24/06/13

Jornal da Madeira | impresso.jornaldamadeira.pt | Edição Impressa

Related Searches:
Caesar Park
Hotel Albatroz
Madeira W ine
Funchal Madeira

Machico cria Biblioteca no Museu da Baleia
PUBLICADO NA EDIÇÃO IMPRESSA | SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2013 | POR SOFIA LACERDA

Faria Lima
Porto Moniz
O dia do 23.º aniversário do

Accommodation
Madeira

Museu da Baleia (28 de
Maio) foi a data escolhida

Madeira W eather

para a inauguração de uma
Biblioteca Municipal neste

Sao Paulo Hotels

espaço museológico, um
objectivo de há muito da

Madeira At Travel

Câmara Municipal de

Hotel Madeira

Machico, conforme se
congratulou o autarca
António Olim. «O Caniçal,
há alguns anos, tinha uma biblioteca, mas era só de nome, porque o espaço onde a mesma estava
instalada não tinha o mínimo de condições, por isso encerrou. Mas sempre foi uma preocupação
nossa, logo que possível, instalar no Caniçal uma biblioteca. Felizmente e neste espaço, hoje
(ontem), estamos a concretizar esse objectivo», afirmou.
Dessa forma, o concelho fica dotado de duas bibliotecas municipais, precisamente, «nas freguesias
mais numerosas e naquelas que têm mais alunos: Machico e Caniçal», apontou o presidente da
Câmara, que realçou ainda o propósito de estreitar a ligação da população ao Museu. «O nosso
objectivo foi sempre proporcionar às pessoas do Caniçal uma maior ligação ao Museu da Baleia.
Instalar a biblioteca aqui foi com esse duplo objectivo: Servir o Caniçal com uma Biblioteca
Municipal e, ao mesmo tempo, associar essa biblioteca ao Museu. Daí o nome deste espaço:
Biblioteca Municipal Museu da Baleia», explicou.
António Olim regozijou-se, por outro lado, com o investimento realizado neste museu, um intento
de há largo tempo da autarquia, que tem dado os seus frutos, já que o número de entradas neste
espaço museológico está a aumentar, «de mês a mês», «o que vem dar razão à existência deste
projecto», precisou.
Outro exemplo de promoção e de levar o museu para fora foi o projecto “BaleiArte”, que desafiou
várias instituições, de toda a Região, a elaborar uma obra de arte, cujos vencedores foram revelados
ontem. Os trabalhos de intervenção artística incidiram sobre modelos 3D em esferovite do golfinho
roaz e da baleia-piloto-tropical, feitos por 18 instituições educativas, com o certame a estar dividido
em duas categorias: “Nome” e “Decoração”.
A obra “Funchinho”, da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, foi a única
vencedora eleita nesta primeira categoria, ao passo que “Não há Pérola sem Calhau”, da Associação
de Desenvolvimento Comunitário do Funchal, foi a escolhida na área “Decoração”. “Olho Mágico”,
em 2.º, e “Senhora do Mar” e “Retalhinhos”, foram os restantes premiados, estes últimos em 3.º
lugar, em ex-aequo.
Refira-se ainda que o director do Museu da Baleia, Luís Freitas, entregou os vários prémios às
instituições galardoadas, tendo mencionado, momentos antes, que o novo espaço, ontem
inaugurado, constitui «uma mais-valia para a freguesia do Caniçal e para o concelho».
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