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As festas 15 de agosto em honra da Nossa Senhora da Assunção 
decorreram de 11 a 15 de agosto.
Foram diversas as atividades que preencheram a programação das 
festas destacando-se as de caráter desportivo com a realização de 
diversas competições, de caráter cultural e musical, bem como ani-
mação para os mais pequenos que puderam usufruir dos insufláveis 
que estiveram montados no Jardim Municipal.
Inseridas na programação estiveram ainda incluídas apresentações 
de diversos livros e a nível musical contou-se com a habitual presença 
dos grupos folclóricos e bandas locais entre os quais os BEY JÁ TUM 
e os Heart and Soul Music. O destaque vai essencialmente para Sara 
Cruz, vinda da ilha de São Miguel, para os Mundo Secreto e Diogo 
Piçarra, ambos vindos do continente, que abrilhantaram as noites de 
12, 13 e 15 de agosto, respetivamente.
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CONVÍVIO DO EMIGRANTE 2016
Decorreu no dia 6 de agosto, uma vez mais, com grande sucesso e 
com recorde de participação, o jantar convívio com os emigrantes 
presentes na ilha. Este ano com a particularidade da organização ter 
estado a cargo da Comissão de Festas do Sagrado Coração de Jesus, 
que com o apoio da Câmara Municipal e de muitos amigos serviu 
uma ementa variada e tradicional de grande qualidade, estando in-
cluído o típico caldo de nabos e um saboroso picado de borrego 
confecionado pela ARCOA.
Entre os mais de quatrocentos emigrantes a satisfação era geral, fun-
damentalmente pelo grande convívio proporcionado. Importa ainda 
salientar o grande número de voluntários e familiares dos elementos 
da Comissão que se disponibilizaram a ajudar.

EM AÇÃO PELA IGUALDADE  NA MARÉ DE AGOSTO 2016
O tema da cidadania e igualdade de género marcou presença na 
XXXII Edição do Festival Maré de Agosto.
No dia 20 de agosto, elementos da equipa local estiveram presentes 
em vários pontos do festival a distribuir material alusivo ao slogan 
“Município de Vila do Porto  - Em ação pela Igualdade”, a distribuir 
contactos úteis, entre os quais da APAV 707 200 077, da Linha Re-
gional Contra a Violência 800 24 24 24 e do Serviço de Informação 
à Vítima de Violência Doméstica 800 202 148, e a abordar os festi-
valeiros auscultando a sua perceção sobre o tema e esclarecendo o 
âmbito da atividade.
A par disso, em todas as noites do festival, foi projetado um vídeo 
no recinto do palco principal durante os intervalos das atuações, o 
qual,  pretendia chamar a atenção dos presentes para as questões da 
violência de género.
Recorde-se, que o Município de Vila do Porto assumiu em 2015 o 
compromisso de introduzir o tema da cidadania e igualdade de gé-
nero na vida da comunidade local. Esta tratou-se assim de uma ação 
de sensibilização que procurou concretizar este objetivo.

RESÍDUOS VERDES URBANOS
Os resíduos verdes urbanos são os resíduos provenientes da limpeza 
e manutenção de jardins e hortas das habitações, nomeadamente 
ramagens e ramos de pequeno e médio porte derivados de podas 
de árvores, corte de arbustos, relva e folhagens.
Atendendo que, a recolha destes resíduos não pode ser executada 
pelos circuitos normais de recolha indiferenciada, apela-se aos muníc-
ipes para optarem pela compostagem doméstica, ou caso contrário, 
entreguem-nos gratuitamente no Centro de Processamento de Re-
síduos de Santa Maria. 
Não deposite resíduos verdes urbanos no interior ou junto dos con-
tentores de lixo doméstico. 
Para mais informações sobre o acondicionamento destes resíduos 
consulte o panfleto abaixo ou contacte o Município através do 
número verde 800 205 203.


