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Novo Centro Administrativo Municipal
Foi concluído e entregue, este mês de junho, o projeto para o Novo 
Centro Administrativo Municipal. A fase seguinte é a de adjudicação 
da obra, para a qual será aberto concurso público. O novo centro per-
mitirá não só melhorar as condições de trabalho para os nossos colabora-
dores, como melhores condições de atendimento aos nossos munícipes.

INFORMAÇÃO MUNICIPAL

Programa Bandeira Azul 2012
As cerimónias de hasteamento da Bandeira Azul 2012 decorreram 
no dia 18 de Junho, nas três zonas balneares galardoadas: Maia, An-
jos e Praia Formosa. A zona balnear dos Anjos foi igualmente galar-
doada com o escalão Praia Acessível, Praia para Todos, que demon-
stra as excelentes condições de acessibilidade, para além da boa 
qualidade ambiental, que se faz sentir em todas as zonas balneares da ilha.

III Festival de Natação
A 18 de junho realizou-se no Complexo Desportivo de Santa Maria, o III Fes-
tival de Natação.
O evento contou com diversas provas de natação, distribuídas pelos vários 
escalões de competição.

Festas de São João 2012
Este ano, as Festas de São João, voltaram a realizar-se no antigo campo mu-
nicipal de futebol. Decorreram também outras atividades inseridas no pro-
grama das festas, nomeadamente, a Feira Agropecuária 2012, a Expo Santa 
Maria 2012, a Feira da Saúde 2012, entre outros espetáculos e iniciativas.

Placa de Indicação ao Canil Municipal
Marco Sousa, Filipe Andrade e Tiago Figueiredo, alunos da turma A do 9º ano, da Escola Básica e Secundária de Santa Maria, construíram, no âmbito da disciplina 
de Cidadania, uma placa de identificação do Canil Municipal. A placa foi simbolicamente entregue ao Sr. Presidente Carlos Rodrigues nas instalações do CAMAC.

Simulacro de Socorros a Náufragos
Aproveitando os formandos do Curso de Nadadores Salvadores 2012, o Mu-
nicípio promoveu, em conjunto com a Capitania do Porto de Vila do Porto 
e BVSM, um simulacro de socorros a náufragos, que teve lugar na Praia For-
mosa. Decorreram de forma prevista os cenários de salvamento, tendo no 
final um balanço positivo.

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 da ilha.
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