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Publicação Mensal
Como já foi anunciado na página de internet deste Município, esta é uma publicação mensal de informação municipal que reportará todos os acontecimen-
tos, notiticias, de interesse público sobre assuntos e atividades municipais. Este documento será enviado via correio eletrónico no final de cada mês a todos os 
subscritores deste tipo de publicação. 

INFORMAÇÃO MUNICIPAL

Conferência - Turismo sustentável na ilha de Santa Maria 
No âmbito do programa Bandeira Azul 2012, realizou-se no dia 11 
de maio, uma conferência sobre turismo sustentável, proferida pelo 
Prof. Doutor Carlos Santos do Observatório de Turismo dos Açores.

Vaivém do Oceanário de Lisboa

XI Feira do Livro
Realizou-se de 23 de abril a 5 de maio a XI Edição da Fei-
ra do Livro, na Biblioteca e Arquivo   Municipal de Vila do Porto.
Este ano, para além da exposição e venda de livros, a feira con-
templou pequenos saraus  literários sobre vários temas e com 
vários intervenientes para discussão e apresentação das obras.

Praia Acessível - Praia para Todos
Para este ano de 2012, a zona balnear dos Anjos volta a ser 
galardoada pelo projeto “Praia Acessível – Praia para Todos”.
A candidatura feita pelo Município de Vila do Porto, pretende con-
tribuir para a melhoria da qualidade de vida e promover cada vez mais 
a acessibilidade dos munícipes às zonas balneares de Santa Maria.

Santa Maria 2027
Neste mês de maio foi apresentado pelo Prof. Augusto Ma-
teus, o Plano Estratégico de Desenvolvimento para Santa Maria.
O desafio proposto pelo município já em 2011 prende-se em en-
contrar soluções para tentar colmatar a lacunas existentes nas 
áreas económicas da pesca, agricultura e turismo, assegurando 
desenvolvimento da ilha direcionado para um futuro possível e dese-
jado, preservando também o passado histórico e tradições marienses.

Aquisição de Nova Frota
O Município adquiriu nova frota municipal, nomeadamente três                               
carrinhas, para os serviços de águas, obras e proteção civil, respetivamente, 
e um trator com trela e cisterna para apoio a todos os serviços municipais.

De 26 a 28 de maio esteve em Santa Maria o Vaivém do Oceanário, numa 
iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Vila do Porto e do Centro de Jo-
vens Naturalistas, com o apoio da Transinsular SA. Para celebrar a campanha 
Açores entre mares, e como forma de realçar a importância dos oceanos e dos 
seus recursos, o município junta-se ao Oceanário de Lisboa com o principal 
objetivo de sensibilizar a população para proteção do património natural.

Semana Mariense
Decorreu  de 25 de maio  a 1 de junho, nas Portas do Mar, em Ponta Delgada, 
a Semana Mariense. Numa iniciativa conjunta da Secretaria Regional da Eco-
nomia e da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, Delegação de 
Santa Maria, a semana de promoção  permitiu dar a conhecer a gastronomia, 
cultura, costumes e tradições marienses, num ambiente acolhedor e festivo.   
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Projetos Municipais
A requalificação e melhoria de vias, acessibilidades e espaços públicos no 
concelho de Vila do Porto, foi contemplada através da execução de vários 
projetos municipais para 2012, nomeadamente:

Reabilitação do Caminho do Brejo de Baixo
No âmbito da melhoria das condições de circulação na rede viária municipal, 
o Caminho do Brejo de Baixo está a sofrer uma intervenção. Depois da apli-
cação de um novo tapete de asfalto betuminoso, estão a decorrer trabalhos 
ao nível da rede de drenagem de águas, com a respetvia construção de vale-
tas na via.

Instalação de Painéis Solares no Complexo Desportivo
A instalação de painéis solares no complexo desportivo de Santa Maria decorre 
a bom ritmo. Um conjunto e 35 painéis para aquecimento de água da pis-
cina e de 15 para aquecimento da água dos balneários tem como objetivo 
a redução de despesas de exploração da infraestrutura em 30%. Os estudos 
apresentados prevêm  a amortização do investimento no prazo de 4 a 5 anos.

Encontro Anual de Escolinhas do Desporto
No dia 23 de maio, juntaram-se no Jardim Municipal, crianças e séniores para 
realização do Encontro Anual de Escolinhas do Desporto. As atividades decor-
reram toda a manhã e consistiram na prática de várias modalidades despor-
tivas.

Novo Centro Administrativo Municipal  
 Obra em Fase de Adjudicação
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Visita de Estudo à ETAR
Este mês de maio, aproximadamente 100 alunos da Escola Básica e Se-
cundária de Vila do Porto visitaram a ETAR de Vila do Porto, a fim de observar-
em e compreenderem as várias etapas do tratamento de águas residuais do-
mésticas. A técnica de ambiente da autarquia sensibilizou os alunos para a 
correta utilização das redes de drenagem de águas residuais, com o objetivo 
de prolongar a vida útil da estação.

2ª Fase da Zona Industrial  
 Obra em Fase de Adjudicação

Praça do Município - Jardim Municipal 
Projeto em Fase de Conclusão

Outros projetos em Fase de Conclusão para 2012, são:
- Requalificação do Caminho Municipal da Glória;
- Requalificação do Caminho Municipal dos Piquinhos;
- Requalificação da “Estrada de Cima” do Aeroporto;
- Requalificação da Rua Dr. Manuel Monteiro Velho Arruda;
- Requalificação da Rua Hudson;
- Requalificação da Rua do Norte.

Ainda relativamente a 2012, foi concluída em março, a obra de Saneamento 
Básico de São Lourenço.

Centro Administrativo  
Municipal
Na sequência da  adjudicação 
efetuada  ao Gabinete Paulo 
Macedo & Associados,  foi en-
tregue no passado mês de Maio 
o  projeto do Centro Administra-
tivo Municipal. A obra não só rea-
bilitará o antigo edificio da Loja de 
Ferragens dos Melos, no Centro 
de Vila do Porto, mas acima de 
tudo vem dotar os Serviços Mu-
nicipais e os seus colaboradores  
com melhores condições, visan-
do a prestação de um serviço de 
qualidade a todos os Munícipes.

Saneamento Básico de Vila do Porto
Prossegue a bom ritmo a obra do Saneamento Básico, que ini-
cialmente apenas previa a instalação do coletor para es-
gotos, águas residuais e reposição do pavimento existente. 
 
Depois de iniciados os trabalhos de escavação constatou-se que era de ex-
trema necessidade a requalificação do coletor de águas pluviais, bem como a 
rede de abastecimento de água para consumo humano. 

Face a estes desenvolvimentos foi necessário repensar a obra no seu todo, de 
forma a dar solução às precárias condições de salubridade e saúde pública 
existentes no local.
 
A rede de eletricidade e comunicações em toda a extensão da via passa a ser 
subterrânea. Em breve será aberto o concurso público para arranjos finais de 
pavimento e passeios.

wwww.exploresantamaria.com

Requalificação do troço Cruz Teixeira - Avenida de 
Santa Maria - Projeto em Fase de Conclusão


