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O Município de Vila do Porto, em parceria com o Clube Ana de Santa 
Maria, voltou a desenvolver mais uma edição dos Cagarrinhos Ativos. 
Esta atividade contou com 39 participantes com idades compreendi-
das entre os 6 e os 11 anos de idade. Foram realizadas atividades de 
caráter desportivo (Complexo Desportivo de Santa Maria) e Cultural 
(Biblioteca Municipal de Vila do Porto).
A convite dos Cagarrinhos, alguns idosos do Grupo Sénior da Ilha de 
Santa Maria ensinaram às crianças como se fazem os folares, “bolo 
da Páscoa” expressão de alguns Cagarrinhos. Entre muitas atividades 
plásticas alusivas à época, realizou-se muitos jogos e brincadeiras, ha-
vendo sempre boa disposição e empenho dos meninos.
Foi proporcionada aos participantes uma visita guiada à Central Ter-
moelétrica e ao Parque Eólico do Grupo EDA, bem como à Pensão 
Francisca, representando esta um excelente exemplo relativamente à 
aposta dos privados nas Energias Renováveis.
Para o encerramento da atividade os participantes, bem como todos 
os miúdos interessados, puderam disfrutar e brincar em diversos Insu-
fláveis, alguns dos quais constituíram novidade na ilha.

Cagarrinhos Ativos - Férias da Páscoa Contratos de Cedência dos Lotes da Zona Industrial
No dia 19 de abril, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, proce-
deu-se à assinatura dos contratos de cedência dos dez lotes da 2ª fase 
da Zona Industrial. 
Os contratos agora assinados visam a cedência gratuita dos lotes 
para os fins a que os empresários se propuseram, respeitando o ar-
ticulado com o regulamento existente para o efeito.
Finalmente foi possível concluir este processo que se arrastou por al-
gum tempo, essencialmente, porque em 2006 foram atribuídos os 
lotes sem obra executada e devido a este fato foi necessária uma 
grande carga burocrática para resolver o enlace.
O investimento global no valor de 589 199, 75€  irá potenciar a 
prestação de novos serviços de algumas das nossas empresas e per-
mitirá a concretização de projetos por parte de empresas agora con-
stituídas.
Esta é uma das vertentes da estratégia do município para apoio aos 
nossos empresários tendo por base a manutenção de postos de tra-
balho e a criação de oportunidades de emprego para os nossos jo-
vens. 

No dia 5 de abril ficou concluído o processo de assinatura dos con-
tratos-programa de apoio à atividade desportiva para o ano de 2016.
Reconhecendo a importância dos nossos clubes e associações na 
função social, educativa, económica e de promoção do nome da ilha 
de Santa Maria, o Município investiu mais 12% no apoio global conce-
dido em 2015. Foram celebrados contratos com o Clube Ana; Clube 
Asas do Atlântico; Clube Naval; Grupo Desportivo Gonçalo Velho; 
Grupo Desportivo de São Pedro; Clube Desportivo Escolar; Clube De-
sportivo de Santo Espírito; Clube de Pesca Desportiva Os Cagarros; 
Clube Desportivo Os Marienses e Associações de Andebol, Voleibol 
e Basquetebol. 
Os referidos apoios correspondem a investimento total de 187 935€, 
que somados ao valor das despesas de exploração do Complexo De-
sportivo, na ordem dos 140 000€ por ano, representa uma percenta-
gem significativa do orçamento do Município.
Pelo trabalho que as entidades do associativismo desportivo, bem 
como as das outras áreas desenvolvem, é um investimento com re-
torno e sempre que as condições o permitam, continuaremos a man-
ter o mesmo e até mesmo reforçá-lo. 

Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo XIV Feira do Livro
Decorreu de 9 a 23 de abril, na Igreja de Nossa Srª da Vitória, a XIV 
edição da Feira do Livro.
Para além da população que visitou a feira, contou-se ainda com a 
presença das crianças de todas as escolas primárias da ilha e algumas 
turmas da Escola Básica e Secundária de Santa Maria. 
No dia 17 de abril decorreu o “Chá das cinco com cinco dedos de 
conversa” seguido da apresentação do livro intitulado “Pequeno 
Livro de Elegias” da autoria de Daniel Gonçalves que contou com a 
participação de Rui Silva. Mais uma vez, o balanço foi muito positivo.


