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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

(Prémio nacional da Escola do Porto da Cruz) 

 

Considerando que a mais emblemática das iniciativas da Fundação Ilídio Pinho nasceu 

do cruzamento de duas das mais fortes paixões do fundador Ilídio Pinho: a ciência 

como mãe do progresso e os jovens enquanto futuro do país, em homenagem ao filho. 

Considerando que a escolha da ciência para ocupar um lugar central na missão da 

Fundação, esteve ligada ao reconhecimento da sua inquestionável relevância social e 

económica e que assim nasceu a iniciativa que se veio a tornar central no 

cumprimento da missão de utilidade pública da Fundação: o Prémio Fundação Ilídio 

Pinho “Ciência na Escola. 

Considerando que incutir nas crianças e na comunidade envolvente, valores de 

preservação e respeito por este património torna-se determinante, para assegurar a 

preservação e a proteção do mesmo. 

Considerando que a Escola do Porto da Cruz alcançou o 2.º prémio com o projeto 

“Fauna e Flora: Saco Pro Pão Natureza No Coração”, projeto esse cujo objetivo foi dar 

a conhecer as riquezas naturais da nossa ilha e encontrar uma forma prática e concreta 

de proteger a mesma com a revitalização de um uso antigo, o saco do pão. Proposta 

desenvolvida pelo pré-escolar da Escola, para o concurso nacional desenvolvido 

anualmente pela Fundação Ilídio Pinho. 

Considerando que esta é a terceira vez que aquela Escola leva propostas ao projecto 

nacional. Nos dois anos anteriores teve direito a menções honrosas, mas na 13.ª 

Edição do prémio “Ciência na Escola” chegou ao referido “pódio”. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO, hoje reunida, congratula a Escola do Porto da 

Cruz e todas os alunos, docentes e não docentes, bem como os encarregados de 

educação pelo trabalho de excelência desenvolvido junta da população do Porto da 

Cruz e que a todos enche de orgulho. 

Machico, 06 de outubro de 2016 

Os vereadores do PSD, 

https://www.facebook.com/PSDMadeira
https://twitter.com/psd_madeira
https://instagram.com/psd_madeira/
https://www.youtube.com/channel/UCpJYm8nE484MnoZycGoY5gQ

