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CONVÍVIO GRUPO SÉNIOR
Durante o ano, de Outubro a Junho, a exemplo do 
horário escolar, o município realiza atividades de con-
vívio 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 realizado, 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 
realizaram uma sessão de atividade física antes do al-
moço, e depois a tarde foi marcada pelos jogos de 
mesa e o convívio entre os idosos das várias freguesias.
Neste agradável convívio esteve presente o senhor 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Rodrigues, os 
professores e animadores que dinamizaram as ativi-
dades ao longo de todo o ano, e o braseiro esteve a 
cargo de Paulo Silva, João Paulo e Aristides que como 
habitualmente estão sempre disponíveis para ajudar.

Como tem vindo a acon-
tecer em anos anteriores, 
o Município de Vila do 
Porto tem vindo a desen-
volver um conjunto de 
atividades de educação 
ambiental, subordinadas 
à temática do Programa 
Bandeira Azul. 
Em 2016, “30 Anos, 30 
Critérios, um Objetivo” 
foi o tema lançado pela 
Bandeira Azul, pelo que, 
durante os  meses de ju-
lho e agosto foi dinami-
zado o “Jogo da Pesca” 
numa parceria com o 
Centro Humanitário da 
Cruz Vermelha Portu-
guesa e inserido no pro-
jeto #OMEUSOL Vive + 
o verão, com o objetivo 
de sensibilizar as crianças 
para os perigos de uma 
exposição solar desad-
equada.

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Decorreu no dia 6 de agosto, uma vez mais, com 
grande sucesso e com recorde de participação, o jan-
tar 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 tradi-
cional de grande qualidade, estando incluído o típico 
caldo de nabos e um saboroso picado de borrego 
confecionado pela ARCOA.
Entre os mais de quatrocentos emigrantes a satisfa-
ção era geral, fundamentalmente pelo grande con-
vívio proporcionado. Importa ainda salientar o grande 
número de voluntários e familiares dos elementos da 
Comissão que se disponibilizaram a ajudar.

CAGARRINHOS ATIVOS EM EXPEDIÇÃO DE 
VERÃO
O Município de Vila do Porto voltou a desenvolver 
mais uma edição dos Cagarrinhos Ativos. Esta ativi-
dade 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 Solares, Jogos da Bandeira 
Azul, Atividades com a Associação de Nadadores Sal-
vadores dos Açores, Cidadania Marítima com a Autori-
dade Marítima Nacional, Passeio de Barcos (Paralelo 
37), Visita ao Centro de Formação Aeronáutica dos 
Açores, Jogos na Praia, Trilho Pedestre e muitas brin-
cadeiras.

CONVÍVIO DO EMIGRANTE 2016
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FESTAS 15 DE AGOSTO 2016
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 pro-
gramação das festas destacando-se as de caráter de-
sportivo com a realização de diversas competições, de 
caráter cultural e musical, bem como animação para 
os mais pequenos que puderam usufruir dos insuf-
láveis que estiveram montados no Jardim Municipal.
Inseridas na programação estiveram ainda incluídas 
apresentações de diversos livros e a nível musical con-
tou-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.

ABERTURA DO ANO LETIVO 2016/2017
Decorreu a 15 de setembro, na Sala de Alunos da Es-
cola 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, proce-
deu-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 comtem-
plados com a participação na Academia de Verão da 
Universidade de Aveiro.
O Município realça a sua disponibilidade para colabo-
rar com iniciativas que contribuam para o sucesso da 
Educação na Ilha de Santa Maria e deseja a todos mui-
to sucesso neste novo ano letivo.

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 setembro 
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, ofer-
ecido pelo Município de Vila do Porto, e confecionado 
pelo Centro Cultural Recreativo e Desportivo do Pes-
soal da Câmara Municipal de Vila do Porto bem como 
por alguns voluntários que se disponibilizaram a co-
laborar nesta iniciativa. Resultou assim num convívio 
entre 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 promovi-
das diversas atividades de conhecimento e de ativi-
dade 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.

“NÃO QUEREMOS ENCONTRAR ESTE FÓSSIL!”
Numa iniciativa do Município de Vila do Porto com 
o apoio do Governo Regional dos Açores, está a ser 
desenvolvida uma campanha de sensibilização ambi-
ental intitulada “NÃO QUEREMOS ENCONTRAR ESTE 
FÓSSIL!.
Sendo a ilha de Santa Maria a mais antiga dos Açores 
e rica em jazidas fósseis, foi o mote escolhido para a 
imagem da campanha ambiental. Para o efeito, uti-
lizaram-se três tipos de resíduos (sacos plásticos, latas e 
garrafas) que em associação aos fósseis, resultaram na 
imagem de um caracol, de um pássaro e de um peixe.
Esta campanha visa promover e incentivar a adoção 
de boas práticas ambientais, por parte da população 
mariense, levando à diminuição da produção de re-
síduos e a uma maior valorização dos resíduos pro-
duzidos.


