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Na procura da melhoria contínua e em com-
plemento aos trabalhos de Manutenção Pre-
ventiva e Corretiva que o Município tem vindo 
a realizar nas diferentes Escolas do 1º Ciclo, 
nomeadamente a conservação e pintura dos 
edifícios, a renovação e manutenção de al-
guns espaços e equipamentos desportivos, 
recentemente ficaram concluídas as obras de 
instalação dos novos Parques Infantis das Esco-
las de Almagreira, São Pedro, Aeroporto e Vila 
do Porto. As novas infraestruturas, executadas 
de acordo com a legislação em vigor, vão per-
mitir que as nossas crianças possam brincar e 
usufruir de momentos de lazer em melhores 
condições de segurança.
Indo ao encontro das expetativas dos docentes 
foi também construído um espaço coberto (tel-
heiro) na Escola de Santo Espirito para as crian-
ças possam usufruir de um espaço ao ar livre, 
no qual poderão brincar durante o inverno.
Atendendo ás limitações do espaço está em 
fase de análise a melhor forma de se instalar o 
Parque Infantil nesta Escola, à semelhança das 
restantes.

A Câmara Municipal de Vila do Porto pro-
moveu no dia 1 de Agosto, o já habitual Al-
moço do Emigrante, compreendendo-se o 
mesmo com a realização de um churrasco fei-
to por voluntários e posteriormente servido no 
Beach Parque (na Praia Formosa), contando-
se com a presença de cerca de 300 pessoas. 
Numa partilha de experiências comuns, este 
convívio proporciona a reunião e até reencon-
tros daqueles que um dia tiveram que deixar a 
sua terra Natal.
O convívio contou também com a presença 
do Sr. António Chaves (“António da Ladeira”) 
do Grupo de Marienses dos EUA, que aprovei-
tou a ocasião para oferecer um cheque ao 
Presidente da AMASM, no valor de 1500 
dolares, por parte do Grupo de Cantares Ilha 
de Sol e do Grupo de Marienses dos EUA. A 
AMASM no 1º semestre de 2015 recebeu na 
sua residência 129 pessoas, num total de 847 
noites, perfazendo uma taxa percentual de 
ocupação de cerca de 67%.
O Município deixa aqui o seu agradecimento 
aos voluntários e todos os envolvidos.

Ciente das dificuldades acrescidas por que passam a generalidade das famíli-
as, a Câmara Municipal de Vila do Porto entregou, pelo 2.º ano consecutivo, 
à Escola Básica e Secundária de Santa Maria (EBSSMA) um pack de material 
escolar para apoio às normais atividades das escolas do Pré-escolar e 1.º Ciclo 
do Ensino Básico. A entrega do material escolar decorreu no dia 17 de Setem-
bro na EBSSMA, estando presentes os elementos que constituem o Conselho 
Executivo da EBSSMA, todos os coordenadores das EB1/JI e o Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Vila do Porto. O Município, também, disponibilizou 
recursos para a distribuição do material por cada Escola Primária. Conforme 
consta do Plano e Orçamento aprovado para o corrente ano, foram investi-
dos seis mil euros em material escolar, tendo o Município reforçado esta verba 
comparativamente a 2014. Fica a certeza de que os docentes saberão, melhor 
do que ninguém, potenciar a utilização do material agora entregue de forma 
a contemplar as necessidades dos alunos em cada momento e, sobretudo, 
proporcionar aos das famílias mais carenciadas condições semelhantes aos 
demais alunos. O Município não tem como objetivo substituir o papel e a 
responsabilidade da Escola no que toca à aquisição de material para o normal 
funcionamento das atividades escolares, mas sim de reforçar a capacidade 
desta instituição, uma vez que poderá canalizar as verbas que anteriormente 
alocava a esta ação para outras necessidades.

Apoio às Empresas - Protocolo com CCIPD
No passado mês de Agosto foi assinado o Protocolo entre o Município e a Câ-
mara de Comércio e Industria de Ponta Delgada, que visa apoiar as empresas 
de Restauração e Bar na realização de eventos para animação da população 
residente, bem como de quem nos visita. O objetivo é oferecer  momentos 
de convívio e lazer à população e aos turistas, bem como apoiar as empre-
sas dado que quando organizam eventos aumentam a sua faturação pois a 
população, bem como quem nos visita, normalmente, adere a este tipo de ini-
ciativas. O controle e toda a logística é organizada pela Câmara de Comércio 
e Industria, sendo o Programa financiado pelo Município.
A cerimónia de assinatura decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
tendo o Presidente Carlos Henriques  assinado pelo Município e Mário For-
tuna pela Câmara de Comércio. O Protocolo e Regulamento estão disponíveis  
no site  do Município no separador Serviços>>Apoio às Empresas. 

Projeto TRICOTA ESTA IDEIA!
O objetivo do Projeto Tricota esta Ideia – Uma Manta pelos direitos dos idosos 
na ilha de Santa Maria, foi alcançado com sucesso, superando as nossas mel-
hores espetativas, uma vez que conseguimos ultrapassar os 400 quadrados 
tricotados com muita dedicação e carinho que resultou numa manta com 
13,20 m de cumprimento por 2,70 m de largura.
Esta manta foi apresentada numa Acão de sensibilização sobre os direitos dos 
idosos que teve lugar no auditório da Biblioteca Municipal de Vila do Porto no 
passado dia 18 de Setembro às 20h00.
Durante cerca de 60 minutos, a equipa do Pólo Local de Prevenção e Com-
bate à Violência Doméstica de Santa Maria, deu a conhecer, de uma forma 
muito clara aos cerca de 50 participantes alguns conceitos e realidades sobre 
os direitos das pessoas idosas e como estes devem ser respeitados. Depois 
da apresentação foi equacionada e discutida a pertinência de se criar uma 
Comissão de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Demência. 

Novos equipamentos nas escolas do 1º ciclo Almoço do Emigrante 2015

Abertura do Ano letivo 2015-2016
Iniciou-se no passado dia 15 setembro mais um ano letivo, cuja cerimónia de 
abertura decorreu na Sala de Alunos, repleta de Encarregados de Educação, 
Professores e Alunos. Foram entregues os Prémios de Excelência aos alunos 
que segundo os requisitos do regulamento atingiram as metas necessárias 
para o efeito, assim como os Prémios promovidos pela Autarquia  para o 
melhor aluno de cada ano, do 5º. ao 9º. ano um Diploma mais um prémio 
monetário de 150€ e tendo sido os alunos do 10º, 11º, e 12º ano contempla-
dos com a participação na 7ª. Academia de Universidade de Aveiro. 

Apoio aos alunos - Material Escolar

O Município deseja a todos os envolvidos 
no processo Educativo da nossa Escola um 
ano com sucesso, formulando também que 
o programa ProSucesso a implementar no 
corrente ano permita alargar o número de 
alunos de Excelência e sobretudo  diminuir 
os casos de insucesso escolar.

A educação das nossas crianças e jovens, 
bem como proporcionar aos docentes mais 
meios para se atingirem melhores resultados, 
é o que pretende o Município. 

Workshop de Quadrados de Tricot
O Município de Vila do Porto, em parceria 
com o Serviço de Ilha de Santa Maria da Vice-
Presidência do Governo, Emprego e Com-
petitividade Empresarial desenvolveram um 
workshop de quadrados de tricot e crochet 
no Mercado Municipal de Vila do Porto, no 
dia 4 de Julho. Esta iniciativa gratuita contou 
com a participação de 13 pessoas, entre elas 
idosas dos grupos de convívio da freguesia de 
Vila do Porto e São Pedro, e complementou o 
projeto TRICOTA ESTA IDEIA!  
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