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INFORMAÇÃO MUNICIPAL

O Município de Vila do Porto e o 
Serviço de Ilha de Santa Maria da 
Vice-Presidência do Governo, Em-
prego e Competitividade Empre-
sarial, em parceria com a Esteticista 
Joana Moreira realizaram no pas-
sado dia 2 de maio no Mercado 
Municipal de Vila do Porto um con-
junto de atividades com o intuito de 
assinalar o Dia da Mãe.
A Esteticista Joana Moreira e a Ar-
tesã Joana Dias proporcionaram 
uma manhã diferente no espaço do 
Mercado Municipal com o espaço 
de manicure e o workshop de flores 
de papel, respetivamente, onde par-
ticiparam um número considerável 
de munícipes.
O Grupo Sénior de Santa Maria es-
teve presente com a habitual venda 
de malassadas.

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Família 2015, a Câ-
mara Municipal de Vila do Porto realizou no passado dia 16 de maio a 2.ª 
Edição do Seminário FAMÍLIA (S), subordinado ao tema da Pobreza e da Ex-
clusão Social.
Na cerimónia de abertura efetuada por Carlos Rodrigues, Presidente da Câ-
mara Municipal de Vila do Porto, além de referir a importância, sempre atual, 
de ajudarmos as pessoas, pois é para isso que trabalhamos diariamente, foi 
também apresentado o documento onde estão consignadas as interven-
ções e atas da 1º Edição, disponível na Biblioteca Municipal para consulta e 
memória futura.
O evento, que contou com a participação de 42 pessoas, teve o objetivo de 
proporcionar um espaço de partilha de saberes teórico-práticos sobre o tema 
da pobreza e exclusão social, assim como de dar a conhecer algum do tra-
balho realizado pelas diferentes instituições e associações com intervenção 
neste domínio.

Durante os dias 12, 13 e 14 de maio, no Espaço-Infanto Juvenil da Biblioteca 
Municipal, decorreram inúmeras atividades inseridas as comemorações do 
Dia Internacional da Família 2015, na ilha de Santa Maria. No dia 12 de maio, 
a Hora do Conto contou com a participação do Grupo de Convívio Sénior 
de Vila do Porto que foi responsável pela leitura da história Dantes Havia Gi-
gantes, de Martin Waddell, um conto cujo principal tema é a família e o papel 
que esta desempenha na vida e nos momentos decisivos de todos nós. No 
dia 13 de maio, as atividades contaram com a participação especial da Sara 
Cabral. Foi realizada uma caça ao tesouro com a finalidade de elaborar um 
cartaz alusivo à família, atualmente exposto na sala infanto-juvenil da Bibli-
oteca Municipal. As atividades finalizaram com o teatro A Branca de Neve e os 
Sete Anões, realizado pela equipa da Biblioteca Municipal. A história contada 
em fantoches fala-nos da tristeza que é perdermos a nossa família e da sua 
importância na nossa vida. No final as crianças também brincaram com os 
fantoches, fazendo a sua própria peça. 

Projeto Escreviver n(os) Açores
No dia 23 de maio realizou-se, inserido no pro-
jeto Escreviver n(os) Açores, um workshop sobre 
a escrita para crianças e adultos na Biblioteca Mu-
nicipal, ministrado por Patrícia Carreiro, jornalista 
de curriculum e escritora por gosto. De manhã 
e com o título “Pequenos Grandes Escritores”, 
foi direccionado para as crianças e superou as 
expectativas. Saíram da imaginação dos pequeni-
nos, histórias fantásticas! À tarde, com um 
número inferior de formandos, mas não menos 
animados, foi a vez dos adultos. A dinâmica foi 
idêntica ao das crianças mas primeiro, o trabalho 
foi individual e após discussão amigável, surgiu 
uma história das mãos dos adultos.

XIII Feira do Livro
No dia 23 de Abril comemora-se o dia Mundial do Livro e dos Direitos do Au-
tor. A biblioteca assinala o dia, pelo 13º ano consecutivo, com a realização da 
Feira do Livro. Este ano ocorreu entre os dias 20 de Abril a 2 de Maio, na Ig-
reja da Nossa Senhora da Vitória. Como sempre tivemos a visita das crianças 
de todas as Escolas Primárias da ilha, bem como algumas turmas da Escola 
Básica e Secundária de Santa Maria. Além das crianças, muitos jovens e adul-
tos estiverem presentes neste evento anual e adquiriram um ou mais livros. 
A abrir a feira tivemos à noite, o lançamento do livro “Poesia Reanimada” de 
Daniel Gonçalves. No dia 22 de Abril e para comemorar o dia do Planeta Terra, 
houve pelas 16h00, o lançamento do livro “Um safari geológico em Santa Ma-
ria” tendo como autora Paula Botelho e ilustração de Paula Rocha. Tivemos a 
presença de editoras nacionais, regionais e representantes locais. Os autores 
locais também tiveram o seu espaço. Como sempre a população mariense 
aderiu a esta iniciativa organizada pelo Município.

Atividades - Dia da Mãe Seminário Família(s) - Pobreza e Exclusão Social

TRICOTA ESTA IDEIA! - Uma manta pelos direitos dos idosos
O Município de Vila do Porto associou-se ao 
projeto “Tricota Esta Ideia!”- Uma manta pe-
los direitos dos idosos. Este projeto assume-
se como “uma campanha de sensibilização 
para os direitos dos idosos com o objetivo de 
consciencializar a sociedade civil para o au-
mento dos maus tratos aos idosos, que de-
vem ser travados com a aprovação de uma 
lei que enquadre a criação das Comissões de 
Proteção ao Idoso e à Pessoa com Demência”.
Convida-se assim toda a população mariense a participar com um ou mais 
quadrados de 30x30 cm em tricô, de lã (ponto e cor livre) para se unir poste-
riormente numa manta gigante pelos direitos dos idosos a nível nacional. Os 
mesmos deverão ser entregues na Biblioteca Municipal até dia 31 de Agosto.

Espaço Infanto-Juvenil: 
Dia Internacional da Família 2015


