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Aumento do apoio aos festivais de música
Considerando o excelente 
trabalho que as associações 
recreativas e culturais, Maré 
de Agosto, Escravos da 
Cadeínha e Amigos da Maia 
têm vindo a desenvolver ao 
longo da sua existência e ten-
do por base a importância 
estratégica que assumem na 
promoção e na oferta turísti-
ca da nossa ilha. Atendendo 
ainda à evolução qualitativa 
que têm imprimido aos festi-
vais que organizam devido à 
sua dinâmica, o atual execu-
tivo tem vindo a aumentar 
anualmente, de forma pro-
gressiva e de acordo com a 
disponibilidade financeira, o 
investimento nos mesmos.
No corrente ano o aumento 
traduziu-se em mais 18% 
relativamente a 2015 e mais 
33,3% do que em 2009.

Conforme solicitado pela respetiva Associação foi 
aprovado por unanimidade em reunião de Câmara a 
cedência, através de Contrato de comodato, do edifí-
cio da Escola de Santa Bárbara à Associação Salvaterra. 
O respetivo contrato foi assinado no dia 2 de junho, 
pelos representantes de ambas as partes.
Pela essência da sua génese, pelos fins que a norteiam 
e pelo trabalho de reconhecida qualidade que vem 
desenvolvendo no âmbito da intervenção social, a 
cedência da Escola de Santa Bárbara permitirá, certa-
mente, potenciar ainda mais toda a sua atividade em 
prol de quem mais necessita e para o Município estes 
projetos assumem importância fundamental.

Celebrou-se a 17 de julho a assinatura do Contrato de 
Comodato que visa a cedência da Escola de Malbusca 
à Junta de Freguesia de Santo Espírito. A cedência do 
imóvel solicitado pela referida Junta de Freguesia, terá 
como finalidade a promoção de diversas atividades 
de interesse relevante para a freguesia.

Assinatura de Contrato de Comodato com a 
Associação Salvaterra

Remodelação da iluminação do Polidespor-
tivo da escola de Santa Bárbara

Assinatura de Contrato de Comodato com a 
Junta de Freguesia de Santo Espírito

Será, pensamos nós, tam-
bém uma mais-valia para 
o centro da freguesia, na 
medida em que manterá 
um espaço aberto com 
várias valências e permitirá 
também a conservação e 
manutenção do referido 
imóvel.

De forma a permitir a prática desportiva de forma or-
ganizada, bem como de caráter espontâneo, pelas cri-
anças e população em geral da freguesia, tendo tam-
bém em conta o solicitado pelo Presidente da Junta 
de Freguesia, decorrem os trabalhos de remodelação 
integral da iluminação do Polidesportivo da Escola de 
Santa Bárbara.
Na referida remodelação serão instalados projetores 
LED e respetivos suportes, bem como um Quadro Elé-
trico novo, de forma a garantir as melhores condições 
de segurança.
Oportunamente, na sequência de uma candidatura 
submetida ao programa Prorural +, que o Município 
espera ser aprovada, está prevista a colocação de um 
piso sintético apropriado para o efeito, co-financiado 
a 100%, de forma a disponibilizar melhores condições 
para a prática da atividade desportiva nesta infraes-
trutura.

Apoio ao Lions Clube de Santa Maria
O Município reconhecendo a importância da ativi-
dade que o Lions Clube de Santa Maria vem realizan-
do ao longo da sua existência.
Considerando que uma das várias premissas do có-
digo de ética do Lions Club Internacional é Ajudar o 
próximo, consolando o aflito, fortalecendo o desvalido 
e socorrendo o necessitado.
Considerando ainda que alguns dos projetos do Lions 
Clube de Santa Maria são coincidentes com os proje-
tos do Município, nomeadamente quanto ao apoio 
ao tratamento da toxicodependência e ao apoio à 
deslocação de doentes carenciados a Ponta Delgada.
Assim, para a prossecução do seu Plano de Atividades 
de 2016,na área da intervenção social, foi atribuído, 
por unanimidade, um apoio de 18 000€ (dezoito mil 
euros).

Dia da Defesa Nacional em Santa Maria
Na sequência do Protocolo de Cooperação celebrado 
entre o Ministério da Defesa Nacional e a Câmara Mu-
nicipal de Vila do Porto, o Município informa que o 
Dia da Defesa Nacional em Santa Maria realizar-se-á 
nos dias 28 e 29 de julho de 2016. 
Os cidadãos convocados constam nos editais de con-
vocação, para a 12.ª Edição do Dia da Defesa Nacion-
al.
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Dia Mundial da Criança 2016 
No dia 1 de junho celebrou-se, no Complexo Despor-
tivo de Vila do Porto, o Dia Mundial da Criança, com 
a realização do Encontro Anual das Escolinhas do De-
sporto e outras atividades. 
Dos  insufláveis e slide, passando pelo Basquetebol, 
Andebol, Futebol, Ginástica, Voleibol, dos sempre 
necessários conselhos da PSP ,da USISM, até ao pas-
seio e festas aos cães  participantes no evento.
A atividade decorreu no Complexo Desportivo Munici-
pal envolvendo cerca de 400 crianças, tendo como 
parceiros na organização as Associações de Ande-
bol, Basquetebol, Voleibol, Clubes Desportivo Escolar, 
Grupo Desportivo Gonçalo Velho, Grupo Despor-
tivo São Pedro, Ginásio Akrobat, USISM , PSP, AJISM, 
ECOTECA e Biblioteca Municipal.
O Município, como habitual, além de disponibilizar as 
instalações, concedeu todo o apoio solicitado pela or-
ganização.

 2ª. Edição MINI JORNADAS DO AMBIENTE
A Câmara Municipal de Vila do Porto e o Parque Natu-
ral de Ilha, em parceria com o Centro Humanitário de 
Santa Maria da Cruz Vermelha Portuguesa, promov-
eram a 4 de junho, a 2ª. edição das Mini-Jornadas do 
Ambiente, na Biblioteca e Arquivo Municipal. 
Programa Bandeira Azul- “Um percurso de 22 anos na 
ilha de Santa Maria”, foi o lema escolhido, para desta-
car os 22 anos, em que o Município de Vila do Porto 
participa neste programa.
Carlos Rodrigues, na sessão de abertura, realçou os in-
úmeros esforços que o Município tem feito para man-
ter e melhorar a qualidade das zonas balneares a seu 
cargo, reforçando a importância das parcerias e das 
responsabilidades partilhadas.
O painel de palestrantes contou com a presença da 
Drª. Fátima Vieira, Diretora da Associação Bandeira 
Azul, do Drº. Filipe Porteiro, Diretor Regional dos As-
suntos do Mar e o Profº. José de Melo, coordenador 
do CADEP-CN, tendo como moderadora, a Drª. Nélia 
Figueiredo, docente da Escola Básica e Secundária de 
Santa Maria. A sessão de encerramento ficou a cargo 
da Dra. Rita Câmara, Diretora do Parque Natural de 
Ilha.

Hasteamento da Bandeira Qualidade de Ouro
No dia 13 de junho, decorreu na zona balnear da 
Praia Formosa o hasteamento oficial da bandeira 
Qualidade de Ouro 2016 pela Quercus – Associação 
Nacional de Conservação da Natureza. A escolha do 
local para o hasteamento oficial deveu-se ao facto da 
Quercus considerar que esta é uma das praias mais 
bem conservadas “onde a estratégia de desenvolvi-
mento é baseada na manutenção e promoção da 
qualidade ambiental e conservação da paisagem”.
Na cerimónia esttveram presentes o Presidente da Di-
reção Nacional da Quercus e o Presidente da Câmara 
Municipal de Vila do Porto, entre outros represent-
antes das entidades locais.

Hasteamento do Galardão Bandeira Azul
Decorreram no dia 17 de junho as cerimónias de ha-
steamento da Bandeira Azul 2016 nas zonas balneares 
da Praia Formosa e Anjos. Este galardão atribuído pela 
Associação Bandeira Azul da Europa, é o símbolo máx-
imo da qualidade ambiental e visa reconhecer o cum-
primento de diversos critérios de natureza ambiental, 
de segurança e conforto dos utentes, informação e 
sensibilização ambiental. Procedeu-se ainda, na zona 
balnear dos Anjos, ao hasteamento da Bandeira “Praia 
Acessível, Praia para todos”, galardão atribuído a 
praias com condições para pessoas com mobilidade 
condicionada.

 Festas de São João 2016
As Festas de São João decorreram este ano de 23 a 
26 de junho, no antigo Campo de Futebol Municipal, 
conjuntamente com a Mostra de Produtos/Atividades 
Marienses e a Exposição Pecuária.
A abrir as festas, além da inauguração das Exposições, 
foi lançado o livro “Genealogia da Família Monteiro 
Bettencourt da Ilha de Santa Maria. Secs. XVI-XXI” com 
autoria de Maria Alice Curado e edição do Município 
de Vila do Porto.
As marchas populares abrilhantaram as festas, con-
tando-se com a participação da Marcha da EB1/JI D. 
António Sousa Braga, Marcha da Junta de Freguesia 
de Vila do Porto, Marcha dos Amigos da Santa Casa 
da Misericórida e da Marcha “Garrouchada Veio à 
Rua”. Na noite de São João realizou-se os tradicionais 
saltos à fogueira de São João. Na parte musical, além 
dos Grupos Folclóricos e da Banda Recreio Espiritu-
ense, contou-se com a presença dos marienses Heart 
& Soul Music e dos “Fora de Tom”. Provenientes da 
ilha vizinha estiveram presentes os BlackOut e do con-
tinente a artísta Tânia Sampaio, as 7 Saias e Os Vocal-
istas.


