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DIA INTERNACIONAL DO IDOSO 2016
As comemorações do Dia Internacional do Idoso, tiver-
am lugar, no Salão do Clube Asas do Atlântico e conta-
ram com a participação de cerca de 200 pessoas.
Ao início da tarde, foi feita uma campanha de vaci-
nação contra a gripe por parte da USISM em que se 
sensibilizou a população presente para o facto de con-
stituírem um grupo de risco e a importância de serem 
vacinados, apesar de não ser obrigatório.
Após os representantes do Município e da PSP local, 
proferirem um discurso de abertura, deu-se início às 
atividades que tiveram como objetivo promover uma 
tarde de convívio diferente e animada. Houve lugar 
para a fotografia, para a poesia, para a música, para a 
dança e até para o teatro, com uma pequena pausa 
para um lanche onde foram repostas algumas ener-
gias.Esta atividade foi realizada uma vez mais em parce-
ria com a Polícia de Segurança Pública de Santa Maria, 
parceria esta que tem funcionado e que é a prova de 
que unindo esforços, é mais fácil atingir os objetivos. 

Decorreu a 17 e 18 de outubro o Workshop e For-
mação Cidadania e Igualdade de Género, na Bibli-
oteca Municipal de Vila do Porto, desenvolvido pelo 
Município de Vila do Porto e pela CIG (Comissão 
para a Igualdade de Género), que contou com a 
participação do Conselheiro Local para a Igualdade 
e dos restantes membros da equipa de trabalho, de 
vários colaboradores deste Município bem como de 
vários representantes das entidades locais.
Esta iniciativa contou com a presença dos forma-
dores Dr. Nuno Gradim e Dra. Rosa Oliveira que nos 
dois dias abordaram três temáticas, nomeadamente 
Estratégias para a Igualdade – A linguagem inclu-
siva como instrumento de mudança; Novas formas 
de Intervenção sobre a Violência de Género; e A 
conciliação da Vida Familiar, Profissional e Social – 
O novo regime da Parentalidade.

WORKSHOP E FORMAÇÃO CIDADANIA E 
IGUALDADE DE GÉNERO

Pelo terceiro ano consecutivo, o Município de Vila do 
Porto desenvolveu esforços para entregar à Escola 
Básica e Secundária de Santa Maria (EBSSMA) um 
pack de material escolar para apoio à atividade escolar 
do Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. 
A entrega do material escolar decorreu no dia 17 de 
outubro na EBSSMA, onde estiveram presentes os 
representantes do Conselho Executivo da mesma e o 
Vereador com pelouro da Educação, Ezequiel Araújo. 
O Município disponibilizou recurso que permitiram a 
distribuição do material em todas as escolas da ilha.
Foram novamente investidos, como previsto no plano 
de orçamento do corrente ano, 6.000 € (seis mil eu-
ros) em material escolar, dos quais 600 € (seiscentos 
euros) foram despendidos, pela primeira vez, em ma-
terial desportivo para a disciplina de Educação Física.
A melhoria das condições de ensino para as nossas 
crianças e professores está presente naquilo que o 
Município acredita ser um investimento viável, e com 
retorno garantido.

BALANÇO PASSEIO BTT - OUTUBRO 2016
O Município de Vila do Porto, com o apoio da Açoriana 
Seguros, organizou no dia 8 de outubro um passeio 
de BTT destinado a toda a população mariense. Esta 
atividade contou com 17 participantes com idades 
compreendidas entre os 12 e os 42 anos de idade. O 
passeio consistiu num percurso de dificuldade técnica 
média e dificuldade física média/ fácil de 20 km com 
variância em piso de asfalto e terra.

APOIO AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º 
CICLO DO ENSINO BÁSICO
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COMEMORAÇÕES DA VII SEMANA DOS RE-
SÍDUOS DOS AÇORES
O Município de Vila do Porto a convite da Direção 
Regional do Ambiente, associou-se mais uma vez, 
às comemorações da VII Semana dos Resíduos dos 
Açores, inserida na Semana Europeia da Prevenção 
de Resíduos (EWWR) 2016, que decorreu de 19 a 27 
de Novembro. 
“Redução de Resíduos de Embalagem: Use menos 
embalagens!”, foi o mote escolhido para a presente 
edição, razão pela qual, foram dinamizadas ao longo 
da referida semana, várias atividades direcionadas a 
um público-alvo heterogéneo, nomeadamente a dis-
tribuição de um infomail “Beba água da Torneira”, a 
todas as instituições e entidades locais; promoção 
de visitas ao CPRVOC da Ilha de Santa Maria, numa 
parceria com a RESIAÇORES, pelo Grupo Sénior; divul-
gação de um vídeo de sensibilização “Beba água da 
torneira”, elaborado pelo 11º D do Curso Profissional 
de Gestão do Ambiente da EBSSMA; dinamização do 
concurso “Recicla 100%...Evitar e Reduzir os Resíduos”, 
promovido pela Biblioteca Municipal de Vila do Porto, 
e direcionada ao público infanto-juvenil e realização 
da iniciativa “OPEN DAY” do CPRVOC e direcionada à 
população em geral.

II EXPLORE SANTA MARIA TRAIL RUN
O Município de Vila do Porto organizou a 18 de 
dezembro o II Explore Santa Maria Trail Run na fregue-
sia de Santa Bárbara, uma prova circular de Trail Run 
com 15 km  com passagens no trilho homologado 
“Entre a Serra e o Mar”.
Este evento para além da vertente competitiva contou 
também com uma variante de lazer mais direcionada 
ao Pedestrianismo, onde os participantes puderam ob-
servar as magníficas paisagens da costa norte da ilha 
de Santa Maria. Foram 10 os participantes nesta vert-
ente, comitiva esta liderada pelo Professor José Melo.
Na vertente de competição, foi onde se verificou uma 
maior afluência de participação, esta é realmente uma 
modalidade que tem vindo a crescer, e foram 33 os 
participantes do II Explore Santa Maria Trail Run. 
De salientar também foi a mobilização de pessoas 
dentro do percurso que motivaram e apoiaram os par-
ticipantes, tendo sido este um evento que embelezou 
ainda mais a freguesia de Santa Bárbara.

ALMOÇO DE NATAL SÉNIOR
O Almoço de Natal Sénior é iniciativa levada a cabo 
pelo Município em parceria com a Junta de Fregue-
sia de Vila do Porto que tem como principal objetivo 
proporcionar a todos os idosos da ilha uma tarde de 
convívio com animação e alegria.
Depois do tradicional almoço, a tarde foi marcada por 
algumas leituras onde se fizeram algumas reflexões, 
e depois animada pelos voluntários José Manuel An-
drade e Rúben Melo que com muito jeito trouxeram 
à memória algumas músicas e bailinhos tradicionais.
Participaram 240 idosos oriundos de toda a ilha, ten-
do marcado presença, como habitual, o Presidente da 
Câmara e o Presidente da Junta de Freguesia de Vila 
do Porto.

CAGARRINHOS ATIVOS - FÉRIAS DE NATAL
O Município de Vila do Porto, voltou a desenvolver 
mais uma edição dos Cagarrinhos Ativos. Esta ativi-
dade contou com 36 participantes com idades com-
preendidas entre os 6 e os 11 anos de idade. Foram 
realizadas atividades de caráter desportivo (Complexo 
Desportivo de Santa Maria) e Cultural (Biblioteca Mu-
nicipal de Vila do Porto).
Foi também proporcionado aos participantes uma 
visita ao Museu de Santa Maria bem como um dia 
de atividades na Casa de São Pedro onde as crianças 
tiveram oportunidade de montar a cavalo e conhecer 
diversos tipos de animais. O Município agradece a dis-
ponibilidade destas duas entidades que enriqueceram 
ainda mais esta atividade.


