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Clube dos Poetas e dos Artistas na Zona
Velha em Outubro

A zona histórica de Santa Maria Maior irá contar com
novo motivo de interesse cultural a partir de Outubro:
a casa do “Clube dos Poetas e dos Artistas”, que
deverá ser inaugurada no final desse mês.
A novidade foi anunciada ao JORNAL da MADEIRA,
por João Carlos Abreu, ex-secretário regional do
Turismo, que está em Itália há vários dias em
contactos com amigos e escritores, para
apresentar-lhes este projecto e convidá-los a serem
membros.
Indo funcionar na Zona Velha, «este é um clube

constituído por vários membros, que tem como objectivo fazer intercâmbios entre artistas,
escritores e poetas madeirenses e estrangeiros», explicou o antigo governante.
Dessa forma, João Carlos Abreu encontra-se em Agropoli, uma cidade medieval italiana, para
encontrar-se com o escritor Carmine Rossi Vairo, com o propósito de o convidar a estar presente
na inauguração deste clube.
«É um homem que andou pelo mundo inteiro e que tem uma grande admiração pelo nosso país,
sobretudo pela música portuguesa. Já visitou Portugal e as antigas colónias portuguesas e é
sobre esse tema que ele vai falar, na conferência para a qual o convidei, no dia da inauguração
da casa».
João Carlos Abreu congratulou-se ainda pelo escritor italiano ter recebido «com grande satisfação
a notícia da criação deste clube e por ter aceitado o convite para vir à Madeira».
O ex-secretário regional do Turismo referiu, por outro lado, que o escritor italiano propôs uma
geminação cultural entre a cidade de Agropoli e a Madeira.
Por seu turno, João Carlos Abreu revelou que irá continuar na sua digressão, «para encontrar
outros amigos, a quem vou falar deste clube, e depois vou para Roma apresentar a iniciativa das
portas pintadas, e do primeiro Festival “Portas Pintadas” (noticiado pelo JM na passada sexta-
feira).
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