Mosteiros: Cabeça de cartaz das festas do Dia do Município vai ser definido hoje – autarca
Segunda, 22 Junho 2015 02:04

São Filipe, 12 Jun (Inforpress) – O elenco dos artistas a serem convidados para as festividades
do Dia do Município dos Mosteiros e da Nossa Senhora da Ajuda, vai ser definido hoje durante
uma reunião convocada para o efeito, disse o autarca local. Em declarações à Inforpress, o
presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros disse que a edilidade, que esteve reunida
quinta-feira, reúne-se novamente hoje para fechar o programa das festividades do Dia do
Município, que se celebra a 15 de Agosto, com um leque variado de actividades culturais,
desportivas, recreativas e outras. Na quinta-feira, informou, a edilidade dos Mosteiros aprovou
o programa da terceira semana municipal da criança, promovida pelo pelouro da Acção Social
e que decorre de 15 a 19 de Junho. Segundo Carlos Fernandinho Teixeira, a programação
desta semana contempla a realização de sessões de informação e distribuição de kits de
higiene bucal e de materiais didácticos nos jardins infantis com mais necessidades e de uma
palestra sobre o “Abuso sexual de menores e o reconhecimento da paternidade”, que terá
como orador o magistrado do Ministério Publico. Gincana das crianças dos jardins infantis,
sessões de vídeo, oficina sobre segurança na estrada e distribuição de kits de jogos de
segurança a jardins, a par de feira de saúde e de serviços, a ser realizada em paralelo com
animação infantil, incluindo acrobacia, pintura facial, teatro e sessões com palhaços, jogos e
brincadeiras, fazem parte do programa. Na sessão de quinta-feira, a edilidade aprovou também
o programa das actividades comemorativas dos 40 anos da independência nacional, tendo sido
programadas várias actividades como sendo “cantar independência”, corrida da independência,
torneio quadrangular de futebol entre funcionários, actuação de alguns conjuntos e artistas e
um acto solene da Câmara Municipal para assinalar a passagem da data. JR Inforpress/Fim
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