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“BaleiArte” divulga Museu da Baleia
PUBLICADO NA EDIÇÃO IMPRESSA | SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2013 | POR SOFIA LACERDA

Sao Paulo
Hotel Santo

A exposição “BaleiArte”
continua a sua itinerância

Sao Paulo Hotels

por vários espaços e, depois

Accommodation
Madeira

de já ter estado no Museu da

Madeira Airport

MadeiraShopping, pode ser

Baleia e no
visitada, desde ontem e até

Hotel Madeira

ao dia 27 deste mês, no
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Uma mostra que tem como
objectivo divulgar o espaço museológico situado no Caniçal e que está integrada na “Semana
Regional das Artes 2013”, conforme explicou o presidente da autarquia de Machico, António Olim,
na abertura oficial desta iniciativa: «Esta exposição vem na sequência do esforço que a Câmara
Municipal tem feito de tentar mostrar às pessoas o que é o Museu da Baleia e qual é a sua finalidade.
Este ano, por coincidência, e uma vez que a professora Helena Berenguer – que é uma das
responsáveis pela “Semana Regional das Artes” – foi também membro do júri deste mesmo
concurso, surgiu a possibilidade de podermos trazer aqui esta exposição a este espaço magnífico
para o efeito».
Lembrando que a “BaleiArte” é uma iniciativa integrada no projecto “Cetáceos Madeira II”, António
Olim realçou que o concurso do qual resultaram 18 modelos 3D, em esferovite, teve origem a partir
de um convite realizado a várias instituições regionais: «Felizmente, houve muita participação, e os
trabalhos produzidos estão, acima de tudo, com muita imaginação. Penso que o trabalho foi bem
conseguido», congratulou-se.
Esta mostra irá passar por outros espaços, nomeadamente o Aeroporto da Madeira, em Agosto. De
referir ainda que a inauguração desta exposição contou com a visita de alunos da Escola Básica do
1.º Ciclo com Pré-Escolar da Pena.
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