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Município da Madalena Atribui Bolsas
de Estudo a 37 Alunos do Ensino Superior

Sempre ao lado das famílias madalenenses, só nos últimos cinco anos a autarquia
entregou 160 bolsas de estudo aos alunos do Concelho com bom aproveitamento escolar
e baixos recursos económicos, num montante global de 155 mil euros, incentivando assim
estes jovens a regressarem à sua terra natal.

Madalena Com Sete Zonas
Balneares Reconhecidas

Zonas Balneares
da Madalena 2021
Cais do Mourato

Barca

Piscina Municipal

Laja das Rosas

Pocinho

Piscina de São Mateus

Baixas

A Madalena viu sete das suas zonas balneares serem
reconhecidas pela Secretaria Regional do Mar e das
Pescas, graças à excelente qualidade da água, valorizando
desta feita a orla costeira de todo o Concelho.
De São Caetano às Bandeiras, no total sete zonas
balneares foram identificadas pela tutela regional,
nomeadamente as Baixas, a Piscina de São Mateus, o
Pocinho, a Laja das Rosas, a Piscina Municipal, a Barca
e o Cais do Mourato, integrando assim a portaria, que
determina as áreas destinadas a banhistas e respetivas
épocas balneares.
Valorizando a orla costeira e a proteção do ecossistema
marinho, o Município da Madalena pretende que
futuramente outras zonas balneares do Concelho sejam
igualmente reconhecidas, pelo que irá envidar todos os
seus esforços neste sentido, garantindo assim melhores
condições aos veraneantes e conquistando maior
reconhecimento e projeção internacionais.

Município da Madalena Felicita
Toledos Pela Conquista da Taça
de Portugal

O Município atribuiu, na passada
semana, bolsas de estudo a 37 estudantes universitários, apostando na
educação como fator de desenvolvimento social da Madalena.
“É fundamental investir na nossa
juventude, porque são os jovens o
futuro do nosso Concelho e pelo que
vemos, aqui hoje, o futuro da Madalena está muito bem entregue”, disse José António Soares, Presidente
da Câmara Municipal, aquando da

entrega das bolsas, incentivando os
estudantes a regressarem à sua terra e assumirem o desenvolvimento
desta como uma ambição pessoal.
Ciente da importância que a
educação assume no crescimento
económico e no progresso social das
comunidades, a iniciativa, que este
ano se traduziu num investimento
autárquico superior aos 33 mil
euros, tem como principais objetivos
a promoção do sucesso escolar e

garantir a continuidade de estudos
dos jovens, concedendo apoios
baseados em requisitos de natureza
socioeconómica e em critérios de
mérito escolar.
Visando apoiar as famílias mais carenciadas, a autarquia abrirá, em
agosto, candidaturas para a atribuição de novas bolsas de estudo
aos estudantes com parcos recursos
económicos e comprovado aproveitamento escolar.

Casa do Bom Jesus Reforça Oferta
Turística em São Mateus

Descentralizando e diversificando a oferta, de forma a criar riqueza em todo o Concelho,
o novo espaço, onde ficará em exposição o espólio do Santuário do Bom Jesus, dará a
conhecer aos visitantes este património único em todo o mundo, valorizando a nossa
cultura e revolucionando o turismo na Freguesia, no Concelho e na Ilha.

Câmara
Municipal
aprovou,
por
unanimidade, um voto de louvor à equipa
madalenense, que pela quinta vez, traz
para casa um dos maiores troféus da
modalidade no nosso País.
A Câmara Municipal
da Madalena felicita o
Grupo Desportivo dos
Toledos pela conquista
da Taça de Portugal
em Ténis de Mesa,
no escalão seniores
masculinos.
A equipa picoense, detentora de um vasto palmarés,
ergueu, domingo, o troféu no Centro de Alto Rendimento
de Vila Nova de Gaia, após derrotar o São Roque da
Madeira por 3-1.
Por mais este feito de grande relevo para o desporto
açoriano, a autarquia saúda os atletas, o seu treinador, os
dirigentes e a massa associativa do Toledos, felicitando
o Salão Recreativo pela forma como tem sabido honrar
o desporto e representar o Município em tantas e tão
importantes provas.

Aliando a promoção turística à valorização do património religioso,
cultural e histórico, o Município
deu início, em 2020, à construção
da Casa do Bom Jesus. As obras
decorrem a bom ritmo e dentro
dos prazos previstos, estando já
a estrutura de betão armado em
vias de conclusão, os trabalhos de
alvenaria parcialmente terminados e o reforço estrutural do edifício quase completo.

Criando mais um polo de atração
turística no Concelho, o novo espaço permitirá uma verdadeira
viagem de fé, um roteiro único
por um dos mais opulentos espólios religiosos de toda a região,
cuja riqueza das jóias e artefactos
e a própria história que os mesmos encerram, possui um valor
incalculável.
Executada por uma empresa
local, o projeto tem um custo de

342 mil euros, cofinanciado em
80% pelo PRORURAL+, contemplando ainda a inventariação
integral do espólio, que será realizada em parceria com o Santuário
do Senhor Bom Jesus, preservando-se assim um património com
enorme significado para as nossas
gentes, em prol da valorização das
tradições e da nossa identidade.

