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Março na tua Biblioteca

Dia Mundial da Árvore
Projeto Jardinagem Sénior
No âmbito do Projeto Jardinagem Sé-
nior e para assinalar a comemoração 
do  Dia Mundial da Árvore foram plan-
tadas diversas árvores no Parque de 
Campismo da Praia Formosa. A ativi-
dade foi organizada em parceria com 
a Junta de Freguesia de Vila do Porto, 
pois esta dispõe de recursos humanos 
qualificados neste domínio, e com  o 
Serviço de Desenvolvimento Agrário 
de Santa Maria. O núcleo de idosos 
em colaboração com os trabalhadores 
envolvidos procederam á respetiva 
plantação. Além da causa em si este 
foi mais um momento de confraterni-
zação e boa disposição proporcionado 
por todos os envolvidos. O Município 
agradece a colaboração de todos 
os envolvidos e regista com especial 
agrado o empenhamento dos nossos 
parceiros para o sucesso da atividade.

Caça ao Ovo da Páscoa
No passado dia 28 de março, cerca de 50 crianças, com idades compreendi-
das entre os 2 e os 12 anos, participaram na atividade “caça ao ovo da Pás-
coa”, organizada pelo Município de Vila do Porto.
A atividade lúdico-pedagógica alusiva à temática da época festiva pascal, real-
izou-se no mercado municipal e contou com a dinamização de um percurso 
de pistas no interior do mercado, proporcionando aos participantes momen-
tos de muita brincadeira e diversão. No final todas as crianças receberam os 
tradicionais ovos de chocolate e amêndoas.
A autarquia agradece a disponibilidade de todos os lojistas do Mercado Mu-
nicipal, bem como ao Grupo Sénior de Vila do Porto, colaboração essa funda-
mental para o sucesso da atividade.

Cagarrinhos Ativos - Páscoa 2015
Os Cagarrinhos Ativos voltaram nas férias da Páscoa. Como vem sendo ha-
bitual as atividades dividiram-se entre o Complexo Desportivo e a Biblioteca.
No Complexo Desportivo a dinâmica é o desporto e quando o tempo o per-
mite os Cagarrinhos fazem-no no relvado. São os jogos pré desportivos, o 
andebol, o futebol com e sem bola, voleibol, basquetebol e claro, a piscina 
está sempre presente, com a ambientação do meio aquático.
Na biblioteca com o tema da Páscoa, houve a caça ao ovo e à história; com 
pinturas pelo meio. Páscoa, lembra a doces e os Cagarrinhos estiveram a coz-
inhar doces com o workshop de culinária tendo a colaboração especial da 
Gabriela Barroco e da Beatriz Brito. 
A culminar e como sempre, os Cagarrinhos têm algo especial, desta feita o 
lançamento do livro infantil “Aventuras e desventuras no Verão de 1576. 
Corsários franceses atacam Vila do Porto”, no âmbito do Festival de Poesia 
Popular. Uma crónica de Gaspar Frutuoso, reescrita por Paulo Ramalho e com 
a leitura da mesma pela Margarida Rosa.

Março foi um mês recheado de eventos. Desde a moldura, para oferecer ao 
pai; passando por flores para uma mulher especial; um bloco com um sorriso 
para comemorar o dia da Felicidade; flores em papel para decorar a nossa ár-
vore de todo o ano porque a Primavera já espreita; e poemas..muitos poemas 
lidos para comemorar o dia da Poesia e o dia da Luta Contra a Discriminação 
Racial. Todas essas comemorações aconteceram no espaço infanto-juvenil da 
biblioteca.

Assinatura de Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo - 2015
No dia 13 de abril, procedeu-se à assinatura 
dos Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para apoio á atividade dos Clubes 
e Associações. Na cerimónia estiveram repre-
sentadas todas as entidades do Associativismo 
Desportivo da Ilha, bem como o Presidente 
da Câmara e o Vereador com o Pelouro do 
Desporto. O Município, considerando o papel 
fundamental  que estas entidades desempen-
ham na nossa sociedade, ao nível da Edu-
cação, da Promoção Turística  e da Economia, 
manteve o valor do investimento, por cada 
critério, a exemplo dos últimos anos.

Palestra de Comunicação e Relacionamento Interpessoal 
no trabalho
Realizou-se no passado dia 24 de abril a Palestra Comunicação e Relação In-
terpessoal no Local de Trabalho, organizada pela Câmara Municipal de Vila 
do Porto. A iniciativa, gratuita, contou com a participação de mais de meia 
centena de munícipes, que encheram por completo a sala. A finalidade da 
Palestra passou por elucidar os participantes, bem como dotar os mesmos 
de algumas estratégias e conceitos para contribuir para a melhoria das boas 
relações profissionais e evitar os erros comuns na comunicação que ocorrem 
neste contexto. O Município de Vila do Porto encontra-se sempre disponível 
para acolher novos projetos nesta área, quer institucionais ou por iniciativa 
particular, proporcionando espaços de transmissão de conhecimentos e sa-
beres sobre os mais variados assuntos a toda a população do Concelho.
O Executivo destaca também a dedicação e qualidade do trabalho realizado 
pelas nossas colaboradoras, que tem imprimido uma dinâmica interessante na 
área da formação, ação social e cultural contribuindo assim para manter uma 
atividade com qualidade e constante na nossa Biblioteca.


