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Mercado Municipal
Após a cerimónia de abertura, que se realizou no dia 18 de novembro, o Mercado Municipal de Vila do Porto, encontra-se 
em pleno funcionamento, disponibilizando à população mariense, vários serviços, entre os quais, talhos, peixarias, queijaria, 
espaços hortícolas e frutícolas, artesanato e serviços.

INFORMAÇÃO MUNICIPAL

Zona Industrial de Vila do Porto - 2ª Fase
Iniciaram a meados do mês de novembro os trabalhos com vista à emprei-
tada de execução da 2ª Fase da Zona Industrial de Vila do Porto. A nova 
Fase, ficará localizada na zona anexa às estruturas já existentes, terá 10 lotes 
disponíveis e um prazo de execução de 6 meses. A obra ficará a cargo da 
empresa Marques SA.

Novo Centro Administrativo Municipal
Já se iniciaram os trabalhos de remodelação e construção do edifício que 
irá receber o futuro Centro Administrativo Municipal. A nova infraestrutura 
localizada no centro de Vila do Porto, permitirá disponibilizar aos munícipes 
marienses, todos os serviços públicos e técnicos do Município, num único es-
paço e com todas as condições de acessibilidade e comodidade.
O prazo estimado para realização desta empreitada é de 9 meses, e estará a 
cargo da empresa Caetano e Medeiros Lda.

Município de Vila do Porto estabelece contactos com 
empresários Finlandeses 
No início do mês de novembro, 20 empresários finlandeses visitaram os 
Açores com vista a encontrar parcerias e investimentos em diversas áreas. Esta 
missão de investimento organizada pela Região de Kymenlaakso na Finlândia 
tem por objetivo ampliar o leque de negócios das empresas que constituem 
o concelho da Região Finlandesa no mundo da língua portuguesa, de forma 
a acolher potenciais parceiros Açorianos. A representar a ilha e com o intuito 
de potenciar este objetivo, Santa Maria fez-se representar por uma comitiva 
mariense liderada pelo Presidente da Câmara Municipal, Sr. Carlos Rodrigues.

Contrato de Comodato entre o Município e a AJISM 
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, freguesia 
de São Pedro, acolhe este novo espaço que dará oportunidade aos jovens 
deste local o acesso às novas tecnologias de informação e comunicação. A 
cedência deste edificio à AJISM resultou de um contrato de comodato, entre a 
Câmara Municipal e a associação. O Centro Juvenil irá albergar o novo Espaço 
TIC de São Pedro. 

Requalificação da Estrada Municipal dos Piquinhos e do 
Caminho Municipal da Glória
270 dias, é prazo previsto para a empreitada de requalificação da Estrada Mu-
nicipal dos Piquinhos. A sua execução está a cargo das empresas Tecnovia 
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.

Recolha de leitura de consumo de água
A partir de agora já pode registar online a sua leitura mensal de água. Para 
isso basta aceder a http://aguas.cm-viladoporto.pt e introduzir os seus 
dados. Para mais alguma informação, contacte o 296 820 008.



Desporto

Estatística 4º Trimestre - Recolha Seletiva
No 4.º trimestre de 2012, foram recolhidos um total de 12480 kg de resíduos 
recicláveis. A fileira do vidro, é a que regista um maior valor, com 5200 kg 
recolhidos, seguindo-se o plástico e metal com 3890 kg e o papel e cartão 
com 3390 kg. 
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Horário de Funcionamento
Expediente 2ª Feira a 6ª Feira - 08:30 ao 12:30 - 13:30 às 16:30   
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School Gym
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Futebol 7

Desporto Sénior

Escola Profissional de Santa Maria
A MARSED Lda., em parceria com várias entidades, entre as quais,  a  Câmara 
Municipal de Vila do Porto, irá  abrir uma Escola Profissional em 2013, na 
freguesia de Santa Bárbara. O contrato de comodato irá ser celebrado opor-
tunamente para a cedência de parte do edifício escolar de Santa Bárbara e 
assim potenciar a freguesia na área da Formação Profissional e aumentar a 
sua intervenção e importância na sociedade mariense.

Ilustrar o Plano Estratégico Santa Maria 2027
A fim de promover a participação ativa e criativa dos marienses na formu-
lação do Plano de Desenvolvimento Estratégico da ilha, a CMVP organizou o 
Desafio Escolar e o Desafio Ilustrar. Envia as tuas fotos e trabalhos, e participa 
no desenvolvimento da tua ilha

EBSSM - Simulacro de Sismo
Decorreu com sucesso o simulacro de sismo, realizado no dia 16 de novem-
bro, na Escola Básica e Secundária de Santa Maria. Os objetivos propostos ini-
cialmente para o exercício, foram alcançados, sendo de salientar o empenho 
de toda a comunidade escolar. O simulacro permitiu entre outros aspetos, 
testar e operacionalizar a nova versão do Plano de Segurança Interno da 
Escola.

Expedição do 1º contentor 
marítimo de resíduos para 
reciclagem
Foi expedido o 1º contentor marítimo 
para a Associação de Municípios da 
Ilha de São Miguel, no dia 30 de se-
tembro, com um total de 4.970 kg de 
resíduos de plástico e metal, através 
do parceiro Transinsular – Transportes 
Marítimos Insulares, SA,. Estes resíduos 
serão posteriormente encaminhados 
para a Sociedade Ponto Verde para 
reciclagem. O Município de Vila do 
Porto congratula a boa adesão da 
população e apela à continuidade em 
separar para reciclar.

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.

Feira da Saúde


	Newsletter_frente_4trimestre.pdf
	Newsletter_verso_4trimestre

