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Biblioteca
Municipal
Realiza Mostra Bibliográfica
A Biblioteca Pública Municipal da Madalena
expõe durante o mês de janeiro, das 08h30 às 17h30, uma
mostra de livros, versando sobre o tema “Montanha”.
Com mais de quatro dezenas de exemplares expostos,
de diversos autores portugueses e estrangeiros, com especial destaque para os escritores picoenses, a exposição visa
promover a leitura, a escrita e a arte.
Com intuito de dinamizar a esfera cultural e social do Concelho, esta exposição surge no âmbito da celebração do
Montanha Pico Festival, que visa estimular o debate sobre
a arte e a cultura das montanhas.

Madalena Vive Tradição
de Natal Picoense
O concelho da Madalena recebeu
sábado o XXV Encontro de Ranchos
de Natal, que decorreu na Casa do
Povo da Criação Velha.
Apresentada por Vasco Pernes, a
sessão comemorativa dos 25 anos,
contou com a participação de oito
ranchos dos três concelhos da ilha
do Pico e do coro Juvenil da Escola
Cardeal Costa Nunes.
José António Soares, Presidente da
Câmara Municipal da Madalena,
felicitou todos os grupos envolvidos,
reconhecendo o trabalho meritório,
que genuinamente fortalece e eleva
as tradições e a cultura local, mantendo vivas as memórias que caracterizam o povo picoense.
Por sua vez, Jorge Pereira, Presidente da Casa do Povo da Criação Velha,
destacou a dedicação e empenho de
todos os que contribuíram de forma
essencial para a realização de mais
uma edição do encontro de ranchos
de natal.
O XXV Encontro de Ranchos de Natal, à semelhança dos anos transatos, contou com o apoio da Câmara
Municipal da Madalena, que tem
vindo a envidar os seus melhores
esforços na promoção da cultura e das tradições locais, um dos
baluartes da autarquia.

Filarmónicas da
Madalena Apresentam
Cumprimentos de Ano
Novo

As
filarmónicas
do
concelho da Madalena
apresentaram este domingo
cumprimentos
de Ano Novo à Câmara
Municipal da Madalena.
Fazendo cumprir a
tradição, as filarmónicas desfilaram pelas principais artérias

da Vila,
espalhando
alegres melodias.
Com um reportório
adaptado à ocasião,
as bandas deram as
boas-vindas ao ano
novo, promovendo as
tradições e a cultura
local.

