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Como já é tradição, o espaço infanto-juvenil da biblioteca festejou o 
Dia das Bruxas e o Pão por Deus. Foi uma semana intensa de ativi-
dades relacionadas com a época. O espaço foi preenchido com ara-
nhas, fantasmas suspensos no teto, morcegos, bem como a elabo-
ração de um saco para os doces no dia das bruxas. A hora do conto 
esteve presente com histórias recheadas de bruxinhas e poções mági-
cas.
Para felicidade das nossas crianças e adolescentes tivemos a partici-
pação dos idosos do Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia 
que contaram as suas vivências no dia de pedir o Pão por Deus.
No final, houve uma troca de presentes e os nossos pequeninos ofer-
eceram aos idosos postais com iman alusivos ao dia das bruxas, elabo-
rados pelos próprios.
E os idosos presentearam as crianças e não só, com um bolo, confec-
cionado pelos próprios e um pacote de leite a simbolizar as oferendas 
do Pão por Deus.

O Município de Vila do Porto, ao promov-
er atividades de convívio no Grupo Sénior 
de Santa Maria, considera importante 
que a população idosa da ilha participe 
ativamente nas atividades desenvolvidas. 
Como forma de promover uma cidadania 
sénior ativa e participativa, desenvolver-
am-se atividades de angariação de fun-
dos para que, ao mesmo tempo que se 
aproximava os idosos da sociedade, sensi-
bilizava-se as famílias para o conceito. 
Tendo em conta o condicionado poder 
económico da maioria dos idosos, con-
siderou-se importante proporcionar aos 
idosos do Grupo Sénior de Santa Maria, 
uma viagem de dois em dois anos para 
que possibilite experienciar ambientes e 
culturas diferentes num contexto de lazer 
e turismo, neste sentido criou-se o projeto 
“Idoso Viajante”. Tendo sido a ilha da Ma-
deira o destino escolhido para a viagem 
de 2015. No dia 24 de Outubro partiram, 
com muito entusiasmo, da Ilha de Santa 
Maria 42 idosos, 3 acompanhantes e uma 
enfermeira para uma grande aventura 
de10 dias. 

Dia das Bruxas e Pão por Deus Dormir entre livros

Viagem do Grupo Sénior à Madeira 6ª Semana dos Resíduos dos Açores

No passado dia 20 de novembro, os livros não dormiram sozinhos 
na biblioteca municipal, tiveram a companhia de meninas e meninos 
do 4º ano e das suas professoras, das escolas de Almagreira e de São 
Pedro. Foi assim que aconteceu o Dormir entre Livros.
Pela primeira vez para alguns e uma aventura para todos, os alunos 
conviveram uns com os outros, nessa noite.
A apresentação dos mesmos foi feita através de um jogo.
Houve agitação e correria nas atividade lúdicas.
Não podiam faltar a luta das almofadas e o moche.
A hora do conto como habitual esteve presente, com a participação 
ativa das crianças na história. 
Depois da barriguinha cheia foram para a caminha, onde assistiram a 
um filme e adormeceram.
Ao acordar não faltou animação, depois do pequeno-almoço e já na 
despedida houve a entrega de um certificado de participação, para 
mais tarde poderem recordar.

O Município de Vila do Porto associou-se às 
comemorações da 6ª. Semana dos Resídu-
os dos Açores, promovida pela Secretaria 
Regional da Agricultura e Ambiente, com a 
particularidade de em 2015, coincidir com 
a 7ª. Semana Europeia da Prevenção de Re-
síduos. Entre 21 a 29 de novembro, decor-
reram ações de sensibilização relacionadas 
com a prevenção, redução, reutilização e 
reciclagem de resíduos, direcionadas aos 
estabelecimentos escolares galardoados 
com o Programa Eco-escolas (EB1/JI D. 
António Sousa Braga, EB1/JI São Pedro e 
Escola Básica e Secundária de Santa Maria) 
e população em geral. As sessões envolv-
eram cerca de 140 alunos, aos quais foram 
oferecidos no final um conjunto de eco-
bags para facilitar a separação seletiva nas 
suas casas e crachás alusivos à reciclagem. 
No dia 25 de novembro, a ação realizou-se na Biblioteca Pública Mu-
nicipal e contou com a participação de aproximadamente 30 crian-
ças. Ao longo da semana, a Rádio Clube Asas do Atlântico divulgou 
pequenos spots contendo ideias em como reduzir os resíduos no 
local de trabalho, na escola, nas compras e em atividades recreati-
vas/lazer. O Município de Vila do Porto agradece a colaboração de 
todos os intervenientes, destacando a importância destas ações de 
educação e sensibilização ambiental, como uma mais valia para po-
tenciar a recolha seletiva de resíduos na ilha.


