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Agradecimento
O Município de Vila do Porto agradece a todos os que, generosamente doaram ração ao CAMAC, Centro de Acolhimen-
to Municipal de Animais de Compa nhia. Até agora as doações perfizeram um total de cerca de meia tonelada, incluindo 
os 160 Kg referentes à entrega do prémio da marcha da liberdade do dia 25 de abril. A todos o nosso Muito Obrigado!

INFORMAÇÃO MUNICIPAL

Ação de Formação Sociedade Ponto Verde 
No final do mês de março, a SPV, promoveu uma ação de formação dirigida 
aos trabalhadores do Município, afetos à recolha seletiva de resíduos. A for-
mação incidiu sobre este tipo de recolha de resíduos, mais concretamente 
nas operações de triagem, enfardamento e armazenamento de fileiras 
de papel/cartão e vidro, de acordo com as especificações técnicas da SPV.

Formação dos Trabalhadores

Novos equipamentos e frota municipal
A qualidade de serviços e equipamentos transforma-se na prestação de um bom 
serviço. O Município adquiriu recentemente novos equipamentos para apoio de 
todos os serviços municipais e a nova frota para auxílio do serviço de obras, águas, 
proteção civil e gabinete de fiscalização e requalificou alguns que se justificavam.

Férias Desportivas “Cagarrinhos Ativos”
De 29 de março a 5 de abril, o Município de Vila do Porto, em parceria com 
outras instituições e professores, promoveu uma semana de férias desporti-
vas. A iniciativa teve como objetivo não só a ocupação das 72 crianças inscri-
tas, como também a formação das mesmas a nível educativo e desportivo. 

Novo Centro Administrativo Municipal
O projeto para o novo Centro Administrativo Municipal, sito na antiga loja 
dos Melos, na Rua Dr. Luís Bettencourt, foi concluído e entregue no final do 
mês de maio.
A obra servirá não só para reabilitar o edifício antigo, como também dotar os 
serviços municipais de melhores condições.
A próxima fase será a adjudicação da obra, para a qual será aberto procedi-
mento concursal público.

Guias Culturais de Santa Bárbara e Santo Espírito
No passado mês de abril, decorreram nas respetivas freguesias os lançamen-
tos dos Guias Culturais de Santo Espírito e Santa Bárbara. A iniciativa resultou 
de uma parceria estabelecida entre as respetivas Juntas de Freguesia, Municí-
pio de Vila do Porto e ARDE – Associação Regional para o Desenvolvimento. 

A formação contínua dos trabalhadores do Município é sempre uma preocu-
pação. Este trimestre comportou uma formação de 35 horas para condutores: 
motoristas de pesados de mercadorias, abordando temas gerais e específicos 
que se transmitiram no bom aproveitamento de todos os formandos. Para 
pessoal administrativo, houve duas formações de 7 horas no total, tratando 
temas específicos de serviço administrativo e legislações.

Vaivém do Oceanário de Lisboa
Numa iniciativa da CMVP e do Grupo de Jovens Naturalistas, esteve em Santa 
Maria, em maio, o Vaivém do Oceanário de Lisboa. Sensibilizar a população 
para a proteção do património natural e para as alterações do comportamen-
to nas questões ambientais face à conservação e sustentabilidade de recursos.   



Cultura e Eventos

Simulacro de Socorros a Náufragos
O Município, em parceria com a Capitania do Porto de Vila do Porto e Bombei-
ro Voluntários de Santa Maria, realizaram, no início de junho, um simulacro de 
socorros a náufragos onde participaram os formandos do curso de nadadores 
salvadores 2012. Com vários cenários de ação, o simulacro revelou ter um 
balanço positivo.

Cerimónia de Hasteamento da Bandeira Azul 2012
No dia 18 de junho, decorreu a Cerimónia de hasteamento das Bandeiras Azuis 
para a época balnear 2012. As zonas balneares da Maia, Praia Formosa  obtiver-
am o galardão que indica a qualidade ambiental  e as condições de segurança 
que existem nos locais. Para 2012, a zona balnear dos Anjos, voltou a ser galar-
doada não só com a Bandeira Azul, mas também com a bandeira Praia acessível, 
praia para todos, que representa as boas condições de acessibilidade à piscina.

Planos de Pormenor da Praia Formosa e Anjos
Num investimento na ordem dos 150 000€, co-financiado, pelo
Proconvergência, decorre a bom ritmo a elaboração dos Planos de Pormenor
da Praia Formosa e Anjos, fundamentais para a requalificação e salvaguarda
destas duas Baías, que se constituem de importância estratégica para o
desenvolvimento da nossa ilha. De realçar a excelente  participação da
população nas 5 sessões  públicas já efetuadas, bem como o contributo dos
proprietários através de exposições por escrito e presenciais. Gerar
unanimidades na execução destes Planos é de todo impossível, no entanto o
nosso objetivo é conseguir um consenso o mais alargado possível que vá ao
encontro das expetativas dos proprietários e dos superiores interesses de 
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Horário de Funcionamento
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Comemorações do Dia Mundial do Ambiente
No passado dia 8 de junho, a EB1/JI de Almagreira em colaboração com 
o município realizaram uma ação de limpeza na orla costeira da Praia For-
mosa. A atividade inseriu-se nas comemorações do Dia Mundial do Ambiente 
e proporcionou a recolha de uma quantidade significativa de resíduos na 
envolvente daquela zona balnear.

III Festival de Natação

Dia Mundial da Criança

Ações de Sensibilização
As ações de sensibilização para proteção do ambiente continuam a ser de 
importância elevada para o Município. Neste 2º trimestre realizaram-se sessões 
em todas as escolas do 1º ciclo e Jardins de Infância para o alerta à importân-
cia da reciclagem de resíduos.
O bom funcionamento da ETAR de Vila do Porto também foi alvo de preocu-
pação e tratamento com ação de sensibilização.

wwww.exploresantamaria.com

Conferênia Turismo Sustentável

Encontro das Escolinhas do Desporto

Semana Mariense X Edição da Feira do Livro

Foto: “Jornal O Baluarte“Foto: “Jornal O Baluarte“

Festas São João 2012 Festas São João 2012
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