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Decorreu a 15 de setembro, na Sala de Alunos da Escola Básica e Secundária 
de Santa Maria, a cerimónia de abertura de mais um ano letivo. 
A par da cerimónia de abertura, decorreu ainda a entrega dos Prémios de 
Excelência a todos os alunos que no ano letivo de 2015/2016 atingiram as 
metas necessárias para o efeito. Como habitualmente, procedeu-se ainda à 
entrega dos prémios promovidos pelo Município para o melhor aluno de 
cada ano, sendo que do 5.º ao 9.º comtemplados com um  prémio monetário 
no valor de 150€ e do 10.º ao 12.º comtemplados com a participação na 
Academia de Verão da Universidade de Aveiro.
O Município realça a sua disponibilidade para colaborar com iniciativas que 
contribuam para o sucesso da Educação na Ilha de Santa Maria e deseja a 
todos muito sucesso neste novo ano letivo.

ABERTURA DO ANO LETIVO 2016/2017
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CONVÍVIO GRUPO SENIOR
Deslocou-se a Santa Maria, um grupo de cerca de 70 seniores do núcleo de 
idosos da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, nos dias 10 e 11 de se-
tembro acompanhados pelo Grupo de Viola e Cavaquinhos de Água d´Alto.
De entre as diversas atividades que efetuaram na ilha, destaca-se o almoço 
convívio realizado no dia 11, oferecido pelo Município de Vila do Porto, e 
confecionado pelo Centro Cultural Recreativo e Desportivo do Pessoal da Câ-
mara Municipal de Vila do Porto bem como por alguns voluntários que se 
disponibilizaram a colaborar nesta iniciativa. Resultou assim num convívio en-
tre o grupo de seniores de visita à ilha e o grupo de seniores de Vila do Porto.
O convívio decorreu na Reserva Florestal de Recreio de Valverde, onde para 
além do almoço foram promovidas diversas atividades de conhecimento e de 
atividade física como forma de promover a convivência dos dois grupos. A 
par de todas as atividades, a tarde culminou com um momento musical pelo 
Grupo de Viola e Cavaquinhos de Água d´Alto onde animação e o “pézinho” 
de dança não faltaram.

I ENCONTRO REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS PARA A PROMOÇÃO DA 
CIDADANIA, IGUALDADE DE GÉNERO E NÃO DISCRIMINAÇÃO
Realizou-se de 21 a 23 de setembro, na ilha do Pico, o I Encontro Regional 
subordinado às boas práticas de cidadania, igualdade de género e não dis-
criminação, organizado pela Câmara Municipal da Madalena em parceria 
com a Comissão Nacional de Cidadania e Igualdade de Género (CIG).
Este I Encontro Regional serviu para os Municípios discutirem entre si, apresen-
tarem e partilharem as boas práticas desenvolvidas em cada concelho tendo 
em vista o esbatimento das desigualdades de género e a melhoria da concili-
ação entre vida profissional e familiar, essência da CIG.
O Município de Vila do Porto, que neste I Encontro Regional, esteve represen-
tado pelos membros da equipa CIG Nelson Silveira e Ana Cristina Rodrigues, 
para além de dar conta das medidas já em vigor, apresentou outras formas de 
intervenção diferenciadoras como a presença em festivais, o desenvolvimento 
do plano de formação interno em coordenação com gabinete de atendimen-
to psicológico e outros aspetos ligados a imagem e comunicação.
Os participantes foram unânimes em concordar que a iniciativa foi positiva e 
desde logo perspetivou-se a possibilidade de se realizar o II Encontro Regional 
daqui a dois anos, em 2018, num concelho a designar.


