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Novo Livro

Madalena Celebra Dia da Criança
Com Concurso de Desenho e Fotografia

Constança Gonçalves, Carminho Andrade e Francisco Goulart foram os pequenos
grandes vencedores do concurso infantil online “Ser Criança na Madalena”, dinamizado pelo Município, que aliou a celebração da efeméride à promoção do comércio local,
numa iniciativa que arrancou sorrisos a miúdos e graúdos.

José Carlos Costa lançou, a 30 de maio, na Candelária, a
sua mais recente obra, “A Rodilha da Nossa Vida”.
Respeitando as recomendações de saúde vigentes, o lançamento do livro foi realizado com um grupo restrito de
convidados e transmitido através das redes sociais, de forma a cumprir o necessário distanciamento social.
Presente no evento, José António Soares, Presidente da
Câmara Municipal da Madalena, enalteceu a importância
da obra, considerando-a “um verdadeiro roteiro pelo passado do nosso Concelho, pelos usos e costumes do nosso
povo, pelo seu património material e imaterial, repleto de
artefactos e memórias”.
Com uma forte participação na vida comunitária madalenense, José Carlos Costa tem dado um importante contributo à cultura local, tendo já publicado 11 livros sobre
as mais diversas temáticas, fazendo neste último o retrato
museológico da Adega “A Rodilha”, do seu enquadramento histórico e do vasto espólio presente naquele espaço.

O Município da Madalena assinalou com um Concurso de Desenho e Fotografia online o Dia Mundial da
Criança, que contou com cerca de 20 participantes.
Apostando no formato digital, a autarquia fez cumprir a tradição, comemorando a data junto da pequenada que, entre sorrisos e brincadeiras, deu asas à
imaginação e meteu mãos à obra. De patins ou chapéu de palha, com brinquedos ou o mar horizonte, os
jovens retrataram como é brincar, aprender e crescer

na Madalena, não deixando ninguém indiferente.
Com uma fortíssima adesão da comunidade, a votação encerrou esta segunda-feira, alcançando mais de
45 mil cibernautas e 6361 de votos, que permitiram
eleger os três grandes vencedores do passatempo,
premiados com vouchers para compra de material
escolar nas papelarias do Concelho, num importante
apoio da autarquia ao consumo no comércio local.

Chamarrita do Pico É Finalista Regional
das 7 Maravilhas da Cultura Popular

Candidatura apresentada pelo Município da Madalena, com o intuito de promover
e valorizar as nossas mais genuínas tradições, irá defrontar na eliminatória regional seis
concorrentes de renome.

A Chamarrita do Pico é finalista
regional do concurso 7 Maravilhas
da Cultura Portuguesa. O anúncio
foi feito, este domingo, na RTP,
sendo divulgado já no próximo dia
21 de junho o número de telefone
para o qual todos poderão ligar a
votar na dança mais genuína da
nossa região.
Eleita pelo painel de jurados na
categoria de “Músicas e Danças”,
a Chamarrita irá defrontar outros
seis concorrentes, na final regional, em julho, competindo contra
patrimónios de renome, como
as Festas em Honra do Divino

Espírito Santo (Calheta), o Artesanato Baleeiro (Lajes do Pico),
os Trabalhos em Escamas de Peixe, a Lenda das Sete Cidades, a
Procissão do Senhor Santo Cristo
dos Milagres (Ponta Delgada) e as
Cavalhadas do São Pedro (Ribeira
Grande).
Os sete patrimónios açorianos
agora apurados serão apresentados a todo o país, na Gala da Eliminatória Regional, transmitida
em direto na RTP-1 para votação
pública, conferindo uma visibilidade sem precedentes aos mesmos, em particular à Chamarrita,

este grande ex-líbris da cultura
picarota e açoriana.
Representando a genuína essência do nosso povo, o Município da
Madalena apresentou, em fevereiro deste ano, a candidatura da
Chamarrita do Pico e das Festas do
Divino Espírito Santo ao concurso
7 Maravilhas da Cultura Portuguesa, dando assim a conhecer ao
país e ao mundo estes dois incontornáveis patrimónios locais, que
exprimem a verdadeira identidade picarota, a fé e as nossas mais
intrínsecas tradições, num hino ao
nosso povo.

