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Entrega dos Diplomas do Curso “Bem estar psicológico 
do Adulto e do Idoso”
Sexta-feira, dia 21 de fevereiro, preocedeu-se à entrega dos diplomas 
aos alunos do Curso leccionado o ano passado, no âmbito do pro-
tocolo entre a Universidade dos Açores e a Autarquia, “Bem estar 
psicológico do Adulto e do Idoso.
Estiveram presentes para a cerimónia a Dra. Teresa Medeiros e o Vice-
Presidente do Município Roberto Sousa, que referiram que a vertente 
Aprendizagem ao Longo da Vida, tem vindo a ter um grande suces-
so junto da população mariense, fazendo com que a iniciativa tenha 
cada vez mais procura. Através desta parceria, realizada em 2011, 
chega à ilha uma vertente de ensino antes impossível e com isso a 
possibilidade de fomentar a continuação na formação. 

Depois de inúmeros trabalhos de 
investigação, documentação e me-
didas de intervenção ao conhecido 
“Castelo da Praia”, a CMVP tem de-
senvolvido esforços no sentido de re-
unir a equipa e os meios necessários 
à consolidação e conservação do 
edificado. Neste sentido, a Autarquia 
reuniu com a Direção Regional da 
Cultura para apresentação do tra-
balho já desenvolvido e acordo dos 
detalhes das intervenções necessári-
as para dotar aquele espaço de con-
dições de utilização pública.

Reunião com a direção Regional da Cultura 

Com o objetivo de promover a 
igualdade e as oportunidades 
no acesso à educação e consid-
erando a necessidade de apoiar 
os jovens provenientes de famíl-
ias de estratos sociais desfavo-
rescidos, foi elaborado o Regu-
lamento de Apoio à Formação 
de Jovens. Este mês de fevereiro 
foram assinados três contratos 
do âmbito.

Assinatura de Contratos Programa de Apoio à Formação 
de jovens

realizou-se no Salão Nobre dos Paços do Concelho a entrega dos prémios do 
Concurso de Montras de 2013, promovido pela CCIDP - Delegação de Santa 
Maria em parceria com o Município.
O ano passado o concurso teve uma vertente gastronómica, com o mel-
hor prato apresentado foi premiado o Central Pub e para melhor vinho a 
J.H.Ornelas & C.Suc. Lda.
Os premiados das montras no concurso A - Associados foram: Somastus Lda,; 
Ouriversaria Castanho e Max Brix Elisabeth SU, Lda. Para o concurso B - Pré-
mio Popular, os premiados foram: Associação Salvaterra; Paulo Soares Unipes-
soal, Lda; Aplaude Tertúlia (Mascote Wine).

Entrega de Prémios - Concurso de Montras 2013

Curso de Psicologia Positiva Aplicada na Vida
Deu início mais um curso lecionado no âmbito do Protocolo de Cooperação 
entre a Universidade dos Açores e o Município de Vila do Porto.
O curso de Psicologia Positiva aplicada na Vida teve um total de 21 inscritos 
e irá decorrer em dois módulos diferentes, sendo o próximo para o mês de 
março.
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Passeio de BTT
O Complexo Desportivo de Santa Maria foi o local de partida para o 
passeio de BTT que se realizou no passado dia 16 de Fevereiro. O pas-
seio, organizado pela Câmara Municipal de Vila do Porto e pelo Serviço 
de Desporto de Santa Maria com o apoio da Açoreana Seguros, con-
tou com a participação de mais de 30 ciclistas e uma extensão de 20 Km.
De salientar que este convívio conseguiu juntar participantes dos 13 aos 57 anos.

Carnaval 2014 - Desfile Escolar

Projetos MunicipaisReunião com as empresas Maritimo-turísticas de Santa 
Maria
Na sequência de um pedido de apoio financeiro, por parte de duas das em-
presas registadas e com sede em Santa Maria, para participação em Feiras de 
promoção da atividade de mergulho, realizou-se uma reúnião com as empre-
sas sediadas em Santa Maria com o objectivo de se perceber e definir uma es-
tratégia comum de promoção que vá ao encontro dos interesses de todas as 
partes intervenientes. Assim, o Município está a analisar a viabilidade de esta-
belecer uma parceria, através de protocolo, para a partir de 2015 apoiar, com 
um valor fixo a participação, de cada uma das empresas que demonstrem 
interesse para o efeito, numa Feira Internacional por ano, onde promoverão 
simultâneamente a atividade de mergulho e o destino Santa Maria.

Convívio Intergeracional de Sueca
A sala de convívio da Escola Básica e Secundária de Santa Maria foi, pelo segundo 
ano consecutivo, o palco do Convívio Intergeracional de Sueca, que decorreu 
no dia 28 de janeiro. Este encontro, promovido pelo Município de Vila do Porto e 
com o apoio da EBSSM, contou com cerca de 40 participantes e teve como prin-
cipais objetivos a troca de experiências e a promoção da intergeracionalidade.

Em dezembro arrancou a empreitada de reabilitação do edifício da “casa das 
gatas”, adjudicada à Construtora Manuel e Avelino, Lda. A obra tem um prazo 
de execução de 4 meses e permitirá a reabilitação de mais um edifício na zona 
histórica de Vila do Porto.
Decorrem também os trabalhos de calcetamento de várias travessas da zona 
histórica da vila, por forma a evitar a presença de betão e outro tipo de pavi-
mentos, prevalecendo a típica calçada. A intervenção será levada a cabo pelo 
Município e contemplará todos os arruamentos com este tipo de caracterís-
ticas. Foram finalizados os trabalhos de manutenção e arranjo de muros de 
alvenaria na freguesia de Almagreira, nomeadamente no lugar das Courelas 
e Falcão.
A Autarquia remodelou e requalificou recentemente o edifício do arquivo do 
aeroporto, vulgarmente conhecido como o edifício das “frisas”, com o objetivo 
de colmatar a falta de espaço para armazenar todo o equipamento logístico 
da entidade.

Sexta - feira passada, a rua principal de Vila do Porto encheu-se de cor e alegria 
para festejar o Carnaval. O desfile escolar realizou-se com a participação de to-
das as escolas da ilha, incluíndo o CAO. Foram vários os temas representados 
no desfile que mais um ano animou a população da ilha.
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