Município da Madalena

Informação Municipal

Faça da Nossa Cultura Uma das
7 Maravilhas de Portugal!

Finalista Regional das 7 Maravilhas
da Cultura Popular

Já pode votar para eleger a Chamarrita e as Festas
do Divino Espírito Santo do Pico como uma das
Anúncio, realizado no sábado, faz da Madalena o Município açoriano com mais
7 Maravilhas da Cultura Popular portuguesa.
patrimónios apurados para a final regional, ao colocar as duas candidaturas
Ajude-nos a levar o nosso rico património às semifinais!
apresentadas pela autarquia a um passo da vitória a nível Açores.
Juntos faremos das nossas tradições uma das
7 Maravilhas de Portugal.

CATEGORIA | MÚSICA E DANÇAS

CATEGORIA | FEIRAS E FESTAS

As Festas do Divino Espírito Santo do Pico chegaram
à Final Regional das 7 Maravilhas da Cultura Popular. A festividade típica do arquipélago, com particularidades únicas na Ilha Montanha, junta-se assim à
Chamarrita, na disputa pelo galardão, colocando o
Município da Madalena em grande destaque nesta
competição, com dois patrimónios finalistas, em ex
aequo com Ponta Delgada.
A candidatura apresentada pela autarquia, com o intuito de promover e valorizar as nossas mais genuínas tradições, alcançou a fase final do concurso, a nível regional, após desistência de um dos patrimónios
apresentados.
Eleita agora pelos jurados na categoria de “Feiras
e Festas”, o Espírito Santo irá defrontar outros seis

concorrentes, na final açoriana, em julho, competindo contra patrimónios de renome, como a Lenda
das Sete Cidades, os Trabalhos em Escamas de Peixe (Ponta Delgada), o Artesanato Baleeiro (Lajes do
Pico), as Cavalhadas do São Pedro (Ribeira Grande),
as Festas em Honra do Divino Espírito Santo da Calheta (Calheta) e a Chamarrita do Pico (Madalena).
No passado domingo, arrancaram as votações do público para apurar o finalista regional, que será dado
a conhecer a todo o país, numa Gala de Eliminatória,
transmitida em direto na RTP-1, conferindo uma visibilidade sem precedentes aos candidatos, nomeadamente à Chamarrita e ao Espírito Santo, verdadeiros ex-líbris da cultura picarota e açoriana.

Esposa do Pintor Alemão Hoffmeister
Doa 95 Obras de Arte ao Município

Quadros e esculturas do casal foram entregues à Biblioteca, enriquecendo o espólio
artístico deste espaço, que recebeu ainda mais de 1500 livros da coleção particular
dos artistas.

ABERTO

A Biblioteca da Madalena está
mais rica. Anna Blume, escultora
e esposa do falecido pintor alemão
Ernesto Hoffmeister doou, em novembro, 95 obras do casal.
O vasto espólio dos artistas, que residiram na Ilha Montanha durante
mais de uma década, é composto
por diversas pinturas, esculturas e
estatuetas, concebidas a partir de
diferentes materiais, numa fusão

artística verdadeiramente enriquecedora, e já bem conhecida do público madalenense, que em 2017
teve a oportunidade de visitar uma
mostra conjunta do casal germânico, dinamizada pela autarquia.
A par das obras, que se encontram
parcialmente expostas na Biblioteca
e nos Paços do Concelho, Anna Blume doou ainda ao Município 1691 livros sobre diversas temáticas, como

arquitetura, história e literatura.
Engrandecendo o acervo municipal,
a doação representa um importante
e valioso legado que em muito vem
enriquecer o espólio da Biblioteca,
assim como os espaços onde as telas
e esculturas serão expostas, numa
verdadeira cornucópia das artes,
em prol da promoção da cultura artística do Município.

