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Evolução da retoma de resíduos no concelho
Com a implementação da recolha seletiva multi-material no concelho, 
já foram exportados para reciclagem, aproximadamente, 208 tonela-
das de resíduos, distribuídos da seguinte forma: 40 t. de plástico/met-
al, 91 t. de vidro e 77 t. de papel/cartão, apresentando-se no quadro 
abaixo a respetiva evolução anual. Destaca-se o crescimento positivo 
da retoma de resíduos, motivada pelo empenho e participação de 
toda a população, uma vez que, o processo da reciclagem começa 
em casa com a separação das embalagens usadas e posterior colo-
cação nos ecopontos distribuídos pelas freguesias do concelho. A 
autarquia tem vindo a promover ações de sensibilização e educação 
ambiental, tendo lançado uma campanha de distribuição de eco-
pontos domésticos (ecobags), coordenada com as juntas de fregue-
sia do concelho, difusão de spots na rádio local para clarificação das 
regras da reciclagem e sessões direcionadas à comunidade escolar.

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Família 2015, 
a Câmara Municipal de Vila do Porto realizou no dia 16 de maio a 2.ª 
Edição do Seminário FAMÍLIA (S), subordinado ao tema da Pobreza 
e da Exclusão Social. Na cerimónia de abertura efetuada por Carlos 
Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, além 
de referir a importância, sempre atual, de ajudarmos as pessoas, pois 
é para isso que trabalhamos diariamente, foi também apresentado 
o documento onde estão consignadas as intervenções e atas da 1º 
Edição, disponível na Biblioteca Municipal para consulta e memória 
futura.
O evento, que contou com a participação de 42 pessoas, teve o obje-
tivo de proporcionar um espaço de partilha de saberes teórico-práti-
cos sobre o tema da pobreza e exclusão social, assim como de dar a 
conhecer algum do trabalho realizado pelas diferentes instituições e 
associações com intervenção neste domínio.
Da troca de ideias entre os participantes, moderadores e oradores 
foi possível constatar que muito se tem feito na nossa ilha nesta área, 
havendo ainda, como é óbvio, um caminho a percorrer no sentido 
de contribuirmos para uma sociedade mais justa e equilibrada em 
que todos têm direito às condições mínimas de subsistência e de dig-
nidade. 
O Município agradece a participação e o contributo de todos e en-
vidará os esforços tendentes a potenciar ainda mais a interligação 
entre todas as entidades que têm como lema o apoio a quem mais 
precisa.

XIII Feira do Livro
No dia 23 de Abril comemora-se o dia Mundial do Livro e dos Direitos 
do Autor. A biblioteca assinala o dia, pelo 13º ano consecutivo, com 
a realização da Feira do Livro. Este ano ocorreu entre os dias 20 de 
Abril e 2 de Maio, na Igreja da Nossa Senhora da Vitória. Como sem-
pre tivemos a visita das crianças de todas as Escolas Primárias da ilha, 
bem como algumas turmas da Escola Básica e Secundária de Santa 
Maria. Além das crianças, muitos jovens e adultos estiverem presentes 
neste evento anual e adquiriram um ou mais livros. Houve também, 
o lançamento de dois livros “Poesia Reanimada” de Daniel Gonçalves 
e “Um safari geológico em Santa Maria” tendo como autora Paula 
Botelho e ilustração de Paula Rocha.

Atividades - Dia da Mãe
O Município de Vila do Porto e o 
Serviço de Ilha de Santa Maria da 
Vice-Presidência do Governo, Em-
prego e Competitividade Empre-
sarial, em parceria com a Esteticista 
Joana Moreira realizaram no dia 
2 de maio no Mercado Municipal 
de Vila do Porto um conjunto de 
atividades com o intuito de assi-
nalar o Dia da Mãe. A Esteticista 
Joana Moreira e a Artesã Joana 
Dias proporcionaram uma manhã 
diferente no espaço do Mercado 
Municipal com o espaço de mani-
cure e o workshop de flores de 
papel, respetivamente, onde par-
ticiparam um número considerável 
de munícipes. O Grupo Sénior de 
Santa Maria esteve presente com a 
habitual venda de malassadas.

O Município de Vila do Porto associou-se ao projeto “Tricota Esta Id-
eia!”- Uma manta pelos direitos dos idosos. Este projeto assume-se 
como “uma campanha de sensibilização para os direitos dos idosos 
com o objetivo de consciencializar a sociedade civil para o aumento 
dos maus tratos aos idosos, que devem ser travados com a aprovação 
de uma lei que enquadre a criação das Comissões de Proteção ao 
Idoso e à Pessoa com Demência”.

Tricota esta ideia! - Uma manta pelos direitos dos idosos

Convida-se assim toda a popu-
lação mariense a participar com 
um ou mais quadrados de 30x30 
cm em tricô, de lã (ponto e cor 
livre) para se unir posteriormente 
numa manta gigante pelos direi-
tos dos idosos a nível nacional. Os 
(s) quadrados (s) deverão ser en-
tregues na receção da Biblioteca 
Municipal até dia 31 de Agosto 
de 2015.
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O Município de Vila do Porto desafiou um conjunto de 
instituições locais a produzir cartazes alusivos ao tema 
do Programa BA 2015 Faz da Mudança a Tua Praia!, 
numa base de reutilização de materiais e desenhos, 
apelando à criatividade, originalidade e adequação 
da mensagem ao tema. Esta atividade teve como ob-
jetivo não só envolver um conjunto de instituições da 
realidade mariense para as questões ambientais, como 
também favorecer uma reflexão sobre o assunto numa 
ótica de sensibilização ambiental e responsabilidade 
individual por aquilo que nos rodeia. A exposição de 
cartazes esteve patente ao público entre 5 e 13 de jun-
ho na Biblioteca e Arquivo Municipal de Vila do Porto, 
sendo posteriormente exposta nas zonas balneares da 
ilha durante todo o período balnear. 

Enquadrado na temática do 
Programa 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 com 
a participação especial do Grupo 
de Convívio Sénior da freguesia 
de Vila do Porto, desenvolveu, 
dia 20 de Junho, um workshop 
de reutilização de resíduos no 
Mercado 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 origi-
nal “brincar” com estes mesmos 
resíduos.  

Participação do Grupo Sénior no simulacro da ANA
A ANA – Aeroportos testou uma vez mais os meios 
de socorro e segurança do aeroporto, bem como 
as competências de todas as entidades envolvidas 
num acidente com aeronaves com um simulacro à 
escala total no dia 19 de Junho. Este exercício con-
tou com a participação de 16 elementos do Grupo 
Sénior de Santa Maria no papel de figurantes, que 
depois de uma breve caracterização desempenhar-
am os papéis de passageiros da aeronave aciden-
tada com diferentes graus de gravidade. O Municí-
pio agradece desde já o convite, aceite com muito 
agrado por parte dos idosos, deixando o apelo a 
outras entidades da ilha para o desenvolvimento de 
atividades em parceria, uma vez que é uma mais-
valia para aqueles que estão diretamente envolvi-
dos, bem como para toda a comunidade mariense. 

Hasteamento do Galardão 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 convidadas. 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 natureza 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.
O Presidente da Câmara Municipal, salientou o esforço do município na 
melhoria contínua das infraestruturas e serviços de apoio aos banhistas, a 
prestação de serviços de segurança e vigilância das zonas balneares, com a 
presença de dois nadadores salvadores, no período definido para a época bal-
near, ou seja, entre 15 de junho e 15 de setembro, destacando a instalação de 
uma cadeira elevador na piscina dos Anjos, que permitirá o acesso ao plano 
de água, por pessoas com mobilidade condicionada.
Ambas as zonas balneares, foram igualmente galardoadas com a Bandeira 
Qualidade de Ouro 2015, atribuída pela Quercus – Associação Nacional de 
Conservação da Natureza, cujo objetivo é realçar as praias que ao longo de 
vários anos (cinco, neste caso), apresentam uma água balnear de boa quali-
dade ou qualidade excelente (tendo em conta a classificação da legislação 
em vigor), e que, nesse sentido, oferecem assim uma maior fiabilidade no que 
respeita à qualidade da água.

Exposição de Cartazes - Faz da Mudança a tua praia!

Praias com Qualidade de Ouro 2015
A Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza classificou as 
zonas balneares do nosso concelho: Anjos, Praia Formosa, São Lourenço e 
Maia como “Praia com Qualidade de Ouro 2015”, atribuída anualmente às 
praias portuguesas com melhor qualidade da água. Este ano, foram distin-
guidas 314 zonas balneares em 90 munícipios, entre território continental e 
insular.Para receber a classificação de Praia com Qualidade de Ouro, a água 
balnear tem de respeitar os seguintes critérios:
- Qualidade da água EXCELENTE nas quatro últimas épocas balneares de 
2011 a 2014;
- TODAS as análises realizadas, sem exceção, na última época balnear (de 
2014) deverão ter apresentado resultados melhores que os valores definidos 
para o percentil 95 do anexo I da Diretiva relativa às águas balneares.

Festas de São João 2015
As Festas de São João terminaram no dia 24 
de junho, as mesmas contaram com a bril-
hante 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 desfila-
ram e atuaram as tradicionais Marchas de São 
João, este ano contou-se com a presença de 
4 marchas: Marcha EB1/JI do Aeroporto; Mar-
cha 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, lançamento de balões 
de Ar quente e diversas atividades desportivas.
O Munícipio deixa aqui o seu agradecimento a 
todas as entidades envolvidas. 

Workshop - Jogos com resíduos


