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“Coração Negro” Em Estreia no Pico

É o filme português mais aclamado do momento. Gravado integralmente na ilha do Pico,
estreia no Auditório da Madalena, com a presença de Rosa Coutinho Cabral, realizadora
desta longa-metragem, produzida com o apoio do Município da Madalena, e que conquistou já os quatro cantos do mundo, arrecadando uma mão cheia de prémios, nomeadamente o de melhor realizador no famigerado Krajina Film Festival 2017.
O Auditório da Madalena vai receber
já este sábado, pelas 21h30, a estreia
do filme “Coração Negro”, trazendo
à ilha o melhor do cinema português,
com esta longa-metragem gravada no
Pico e que conquistou já milhares de
cinéfilos em todo o mundo.
Realizado pela cineasta açoriana Rosa
Coutinho Cabral, “Coração Negro”
conta a história de um casal que constrói uma casa na ilha do Pico. À medida que avança a construção, a relação
destrói-se, sendo esta contradição a
base da estrutura do filme, que se es-

treou em maio, no Festival IndieLisboa, e já conquistou diversos prémios
nacionais e internacionais, nomeadamente o Melhor Argumento, no ARFF
Internacional Film Festival e a Melhor Música, no MED Film Festival.
Com a interpretação de Maria Galhardo, João Cabral e Miguel Borges, o
filme foi ainda distinguido na Califórnia, pela excelente interpretação das
personagens principais, merecendo
o galardão de melhor ator e melhor
atriz dramáticos, no Best Actor Film
Festival.

Município Distingue Melhores Alunos
da Escola Cardeal Costa Nunes

Em pleno dia de aniversário, o Município ofereceu aos melhores alunos da escola uma
gratificação de 1.250 euros, como incentivo à promoção do sucesso escolar, incutido nos
mais jovens capacidade de trabalho e sentido de responsabilidade partilhada na construção de um mundo melhor.

Candelária Celebra Centenário de
José da Rosa de Lemos

A Junta de Freguesia da Candelária prestou, na passada sexta-feira, homenagem a um dos seus mais ilustres
concidadãos, José da Rosa de Lemos, celebrando o centenário de nascimento deste candelense, cujo contributo
às artes locais assume uma importância incomensurável.
A cerimónia promovida com o apoio da Câmara Municipal teve como orador Manuel Serpa e contou com vários
momentos marcantes, como a colocação de uma placa toponímica, perpetuando nas ruas da freguesia a memória
deste homem, a Eucarística e uma sessão solene com a
atuação do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Candelária e da Tuna de Cordas da Casa da Música, encerrando
com um beberete.

Picowines Celebrou Dia Europeu
do Enoturismo

A Picowines celebrou, sábado, o Dia Europeu do Enoturismo, com diversas atividades abertas ao público, na
grande festa “Adeus Vindima, Olá Vinho”.
A apresentação do novo vinho “O Cavaco”, rosé, vinificado pelo enólogo Bernardo Cabral, foi um dos pontos altos
da cerimónia, apoiada pelo Município da Madalena, Cidade do Vinho 2017, e que contou ainda com provas de
degustação, visitas guiadas, animação musical e entrega
de prémios de produtividade.
A Escola Cardeal Costa Nunes comemorou, sexta-feira, o seu vigésimo primeiro aniversário, assinalando a data com uma homenagem aos
melhores alunos do ano transato, ao
longo de um serão repleto de música, teatro, dança e muitos sorrisos.
Samuel Goulart e Henrique Silva
foram distinguidos como melhores
alunos do 12º ano, tendo recebido

Visita ao centro
de Processamento
de residuos

18 nov | 10h00

o prémio municipal de mérito, das
mãos do vereador da Câmara da
Madalena, Mário Silva, que entregou ao Samuel Goulart e à mãe do
Henrique Silva um cheque no montante de 1.250 euros.
Mário Silva elogiou o percurso de
sucesso da Cardeal Costa Nunes,
salientando que “celebrar os vinte
e um anos desta escola, é celebrar o

Tardes ecológicas
De 20 a 24 Nov
Das 13h00 às 16h30

Local: Câmara Municipal
da Madalena

conhecimento, o progresso, a cidadania, a Madalena”.
O vereador da autarquia madalenense referiu ainda que “são 21
anos a projetar o futuro, a recriar o
amanhã, a ensinar sonhar. Quase
um quarto de século de entrega abnegada aos milhares de alunos, que,
nesta casa, encontraram os alicerces
para o seu projeto de vida”.

Exposição de Réplica da Fachada
dos paços do concelho em REEE’s

De 20 a 24 Nov

Local: Câmara Municipal da Madalena

Workshop de macramé

25 nov | 16h00

Inscrições até 20 novembro
Local: CMM | 292628700
isabel.terra@cm-madalena.pt
armanda.silva@cm-madalena.pt

Cinema no
Auditório da Madalena
‘‘cORAÇÃO
negro’’
Gratuíto
Sáb >

18 Nov.
21H30
Género >

Drama

‘‘Boneco
de neve’’
DOM >

19 Nov.
21H00
M/16
Género >

Crime

‘‘Thor:
ragnarok’’

‘‘O gangue
do parque 2’’

Sáb >

DOM >

25 Nov.
21H30

26 Nov.
16H00

M/12

M/6

Género >

Género >

ação

Animação

*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.
(Adultos - 4€ | crianças até 10 anos - 3€)

