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Postos de Cobrança
Os novos postos de cobrança da sua fatura de água permitem-lhe mais comodidade e garatem inovação nos nossos serviços. 
A partir de outubro, todos os postos de cobrança irão estar devidamente identificados pelo dístico à sua direita, por forma de 
indicar-lhe a funcionalidade daquele serviço no devido posto.

INFORMAÇÃO MUNICIPAL

Passagem do Furacão  Gordon

Futuro Pavilhão Desportivo de São Pedro
Foi adjudicado ao Gabinete de Arquitetos Paulo Macedo & suc.lda o projeto 
para construção do Pavilhão Desportivo de São Pedro que irá requalificar o 
atual Polidesportivo da Escola de São Pedro. Dotando-o com cobertura, bal-
neários e piso apropriado para diversas modalidades, entre as quais a Pati 
nagem e o Hoquei em Patins, a obra, a iniciar no 1º.trimestre de 2013, justifica-
se pela tradição e existência de atividade desportiva regular nesta Feguesia, 
nomeadamente no Futsal. Servirá para o apoio à Educação Fisica e outros 
eventos da escola, assim como para alargar a oferta de instalações desportivas 
cobertas aos Clubes e população em geral.

Requalificação do Largo de São Pedro
A Câmara Municipal adquiriu um prédio no Largo de São Pedro (garagem, 
casa e  terreno de Duarte Leandres) tendo como finalidade requalificar, au-
mentar e dotar o Largo de São Pedro com melhores condições quer para 
estacionamento, quer para a realização de Festas e Eventos. A obra visa igual-
mente o embelezamento do centro daquela Freguesia, estando prevista a sua 
construção para 2013 pela Junta de Freguesia com o apoio do Municipio.

“Com a passagem do Furacão Gordon por Santa Maria as nossas gentes de-
ram ao mundo uma lição de responsabilidade e cidadania, incluo aqui tam-
bém todos aqueles que se encontravam na ilha de férias. Não ficaria bem 
com a minha consciência se não fizesse publicamente um agradecimento a 
todos vós, pela forma como acataram todos os apelos feitos pelos órgãos de 
proteção civil Municipais e Regionais. Ninguém neste momento terá duvidas 
que devido à violência da tempestade que nos assolou durante duas horas 
aproximadamente na madrugada do dia 20 de agosto, poderíamos estar hoje
aqui a lamentar ocorrências graves, envolvendo pessoas e bens, não fora a 
grande colaboração que todos vós prestaram ao protegerem os seus bens, 
refugiando-se nas habitações, reforçando a segurança de portas e janelas. Um
agradecimento especial a todos os empresários de restauração e bares que 
atempadamente encerraram os seus estabelecimentos convidando as pes-
soas a recolherem mais cedo aos seus aposentos, um agradecimento também
a todos que telefonicamente comunicaram a sua disponibilidade caso fosse 
necessário. Por fim um voto de congratulação e agradecimento em nome dos
Marienses, a todos sem exceção, que se mantiveram em alerta permanecendo
no terreno durante noite e dia, trabalhando arduamente para que a Ilha vol-
tasse à normalidade. Foi muito bom ouvir de quem nos visitou nos dias que se
seguiram, palavras de exaltação pela forma como os marienses trabalharam, 
limpando, arranjando e embelezando a sua ilha. Bem hajam.”
Carlos Rodrigues

Aquisição do Moinho da Carreira 
Sendo nossa preocupação a manutenção e 
recuperação do património cultural de Santa 
Maria, foi adquirido pelo Município o Moinho 
da Carreira. A sua aquisição, além de visar a 
recuperação e preservação genuína em ter-
mos de património, tem também como ob-
jetivo aumentar a oferta de pontos turísticos 
nas nossas freguesias rurais. A elaboração do 
projeto de recuperação está à responsabili-
dade do arquiteto Frederico Elizabete.
A gestão e exploração do Moinho, bem 
como a obra de recuperação ficará a cargo 
da Junta de Freguesia de Almagreira, através 
de um contrato de Comodato a celebrar 
oportunamente.
No domínio da recuperação do nosso 
património cultural decorrem também con-
tactos com o proprietário de uma habitação 
nas Covas de  Almagreira tendo em vista a 
sua aquisição.

Empreitada da Rua Dr. Manuel Monteiro Velho Arruda 
A Sociedade de Desenvolvimento Municipal de Santa Maria, adjudicou pelo 
valor de 579.733,18€ e um prazo de execução de 270 dias  à empresa Tecno-
via Açores a empreitada de pavimentação, drenagem e sinalização horizontal 
e vertical, da Rua Dr. Manuel Monteiro Velho Arruda, Rua dos Oleiros, Rua do 
Norte, Canada dos Moinhos, Rua de Hudson e Bairro Novo da Lomba.
Este projeto está candidatado a fundos comunitários, prevendo-se uma com-
participação do programa PROCONVERGÊNCIA em 85% do valor da obra. O 
início dos trabalhos estão previstos para os próximos dias, sendo a Rua Dr. Ma-
nuel Monteiro Velho Arruda (Rua da Lomba) a primeira a ser intervencionada.



Festividades e Eventos

Estatística 3º Trimestre - Recolha Seletiva
No 3.º trimestre de 2012, foram recolhidos um total de 12790 kg de resíduos 
recicláveis. A fileira do vidro, é a que regista um maior valor, com 6860 kg 
recolhidos, seguindo-se o plástico e metal com 3000 kg e o papel e cartão 
com 2930 kg. 
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VI Maia Folk

Festas 15 de Agosto

wwww.exploresantamaria.com

Festas 15 de Agosto

Santa Maria Blues 2012

28º Festival Maré de Agosto 28º Festival Maré de Agosto

XXXI Rallye Além Mar Santa Maria

Festa de São Pedro Gonçalves 2012

Guias Culturais de Almagreira e Vila do Porto
Em julho e agosto, decorreram nas respetivas freguesias os lançamentos 
dos Guias Culturais de Almagreira e Vila do Porto. A iniciativa resultou de 
uma parceria estabelecida entre as respetivas Juntas de Freguesia, Município 
de Vila do Porto e ARDE – Associação Regional para o Desenvolvimento. 

Prémios de Excelência EBSSMA
O Municipio de Vila do Porto, a exemplo do ano passado, concedeu 
um Prémio ao Melhor Aluno do 5ª.,6ª.,7º.,8º e 9º.Ano e suportou as                          
despesas da passagem e inscrição na 7ª.Edição da Academia de Verão 
da Universidade de Aveiro para a melhor aluna do 10º., 11º e 12º Ano.
Alunos premiados: 5ºAno-Ana Isabel Sousa  Cabral; 6ºAno-Hugo Miguel 
de Nunes de Melo Sousa e Gonçalo Coelho de Melo; 7ºAno-Júlia Kava-
lenka; 8ºAno-João Ricardo Galego Mendonça; 9ºAno-Joana Fabricia Couto 
Batista;10ºAno-Rita Botelho Ramires Ferreira; 11ºAno-Lara Valéria Couto Ba-
tista; 12ºAno-Mariana Coelho dos Santos Moreira.

Novo Mercado Municipal
Está concluída a obra de remodelação do Mercado Municipal, reunindo 
agora o mesmo as condições funcionais, técnicas, de conforto, segurança 
e higiene exigíveis para uma unidade do género. Com 3 talhos, 2 peixarias, 
ambas com frio independente, 1 queijaria e 10 lojas, parque de estaciona-
mento e uma linha de embelezamento que transmite modernidade na in-
fraestrutura, o Município está, através da Empresa Municipal, em conjunto 
com os comerciantes, a ultimar os preparativos para a sua abertura.

Centro Administrativo Mu-
nicipal
Foi adjudicada à empresa Caetano 
Medeiros, pelo valor de 562 042.12 eu-
ros e um prazo de 8 meses, a obra do 
novo Centro Administrativo Municipal. 
A obra, cujo projeto está em fase final 
de execução, vem criar, junto com a 
requalificação do Jardim Municipal, 
as condições indispensáveis para uma 
melhoria dos serviços administrativos 
e dotar o Largo Municipal com todos 
os critérios para realização de eventos 
e Festas 15 de Agosto, tornando-se 
em mais um ponto de atração e ani-
mação para os Marienses e visitantes.
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