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INFORMAÇÃO MUNICIPAL

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila do Porto, em parceria 
com o Clube de Proteção Civil da Escola Básica e Secundária de Santa 
Maria e os Bombeiros Voluntários de Santa Maria, assinalaram o Dia 
Internacional da Proteção Civil, através da realização de um conjunto 
de iniciativas que decorreram a 1 e 2 de Março.
As comemorações contaram ainda com a colaboração da P.S.P. de 
Vila do Porto e da Polícia Marítima Local que fizeram questão de 
participar nas celebrações, onde para além das atividades escolares, 
foram também realizadas atividades abertas à população através de 
palestras e visitas guiadas ao Centro Municipal de Proteção Civil.

Ficaram concluídos recentemente os trabalhos de limpeza na Ribei-
ra da Praia. Os trabalhos, realizados pelo Município, decorreram no 
troço da respetiva ribeira que se estende até ao Forte de São João 
Batista.

Dia Internacional da Proteção Civil Dormir Entre Livros

Trabalhos de Limpeza na Ribeira da Praia Entrega dos Prémios do Concurso de Montras 2015

Entre os dias 4 e 5 de março decorreu na Biblioteca Municipal a se-
gunda edição do “Dormir entre Livros”. Uma vez mais, a biblioteca 
encheu-se de crianças do 4º ano, com a presença de uma turma de 
Vila do Porto e uma de Santo Espírito, como sempre, acompanhadas 
pelas professoras.
Animação não faltou a acompanhar o bibliopaper e a hora do conto, 
tendo participação ativa dos mesmos, onde tivemos uma surpresa: 
uma história inventada e contada por quatro amigas.
Após o lanche da noite, a hora da dormida chegou e para muitos, 
a alegria de dormir pela primeira vez longe da sua caminha foi uma 
aventura divertida.
Os livros, mais uma vez, dormiram acompanhados.

Decorreu no dia 14 de março no Salão Nobre dos Paços do Concel-
ho, a entrega dos prémios aos vencedores do concurso de montras 
2015.
Estiveram presentes o Presidente do Município Carlos Rodrigues e o 
Delegado da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada - 
Delegação de Santa Maria Jorge Gonçalves, onde foram premiados 
os comerciantes da ilha que apresentaram as melhores montras no 
dia 8 de dezembro.

Visita do Embaixador da Nigéria em Portugal
O Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto recebeu a 29 de 
março no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a visita de cortesia 
do Sr. Adesesan Olatunde, embaixador da Nigéria em Portugal, que 
se encontrava na ilha a propósito da passagem em escala técnica do 
Presidente do referido país.  
O embaixador referiu nesta sua passagem pela ilha, que Santa Maria 
tem grande importância para África, e que sempre que pode tenta 
publicitar a ilha pelas suas características únicas. 

Rota Eco-Escolas | Rota dos 20 
O Município de Vila do Porto, em colaboração com o Parque Natural 
de Ilha, recebeu no dia 3 de março, os testemunhos da Rota Eco-
escolas|Rota dos 20, provenientes do Município da Ribeira Grande.
No concelho de Vila do Porto a rota contou com a participação de 
todos os estabelecimentos de ensino e a valência da Creche da Santa 
Casa da Misericórdia.
Os testemunhos compostos pelo Pergaminho, Bandeira e Livro Eco-
escolas, foram entregues a todas as escolas de forma sustentável (a 
pé, de bicicleta, através de uma carrinha elétrica do Parque Natural e 
de uma carrinha de transporte coletivo da Santa Casa da Misericór-
dia).


