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“Os Teus Olhos Chegaram Aqui” Em
Exposição no Antigo Mercado de Peixe

Collants, elásticos de cabelo, redes têxteis, arames e madeiras são
apenas alguns dos muitos resíduos transformados em verdadeiras
obras de arte que poderá encontrar no antigo Mercado de Peixe.

Foi, no passado domingo, inaugurada
a exposição “Os Teus Olhos Chegaram
Aqui”, de Margarida Valente, no antigo
Mercado de Peixe.
Patente ao público até dia 30 de setembro,
a exposição é composta por um conjunto
de dez elementos suspensos e iluminados
no seu interior, todos feitos à mão, que se
encadeiam numa corrente de luz.
Direcionada sobretudo para o design
imobiliário, a exposição inédita conta

também com alguns trabalhos produzidos no campo da moda e da joalharia e,
ainda, a alusão a uma linha de cadeiras
elaboradas pela artista.
Realizado com intuito de sensibilizar o
público para a reutilização de diferentes
materiais desperdiçados pela indústria
têxtil, o projeto de Margarida Valente
aposta na criação de verdadeiras obras de
arte, numa harmoniosa combinação de
cores e texturas.

Triângulo Sport Talks:
Inscrições Abertas

‘O Mar Começa Aqui’

Dá Cor às Ruas da Madalena

Beatriz Cabral, da Escola Profissional do Pico, e Leandro Silva, da
Escola Cardeal Costa Nunes, foram os vencedores do Concurso ‘O
Mar Começa Aqui’, dinamizado no âmbito do programa Eco-Escolas
com o apoio da Autarquia da Madalena, com o objetivo de alertar os
munícipes para a problemática do lixo marinho.

Dezenas de alunos da Escola Cardeal Costa Nunes e da Escola Profissional do Pico
encheram de cor as ruas da Madalena, na
passada semana, com desenhos alusivos
ao mar em sarjetas e sumidouros.
As imagens foram pintadas em locais estratégicos da Vila, sensibilizando a comunidade, a partir das instituições de ensino,
para a incorreta deposição dos resíduos e

consequente poluição dos oceanos.
Encorajando as boas práticas ambientais,
a iniciativa desenvolvida pela Associação
Bandeira Azul da Europa (ABAE) contou
com o apoio e coordenação do Município,
que abraçou de imediato a iniciativa, em
prol do desenvolvimento sustentável do
Concelho.

Biblioteca da Madalena
Recebe Sessão de “Contos
e Cantos de Mulheres”

10h00
Ricardo Monteiro ‘’Tarantini’’
‘’Sonha, desafia-te, concretiza’’
Pedro Resendes ‘’Pauleta’’
"Uma carreira, uma vida!"
Tiago Sousa
‘’Sem Desculpas!’’

11h30

14h30

Paulo Paiva
‘’O desporto como veículo
de intervenção psicossocial’’

Carlos Neto
‘’A importância do brincar
e ser ativo’’

Eduardo Guimarães
"Cinco mensagens de
um jovem investigador"

José Soares
"Alta performance em diferentes
contextos"

João Sampaio
‘’Do berço à Montanha’’

Ricardo Monteiro ‘’Tarantini’’
‘’A minha causa’’

No dia 22 de junho, a Madalena será palco da maior
Câmara Municipal da Madalena
conferência desportiva do triângulo,
que
irá
trazer à ilha
Largo Cardeal
Costa
Nunes
geral@cm-madalena.pt
628 700
Montanha grandes nomes do 292
futebol
português, como
‘Pauleta’ e ‘Tarantini’.
Consulte o site ou facebook da Autarquia e faça já a
sua inscrição.

A Biblioteca Municipal acolhe, já amanhã, uma sessão de
contos criados por mulheres, para mulheres.
Dos contos à música, a iniciativa promovida pelo
Município da Madalena, irá dinamizar a esfera cultural
picoense, numa divertida noite de histórias e peripécias
do dia a dia, repletas de alegria.
Com entrada gratuita, o evento terá uma lotação limitada,
de acordo com o Plano de Contingência da Biblioteca
Pública Municipal da Madalena, aprovado pela Direção
Regional de Saúde.
Os interessados deverão realizar a sua inscrição, até
sexta-feira, por telefone através do 300 020 164, por
correio eletrónico, remetendo o seu nome, morada e
número de telemóvel/telefone para biblioteca.publica@
cm-madalena.pt ou, ainda, por SMS para o 910 516 401.

OS BILHETES PODEM SER ADQUIRIDOS, DE 3.ª A 6.ª FEIRA, NA RECEÇÃO DO AUDITÓRIO
DAS 13H30 ÀS 16H00 OU 2 HORAS ANTES DA SESSÃO DE CINEMA.

*(ADULTOS - 4€ | CRIANÇAS ATÉ AOS 10 ANOS - 3 €)

