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Seminário - “Família(s) - Um outro Olhar” 

Atelier de Pintura de Cinzeiros de Praia

Hasteamento das Bandeiras Azuis 2014
Decorreu o mês passado a cerimónia de hasteamento da Bandeira 
Azul 2014 nas zonas balneares a cargo do Município, Anjos e Praia 
Formosa. O galardão ambiental, já atribuído por vários anos consecu-
tivos, garante que as zonas balneares têm todos as condições ambi-
entais e de segurança para assegurar um bom Verão a todos os que 
disfrutam destas. Para além deste, a zona balnear dos Anjos recebeu 
também o galardão Praia Acessível, o que indica ser uma zona com 
excelentes condições de acessibilidade à piscina.

Festas de são João 2014

Pela primeira vez o Azores Fringe 
Festival marcou presença em San-
ta Maria. Decorreu nos claustros 
da Câmara Municipal, no passado 
dia 11de junho, um concerto da 
artista Belga, Maria Margarita, que 
encantou com o seu “space drum”. 
Na Pousada da Juventude uma 
outra vertente, com uma sessão 
de curtas e conversa com a 
artesã mariense Aida Bairos.

Um Festival de arte e artistas.

Azores Fringe Festival

O Município de Vila do Porto dinamizou na zona bal-
near dos Anjos, em colaboração com os utentes do Centro 
de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericór-
dia, um atelier de pintura de cinzeiros de praia. A atividade 
consistiu na reutilização de latas, onde os participantes 
com a sua criatividade e imaginação, contribuíram para a 
pintura e decoração dos cinzeiros a utilizar posteriormente.

Integrado nas comemorações do Dia Internacional da Família 2014, 
a CMVP, promoveu e organizou o seminário “Famíli(s) - Um outro 
Olhar”, que se realizou no passado sábado no Auditório da Biblioteca 
Municipal.
Com a presença de vários oradores, profissionais de diversas áreas, 
foram os mais diversificados assuntos discutidos ao longo de todo o 
dia. Com contributo de áreas como a Assistência Social, Psicologia, 
História e até Direito, o tema Família esteve em cima da mesa e aberto 
a todo o público que participou contribuindo com a sua experiêmcia 
e testemunho.

Dia Mundial do Ambiente
O Município de Vila do Porto promoveu no passado sábado 
uma atividade integrada nas comemorações do Dia Mundial 
do Ambiente. No Mercado Municipal juntaram-se crianças e 
adultos numa iniciativa de começar uma horta com matertiais 
reciclados.


