foi adiada
para 2022. Pelo segundo ano consecutivo, a maior
festividade concelhia foi cancelada, devido à pandemia.
A decisão foi comunicada em conferência de imprensa,
promovida pela Associação de Municípios do Triângulo
(AMT), após esta tomada de posição conjunta e
unânime das seis edilidades, motivada pela incerteza
da evolução epidemiológica e a necessidade de planear,
atempadamente, os festivais de verão.
“Apesar de difícil, estamos convictos que esta é a decisão
que melhor defende a saúde dos nossos munícipes e
garante a sua segurança. Neste momento de tamanha

vulnerabilidade, esta é - e será sempre - a nossa
prioridade”, defende José António Soares, Presidente
da Câmara Municipal da Madalena, lamentando a
necessidade de adiamento das maiores festividades
concelhias.
Não obstante este cancelamento, o Município não exclui
a possibilidade de realizar, se possível, e em respeito
absoluto pelas normas de distanciamento e segurança
sanitária, preconizadas pela Autoridade de Saúde,
animação de verão, de forma a promover a dinamização
social e económica do nosso Concelho, apoiando assim
os nossos empresários e as nossas instituições.

