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Cartão Municipal do Idoso

O Município de Vila do Porto informa a todos os munícipes que, a partir do 
dia 4 de março de 2013, estará disponível a todos os idosos interessados, o 
Cartão Municipal do Idoso.
Um procedimento adotado no âmbito da incrementação de uma real política 
social, que vá ao encontro das necessidades dos idosos marienses.
O cartão irá trazer várias vantagens aos seus titulares, como descontos na 
tarifa de água, descontos em estabelecimentos comerciais, acesso com des-
conto a várias iniciativas culturais e recreativas da ilha e destina-se a todos os 
cidadãos da faixa etária pós 65 anos, com particular destaque para reforma-
dos e pensionistas.
Para obter o cartão basta dirigir-se à Seção de Expediente da Câmara Mu-
nicipal, acompanhado do seu cartão de eleitor, cartão da segurança social e 
contribuinte, uma fotografia tipo passe e atestado de residência, emitido pela 
Junta de Freguesia da sua área de residência.

Comemorou-se, como é tradicional, o Carnaval em Santa Maria. Este ano 
com a participação habitual do Desfile Escolar e das Danças Tradicionais de 
Carnaval das várias freguesias. A alegria também se fez sentir com o Desfile 
Trapalhão, que percorreu a principal artéria de Vila do Porto.

Desde novembro de 2012 que decorre na Câmara Municipal um processo de
certificação de qualidade dos serviços administrativos, em resultado de um 
protocolo assinado entre a Associação de Municípios da Região Autónoma 
dos Açores e a Norma-Açores, Sociedade de Estudos e Apoio ao Desenvolvi-
mento Regional S.A., ao qual o Município de Vila do Porto aderiu desde a 
primeira hora.
No âmbito desta parceria, está a proceder-se ao levantamento de processos 
ao nível dos serviços administrativos, por forma a adotar-se uma política de 
agilização e simplificação de todos os passos  que dizem respeito aos serviços 
em questão, bem como induzir efeitos positivos no relacionamento com os 
munícipes.
Este é  um processo moroso, que irá prolongar-se até final do 2º trimestre do 
corrente ano, fim do qual, o Município de Vila do Porto reunirá as condições 
necessárias para, caso assim o entenda, solicitar a certificação da qualidade 
dos seus serviços.

Carnaval 2013 Sistema de Gestão da Qualidade na CMVP



Convívio Intergeracional de Sueca
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Hora do Conto - Biblioteca Municipal
Com mais um mês finalizado, as sessões da Hora do Conto, na Biblioteca Mu-
nicipal, revelaram ser uma atividade de interesse para os mais pequenos. Este 
mês, a participação especila foi de Lucy Cardoso, que no sábado, dia 23 de 
fevereiro, deliciou os meninos com a história “O mundo de chocolate”.

Semana da Amizade - Grupo Sénior
Este ano, o Grupo Sénior de Santa Maria decidiu comemorar a amizade de 
uma forma diferente do habitual. Cada um dos grupos de convívio decidiu 
o que queria fazer e onde fazer, uns grupos escolheram fazer uma festa 
mais caseira e à vontade onde  partilharam o lanche e conviveram durante 
a tarde, outros grupos optaram por almoçar num restaurante local, em que 
cada um pagou a sua refeição, de modo a fugir um pouco à rotina diária.

Com o objetivo de trocar experiências e promover a intergeracionalidade, 
foi promovido  pelo Município, um convívio intergeracional de sueca que 
envolveu cerca de 40 participantes da terceira idade.
Esta atividade teve lugar na sala de convívio da Escola Básica e Secundária de 
Santa Maria. Foi um convívio animado entre os idosos de todas as freguesias 
do concelho e diferente do habitual porque deu a oportunidade à comuni-
dade sénior, de se reunir num espaço diferente.
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