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Almoço de Natal dos Idosos

A partir do mês de dezembro poderá registar a sua leitura de 
água online, através do endereço:

http://aguas.cm-viladoporto.pt

Ajism abre espaço juvenil e recreativo em Santa Maria
No dia 1 de Dezembro, a Associação Juvenil de Santa Maria abriu mais um 
espaço juvenil e recreativo em Santa Maria . O antigo edifício escolar, sito no 
lugar das Feteiras, acolhe este novo espaço que dará oportunidade aos jo-
vens deste local o acesso às novas tecnologias de informação e comunicação. 
A Junta de Freguesia de São Pedro e a Câmara Municipal auxiliaram a AJISM 
na reconstrução do espaço.

Na quarta-feira, dia 19 de dezembro, realizou-se no Hotel Santa Maria, o al-
moço de Natal dos Idosos, uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila do 
Porto, que já é habitual nesta altura do ano.
Estiveram presentes cerca de 200 idosos de todas as freguesias da ilha, numa 
tarde que brilhou por muita animação e espírito natalício.

Requalificação dos Piquinhos e Glória
270 dias, é prazo previsto para a empreitada de requalificação da Estrada 
Municipal dos Piquinhos. A sua execução está a cargo das empresas Tecno-
via Açores Sociedade de Empreitadas SA/Somague Ediçor Engenharia SA. A 
obra abrange o alargamento de todo o troço, aplicação de um novo tapete 
de asfalto, assim como a implementação da rede de drenagem da via. Estão 
igualmente a decorrer o início dos trabalhos no Caminho Municipal da Glória, 
na freguesia de Santo Espírito.

Ação de Sensibilização em “Procedimentos de 
Emergência”
A Comissão de Trabalhadores em Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 
desta Autarquia, promoveu, nos dias 26, 27 e 30 de novembro, uma ação 
de sensibilização subordinada à temática “Procedimentos em Emergência”. 
Esta iniciativa realizou-se com a colaboração dos Bombeiros Voluntários e do 
Serviço Municipal de Protecção Civil, tendo envolvido, aproximadamente, 40 
trabalhadores do Município e Empresa Municipal.

Dia das Montras e Feira da Saúde
Como já é habitual, no dia 8 de dezembro, realizou-se o concurso de montras 
em Vila do Porto. Este ano a novidade foi a Feira da Saúde que teve como ob-
jetivos avaliar a saúde da comunidade em geral, divulgar conhecimento que 
permita à população adoptar uma mentalidade crítica e responsabilização 
sobre a gestão da própria saúde, promover a importância de ser ativo e de 
ter uma boa alimentação, valorizar e promover a prática de atividade física 
regular como medida preventiva de riscos para a saúde.

Cagarrinhos ativos - Férias de Natal
Durante a semana de 17 a 22 de dezembro, o Município de Vila do Porto, 
em conjunto com o Serviço de Desporto de Santa Maria, organizou a edição 
Cagarrinhos Ativos - Férias de Natal. Este ano a atividade comportou, para 
além da componente desportiva, uma componente cultural que decorreu 
na Biblioteca Municipal. Estiveram 40 crianças inscritas e as atividades estiver-
am a cargo da Dra. Daniela Moutinho e Professores Aléxio Puim, João Batista 
e Henrique Melo.


