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Dia Internacional do Idoso
Numa iniciativa conjunta da SDMSA e PSP, que contou com o apoio do Mu-
nicípio, celebrou-se no dia 1 de outubro, o Dia Internacional do Idoso.
O dia foi celebrado no Clube Asas do Atlântico, preenchido por diversas ativi-
dades, entre elas o bingo, música ao vivo e um desfile de moda.

Expedição do Primeiro Contentor Marítimo de Resíduos 
para Reciclagem

Escola Profissional de Santa Maria

Adira já ao pagamento da sua fatura de água por transferência bancária
Mais prático, mais  cómodo e sem penalizações. Mais info contacte 296 820 008. Pode também, pagar nos seguintes postos de cobrança:

Mini Mercado Clotilde | Super Mercado Alice Batista e Filhos,  Lda | Junta de Freguesia de São Pedro | Lojas RIAC 

Pintura das Escolas Primárias de Almagreira e São Pedro 
A Câmara Municipal finalizou esta semana a empreitada que englo-
bou a pintura das Escolas de Almagreira e de São Pedro. Ambas foram 
pintadas por dentro e por fora, mantendo assim a qualidade e segu-
rança dos edifícios escolares, para uma melhor e mais longa duração.

Apoio Social - Recuperação de Habitação Degradada
Depois de elaborado, aprovado e publicado o Regulamento sobre o apoio so-
cial à habitação degradada, procedeu-se a fase de candidaturas, análise e de-
cisão sobre os apoios a conceder. Foi então, aprovado, na última reunião de 
Câmara, o apoio à recuperação de habitações degradadas para 15 famílias.
De referir que a partir de janeiro de 2013, estará aberta uma nova fase de 
candidaturas ao referido apoio para o ano próximo.

Foi expedido o primeiro contentor marítimo de 20 pés para a Associação de 
Municípios da Ilha de São Miguel. Os resíduos enviados perfizeram um total de 
4970 kg de plástico e metal e foram transportados pelo parceiro Transinsular 
SA, ao abrigo do Protocolo celebrado anteriormente entre as duas entidades.
O Município agradece a toda a população e apela à continuidade em separar 
para reciclar. 

A MARSED, Lda propõe-se a abrir uma escola profissional para funcionar a 
partir de 2013 com diversos cursos. Entre vários parceiros, um dos quais, o 
Município de Vila do Porto, foi concordado ceder através de contrato de co-
modato, a Escola de Santa Bárbara para o funcionamento do ensino profis-
sional. Tal irá potenciar um leque de oportunidades para a população jovem 
mariense no que diz respeito a formação, bem como contribuirá para poten-
ciar a freguesia, aumentando a sua intervenção e importância na nossa ilha.         



 Município de Vila do Porto - Contactos:

Tel. 296 820 000 | Fax 296 820 009 |E-Mail geral@cm-viladoporto.pt |Site www.cm-viladoporto.pt |Facebook http://www.facebook.com/municipioviladoporto 
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Horário de Funcionamento
Expediente 2ª Feira a 6ª Feira - 08:30 ao 12:30 - 13:30 às 16:30   

Gabinete de Apoio 2ª Feira a 6ª Feira - 09:00 ao 12:30 - 14:00 às 17:30 | Tel.: directo : 296 820 001 | E-mail: gabapoio@cm-viladoporto.pt 
Gabinete Técnico Fiscalização - Atendimento ao público 3ª Feira - 09:30 ao 12:30 5ª Feira - 14:30 às 16:30 | Tel.: directo : 296 820 157

wwww.exploresantamaria.com

Hora do Conto
Biblioteca Municipal 
Durante todos os sábados deste mês de outubro, realizou-se na Bibli-
oteca Municipal, a atividade do espaço infanto-juvenil “A Hora do Conto”.
A atividade feita com o objetivo de educar para a leitura e interesse pe-
los livros, deu a conhecer às crianças que participaram diversas histórias. 
Este sábado a Hora do Conto contou com a participação es-
pecial da Prof. Margarida Rosa, que numa atividade educativa,  
levou as crianças presentes a conhecer Santa Maria, através dos livros.

Torneios de Futebol 7

Contrato de Comodato entre o Município e a AJISM
Na passada sexta-feira, dia 26 de outubro, foi celebrado um contrato de co-
modato, entre a Câmara Municipal e a AJISM, através do qual, o Município 
cede, a título gratuito, o edifício escolar da Rua das Feteiras, São Pedro à Asso-
ciação Juvenil. O edifício agora destinado a ser o Centro Recreativo e Juvenil 
das Feteiras é da inteira responsabilidade da AJISM, podendo este acordo, 
após 5 anos, ser prorrogado por períodos iguais de 3 anos.

Reabertura das Atividades do Grupo Sénior de Santa 
Maria
A meados de outubro decorreram nas freguesias de Santo Espírito, São Pedro 
e Vila do Porto, as sessões de reabertura das atividades do Grupo Sénior de 
Santa Maria. As atividades e convívios continuam, com o esforço de todos os 
participantes e da sua responsável, Cristina Moreira, ao longo de todo o ano 
letivo de 2012/2013, o que se torna numa benesse para a comunidade em 
geral e para todos aqueles que estão envolvidos no Grupo.

Desporto Sénior
Este ano e com início no mês de 
Outubro, como parte integrante 
das atividades do Grupo Sénior, 
os idosos poderão agora exercitar 
e fazer desporto, todas as sema-
nas, de forma gratuita, no Com-
plexo Desportivo de Santa Maria. 
O Desporto Sénior está a cargo 
do Prof. Aléxio Puim e promove o           
envelhecimento ativo de forma a 
manter todos saudáveis.
A atividade está aberta a todos os 
idosos da ilha e para se inscrever-
em basta ligar o 296 882 236 ou 
enviar email para alexio.puim@
sdmsa.pt.

Formação de Higiene e Segurança no Trabalho
De 15 a 19 de outubro decorreu na sala de formação do complexo desportivo 
de santa maria uma ação de formação sobre Higiene e Segurança no Trabalho.
Na ação promovida por uma entidade sindical, participaram cerca de uma 
dezena de trabalhadores do Município de Vila do Porto. Nos cinco dias de 
formação, os participantes abordaram e partilharam experiências no âmbito 
da Higiene e Segurança no seu local de trabalho.

10 e 11 de Novembro

14 e 21 de Novembro
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