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Como tem vindo a acontecer em anos anteriores, o Município de 
Vila do Porto tem vindo a desenvolver um conjunto de atividades de 
educação ambiental, subordinadas à temática do Programa Bandei-
ra Azul. 
Em 2016, “30 Anos, 30 Critérios, um Objetivo” foi o tema lançado 
pela Bandeira Azul, pelo que, no mês de julho foi dinamizado o “Jogo 
da Pesca” numa parceria com o Centro Humanitário da Cruz Vermel-
ha Portuguesa e inserido no projeto #OMEUSOL Vive + Portuguesa  
com o objetivo de sensibilizar as crianças para os perigos de uma 
exposição solar desadequada.
No mês de agosto, as atividades de educação ambiental continuam 
nas quatro zonas balneares, sendo que a calendarização é a seguinte: 
no dia 11 nos Anjos pelas17h00; no dia 12 em São Lourenço pelas 
15h30; no dia 16 na Praia Formosa pelas 18h00 e no dia 17 na Maia 
pelas 16h00.
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CONVÍVIO GRUPO SÉNIOR
Durante o ano, de Outubro a Junho, a exemplo do horário escolar, o 
município realiza atividades de convívio bem como de atividade física 
com os seniores do concelho de Vila do Porto.
De modo a assinalar mais um ano de atividades, foi novamente re-
alizado, no passado dia 28 de Junho, um Convívio/Churrasco no 
Parque Florestal de Recreio de Valverde com os idosos inscritos no 
Convívio Sénior e no Desporto Sénior de Santa Maria.
Aproveitando o bom tempo que se fez sentir, os idosos queimaram 
algumas calorias realizando uma sessão de atividade física antes do 
almoço, e depois a tarde foi marcada pelos jogos de mesa e o con-
vívio entre os idosos das várias freguesias do concelho.
Neste agradável convívio esteve presente o senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Carlos Rodrigues, os professores e animadores 
que dinamizaram as atividades ao longo de todo o ano, e o braseiro 
esteve a cargo de Paulo Silva, João Paulo e Aristides que como habit-
ualmente estão sempre disponíveis para colaborar.
Tem sido preocupação do município promover este tipo de convívi-
os, de modo a evitar o isolamento e a solidão dos mais velhos, bem 
como mante-los ativos e participativos nas atividades culturais da ilha. 
Esta foi também uma forma de promover o convívio entre os vários 
grupos de idosos e proporcionar um dia diferente aos seniores que 
participam regularmente nas atividades do Município.

ACADEMIA DE VERÃO DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO
O Município de Vila do Porto, promove no início do ano letivo a en-
trega de prémios ao melhor aluno de cada ano. Os alunos do 10º, 
11º e 12º são comtemplados com a participação na Academia de 
Verão da Universidade de Aveiro, iniciativa à qual se associou o Mu-
nicípio e que permitiu a Henrique Chaves, cujo desempenho escolar 
lhe permitiu obter a melhor média do 11º ano, de ser premiado com 
uma das três bolsas concedidas ao Município e deste modo poder 
viver uma experiência única nas férias de verão. 
Em entrevista ao jornal online da Universidade de Aveiro, Henrique 
Chaves, aspirante a Engenheiro Mecânico, referiu que escolheu o 
‘P4- eletrónica e informática’ por ser o programa que se enquadrava 
nos conteúdos que mais aprecia e em que gostaria de vir a trabalhar. 
Por sua vez, Ezequiel Araújo, Vereador da Câmara Municipal de Vila 
do Porto em entrevista ao referido jornal, mencionou que “o obje-
tivo do atual executivo da Câmara Municipal de Vila do Porto com 
a atribuição de um prémio de Excelência (ao 2.º e 3.º Ciclo com um 
apoio financeiro e ao Secundário com a participação numa Aca-
demia de ocupação cientifica como a da Universidade de Aveiro), 
é precisamente incentivar os alunos, na sua generalidade, para um 
melhor desempenho escolar”. Paralelamente, disse ainda o Vereador 
da autarquia de Vila do Porto, “a participação dos melhores alunos 
do 10º., 11º. e 12º anos nas Academias, além dos conteúdos pro-
gramáticos que abordam e do convívio enriquecedor, é uma forma 
facilitadora da transição entre o ensino secundário e o superior.” “O 
feedback que nos tem chegado por parte dos alunos, bem como 
dos encarregados de Educação é extremamente positivo pelo que 
enquanto assim for continuaremos a investir neste projeto.”

CAGARRINHOS ATIVOS EM EXPEDIÇÃO DE VERÃO
O Município de Vila do Porto voltou a desenvolver mais uma edição 
dos Cagarrinhos Ativos. Esta atividade pela primeira vez foi realizada 
em forma de acampamento durante 6 dias e contou com 12 par-
ticipantes com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos que 
foram acompanhados por 6 monitores.
Foram realizadas atividades de carácter desportivo, lúdico e cultural 
como o Pão à Escuteiro, Atividades de Sensibilização às Radiações So-
lares, Jogos da Bandeira Azul, Atividades com a Associação de Nada-
dores Salvadores dos Açores, Cidadania Marítima com a Autoridade 
Marítima Nacional, Passeio de Barcos (Paralelo 37), Visita ao Centro 
de Formação Aeronáutica dos Açores, Jogos na Praia, Trilho Pedestre 
e muitas brincadeiras.


