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Cagarrinhos Ativos - Férias de Natal

Município assinala Dia In-
ternacional da Deficiência
A existência de barreiras no acesso ao 
meio físico edificado representa um 
grave atentado à qualidade de vida 
dos cidadãos com mobilidade condi-
cionada, pelo que a respectiva elimi-
nação contribuirá decisivamente para 
um maior reforço dos laços sociais, 
para uma maior participação cívica 
de diversos segmentos populacionais 
e, consequentemente, para um cres-
cente aprofundamento da solidarie-
dade entre os indivíduos num estado 
social de direito. O actual elenco cama-
rário ciente da necessidade de asse-
gurar as condições acima enunciadas 
iniciou no primeiro mandato e tem 
vindo progressivamente a eliminar as 
barreiras existentes e a considerar nos 
novos projectos  a executar a ausência 
destas mesmas barreiras. 

Apoio à Formação de Jovens
A 23 de dezembro de 2014 a celebração dos contratos-programa para 
atribuição de apoio financeiro à formação de jovens estudantes marienses, 
conforme previsto em regulamento municipal.
Foram contemplados para o ano de 2015, 6 jovens marienses que frequen-
tam o ensino superior, dos quais 3 transitaram do ano anterior e outros 3 
iniciaram os seus estudos no ano letivo 2014/15.
Na ocasião, o Senhor Presidente da Câmara referiu que este “é o ato que 
preside com maior satisfação”, dada a possibilidade que a Câmara tem de 
acompanhar e contribuir para o futuro académico e profissional de jovens 
estudantes marienses.

Almoço de Natal Sénior

Tarde Diferente
Á semelhança dos anos anteriores, o Município de Vila do Porto alia-se às 
comemorações deste dia, desta vez em parceria com a Escola Básica e Se-
cundária de Santa Maria, com o desenvolvimento de diversas ações no âm-
bito da atividade SEMANA DA DIFERENÇA. Desta forma, a turma do 12.º 
D (Curso Profissional de Técnico de Apoio á Gestão Desportiva nível VI) foi 
desafiada a planear e desenvolver atividades desportivas/inclusivas com os 
utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Porto, bem como a percorrer de forma organizada um roteiro de 
estabelecimentos, serviços e espaços públicos na condição de invisuais e de 
paraplégicos. Nesta última, realizada no período da tarde do dia 3 de dezem-
bro, os alunos do 12.º D foram acompanhados por uma turma do 11.º C 
(Curso Profissional de Técnico de Gestão, NÍVEL IV), que ficaram responsáveis 
pelas filmagens da atividade (sendo estas objecto de trabalho na disciplina de 
Área de Integração), e por um professor e/ou técnico da Câmara Municipal 
de Vila do Porto. 
Os sete roteiros que foram realizados abarcaram uma área geográfica consid-
erável da freguesia de Vila do Porto, sendo os mais distantes os que iniciaram 
em Santo Antão e os que contemplaram a passagem pelo Cais de Vila do 
Porto. Mais do que uma acção de sensibilização, esta atividade pretendeu 
ser uma acção educativa para a comunidade em geral que muitas vezes não 
sabe as reais dificuldades que uma pessoa com mobilidade condicionada ou 
invisual sente ao fazer as suas atividades de vida diárias.


