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A relva sintética requer uma manutenção 
periódica, nomeadamente, escovar e repor 
um granulado de borracha específico.
Por dificuldades técnicas, pois as informações 
que nos chegavam dos fornecedores é que 
eram necessários equipamentos com custos 
significativos para a sua execução, não tínha-
mos tido ainda a oportunidade de efetuar a 
tarefa.
No entanto, com a habitual dinâmica dos 
nossos colaboradores foi possível construir, 
com custos reduzidos, nas nossas oficinas os 
equipamentos necessários para se escovar a 
relva e, recorrendo à habitual capacidade de 
improvisação que nos caracteriza, proceder 
aos referidos trabalhos de manutenção, no-
meadamente, escovar, espalhar o granulado e 
regularizar a relva.

Manutenção do Relvado Sintético - Complexo Desportivo Visita do Presidente da Câmara Municipal de Porto Santo

O Município de Vila do Porto, com o apoio da Açoriana Seguros, 
organizou no dia 30 de abril um passeio de BTT destinado a toda 
a população mariense. Esta atividade contou com 21 participantes 
com idades compreendidas entre os 12 e os 58 anos de idade. O pas-
seio consistiu num percurso de dificuldade técnica fácil e dificuldade 
física média/ fácil de 20 km com variância em piso de asfalto e terra.
A todos os que participaram e apoiaram a atividade o Município, mais 
uma vez, regista com agrado a sua disponibilidade para o bem co-
mum.

Balanço Passeio BTT

Seminário FAMÍLIA (S) – Discriminação, Cidadania e Igualdade
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Família 2016, 
a Câmara Municipal de Vila do Porto, em parceria com o Centro Hu-
manitário de Santa Maria da Cruz Vermelha Portuguesa, realizou no 
dia 14 de maio a 3.ª Edição do Seminário FAMÍLIA (S), subordinado 
ao tema da Discriminação, Cidadania e Igualdade.
Na sessão de abertura o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila 
do Porto, Carlos Rodrigues, fez referência ao trabalho que o execu-
tivo, com o apoio de todos os colaboradores, tem feito ao longo dos 
dois mandatos, no sentido de “combater a discriminação, (…) trazer 
ao de cima a cidadania e (…) promover a igualdade”, sempre com a 
noção de que é um trabalho em desenvolvimento.
O evento, que contou com a participação de 40 pessoas, teve o obje-
tivo de proporcionar um espaço de partilha de saberes teórico-práti-
cos sobre temas relacionados com discriminação, cidadania e igual-
dade. Este seminário constituiu o primeiro evento na ilha a introduzir 
o tema sob diversas áreas científicas, numa tentativa de desmistificar 
conceitos e promover um debate consciente.
Considerando o investimento atual nesta área por parte do Municí-
pio, uma vez que estão a decorrer os trabalhos de diagnóstico in-
terno para a elaboração do Plano Municipal para a Igualdade, os 
conhecimentos apreendidos serão relevantes na sua prossecução.
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IV Convívio Mariense nos Estados Unidos da América
Decorreu a 23 de abril o VI Convívio Mariense 
em Westport, Estados Unidos da América, 
onde mais uma vez marcou presença o Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila do Porto 
Carlos Rodrigues. Estiveram ainda presentes 
o Presidente da Junta de Freguesia de Alma-
greira Paulo Magalhães, que assumiu o papel 
de mestre-de-cerimónias e o Rancho Folclórico 
da Casa do Povo de Almagreira que animou a 
noite com uma atuação de folclore.
Carlos Rodrigues afirmou que este convívio distingue-se não só pela 
excelente receção que é feita às comitivas marienses, mas também 
por este ser um evento anual que permite às comunidades portu-
guesas radicadas essencialmente no Estado de Massachusetts e no 
Estado de Rhode Island, de disfrutarem de uma noite tipicamente 
mariense e revivam as suas origens e tradições.
Enfatizou ainda que é de louvar a ligação que as comunidades ma-
rienses da diáspora mantêm com a ilha de Santa Maria e aproveitou 
para fazer referência ao evento que decorre no primeiro sábado de 
agosto direcionado aos emigrantes, organizado pela Câmara Mu-
nicipal, e que é também um convívio que proporciona a reunião e 
até reencontros daqueles que um dia tiveram que deixar a sua terra 
natal.

O Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto recebeu no dia 
11 de maio, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a visita do Presi-
dente da Câmara Municipal de Porto Santo.
A sua passagem pela ilha esteve ligada a uma avaliação que está a 
desenvolver, acerca das potencialidades do Geoparque dos Açores 
e da forma como é gerido o Turismo de Natureza nesta região, com 
a finalidade de promover um projeto semelhante no Município que 
preside.
Esta visita permitiu estreitar laços entre duas ilhas, que em muito são 
semelhantes, nomeadamente a nível paisagístico e na riqueza de fós-
seis marinhos. 

Desporto em Família
Enquadrada nas comemorações do mês 
da família e dos irmãos, o Município de 
Vila do Porto realizou, no dia 21 de maio 
na praça do Mercado Municipal, a ativi-
dade Desporto em Família, aberta a toda 
a população.
Esta atividade foi organizada e  orientada 
pelo Professor Henrique Melo, Técnico 
Superior de Desporto a prestar serviço 
no Município.


