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Enquadrado na temática do Pro-
grama Bandeira Azul 2015, “Faz da 
Mudança a tua Praia!”, e por ocasião 
das comemorações do Dia Mundial 
do Ambiente, o Município de Vila do 
Porto em parceria com o Serviço de 
Ilha de Santa Maria da Vice-Presidên-
cia do Governo, Emprego e Com-
petitividade Empresarial, realizaram 
no dia 6 de junho, um Workshop 
de reutilização de resíduos no Mer-
cado Municipal de Vila do Porto. O 
workshop contou com a presença 
da artesã Filomena Vale, consistindo 
numa demonstração prática da reu-
tilização do fundo em garrafas PET, 
transformando-as em bolas decorati-
vas. A iniciativa proporcionou aos par-
ticipantes, a consciencialização para o 
reaproveitamento de determinados 
resíduos (produzidos facilmente nas 
nossas casas), bem como, a sensibili-
zação para a gestão sustentável dos 
resíduos urbanos.

O Município de Vila do Porto associou-se às comemorações da Campanha 
“Açores Entre Mares 2015”, iniciativa da Direção Regional dos Assuntos do 
Mar, com o tema anual “Lixo zero no mar dos Açores”, promovendo ações 
de sensibilização ambientais, direcionadas ao Grupo Sénior de Vila do Porto.
Assim, no dia 4 de junho, os participantes visitaram as instalações e zona en-
volvente da Marina de Vila do Porto, realizaram uma ação de limpeza da orla 
costeira do Calhau da Roupa, permitindo recolher deste local várias tipologias 
de resíduos (troncos de madeira, canas, plásticos, fios de nylon, tecidos, en-
tre outros). A iniciativa finalizou-se com uma visita guiada à “Casa do Bote”, 
possibilitando conhecer particularmente a história da baleação mariense, e 
simultaneamente permitir um momento de partilha e troca de experiências 
intergeracional.  A autarquia agradece a colaboração das entidades parceiras, 
nomeadamente, a Portos dos Açores e o Clube Naval de Santa Maria.

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente e Programa 
Bandeira Azul 2015, a Câmara Municipal de Vila do Porto em parceria com 
o Parque Natural de Ilha, dinamizaram as Mini Jornadas do Ambiente, no 
passado dia 13 de junho, intituladas “práticas ambientais para a mudança.” A 
iniciativa, que contou com a participação de 23 pessoas, teve como finalidade 
proporcionar um espaço de informação, sensibilização e discussão sobre a 
temática da Bandeira Azul “Faz da Mudança a Tua Praia!”. 
As apresentações incidiram sobre os recursos marinhos, turismo sustentável, 
pedestrianismo, educação ambiental, importância do Programa Bandeira 
Azul nas zonas balneares do Concelho, áreas terrestres protegidas e o pro-
grama Eco Freguesias. Da troca e partilha de ideias entre todos os envolvidos 
nesta ação concluiu-se que a sustentabilidade do mar e da terra (seja ela 
económica, social ou ambiental) deverá ser gerida consoante uma estratégia 
comum, devendo estar todos os intervenientes (desde empresas marítimo-
turísticas, empresas de animação turística, entidades oficiais, sociedade civil, 
etc.) conscientes das potencialidades e limites dos recursos naturais.

Hasteamento Bandeira Azul
As cerimónias de hasteamento da Bandeira 
Azul, nas zonas balneares da Praia Formosa e 
Anjos decorreram no passado dia 15 de junho, 
na presença de diversas entidades convida-
das. Este galardão atribuído pela Associação 
Bandeira Azul da Europa, é o símbolo máximo 
da qualidade ambiental e visa reconhecer 
o cumprimento de diversos critérios de na-
tureza ambiental, de segurança e conforto dos 
utentes, informação e sensibilização ambiental. 
A par da Bandeira Azul, há ainda a registar o 
hasteamento da Bandeira “Praia Acessível, 
Praia Para Todos” na zona balnear dos Anjos, 
galardão atribuído a praias com condições para 
pessoas com mobilidade condicionada.

Festa de São João 2015
As Festas de São João terminaram no passado dia 24 de junho, as mesmas 
contaram com a brilhante presença de grupos musicais marienses, ALMA de 
São Miguel, Myrica Faya e Rapazes da Canada de Trás da Terceira, assim como 
Chave D’Ouro do continente a encerrar as festas. Na terça-feira e quarta-feira 
de São João desfilaram e atuaram as tradicionais Marchas de São João, este 
ano contou-se com a presença de 4 marchas: Marcha EB1/JI do Aeroporto; 
Marcha da Santa Casa da Misericórdia, Marcha da Freguesia de Vila do Porto; 
e Marcha da Malta da Sáude. Além dos concertos músicais e das Marchas 
ocorreram diversas atividades, tal como a típica Fogueira de São João, lança-
mento de balões de Ar quente e diversas atividades desportivas.

Workshop - Bolas PET Campanha Açores entre Mares 2015

Workshop - Jogos com resíduos
Enquadrado na temática do Programa Bandei-
ra Azul 2015, “Faz da Mudança a tua Praia!”, e 
por ocasião das comemorações do Dia Mun-
dial do Ambiente, o Município de Vila do Porto 
com a participação especial do Grupo de 
Convívio Sénior da freguesia de Vila do Porto, 
desenvolveu, no passado dia 20 de Junho, um 
workshop de reutilização de resíduos no Mer-
cado Municipal. Este workshop contou com a 
presença de 17 participantes que durante a 
manhã fizeram uma pequena demonstração 
sobre o reaproveitamento de resíduos que 
deitamos para o lixo todos os dias nas nossas 
casas e de como pode ser divertido e original 
“brincar” com estes mesmos resíduos.  

Mini Jornadas do Ambiente


