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II EXPLORE SANTA MARIA TRAIL

Foi aprovado no dia 30 de dezembro de 2016, em reunião 
ordinária pública da Câmara Municipal de Vila do Porto, o 
PLANO MUNICIPAL PARA A PROMOÇÃO DA CIDADANIA, 
IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO NO CONCELHO DE 
VILA DO PORTO para o biénio 2017/2018, na sequência de 
protocolo assinado entre o Município e a Comissão Nacional 
de Cidadania, Igualdade e Não Discriminação (CIG), o qual 
estabelece a obrigação do Município integrar a perspetiva de 
género nos vários domínios da sua ação, designadamente, 
através da elaboração de Planos Municipais.
O respetivo Plano está disponível para consulta no site do Mu-
nicípio.

CAGARRINHOS ATIVOS - FÉRIAS DE NATAL
O Município de Vila do Porto, voltou a desenvolver mais uma 
edição dos Cagarrinhos Ativos. Esta atividade contou com 36 
participantes com idades compreendidas entre os 6 e os 11 
anos de idade. Foram realizadas atividades de caráter despor-
tivo (Complexo Desportivo de Santa Maria) e Cultural (Bibli-
oteca Municipal 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 Mu-
nicípio agradece a disponibilidade destas duas entidades que 
enriqueceram ainda mais esta atividade.

O Município de Vila do Porto organizou a 18 de dezembro o 
II Explore Santa Maria Trail Run na freguesia 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 tam-
bém com uma variante de lazer mais direcionada ao Pedes-
trianismo, onde os participantes puderam observar as magní-
ficas paisagens da costa norte da ilha de Santa Maria. Foram 
10 os participantes nesta vertente, comitiva esta liderada pelo 
Professor José Melo.
Na vertente de competição, foi onde se verificou uma maior 
afluência de participação, é realmente uma modalidade que 
tem vindo a crescer na Ilha de Santa Maria, foram 33 os partici-
pantes do II Explore Santa Maria Trail Run. É extremamente sat-
isfatório verificar o aumento dos níveis de participação neste 
evento bem como a diferenciação nos escalões etários na lista 
de inscritos. É um desporto para todos.
De salientar também foi a mobilização de pessoas dentro do 
percurso que motivaram e apoiaram os participantes, foi um 
evento que embelezou ainda mais a freguesia de Santa Bár-
bara.
O Município registou com agrado o empenho de todos os 
colaboradores, este tipo de eventos só é possível com a dedi-
cação e espírito de grupo verificados.

ALMOÇO DE NATAL SÉNIOR
Uma vez mais se comemorou o natal com os séniores da ilha 
de Santa Maria…
Para além das atividades desenvolvidas para os idosos inscritos 
nas atividades do município, é nossa preocupação envolver 
toda a população idosa da ilha de Santa Maria.
O Almoço de Natal Sénior é iniciativa levada a cabo pelo Mu-
nicípio em parceria com a Junta de Freguesia de Vila do Porto 
que tem como principal objetivo proporcionar a todos os ido-
sas da ilha uma tarde de convívio com animação e alegria.
Depois do tradicional almoço, a tarde foi marcada por algu-
mas leituras onde se fizeram algumas reflexões, e depois ani-
mada pelos voluntários José Manuel Andrade e Rúben Melo 
que com muito jeito trouxeram à memória algumas músicas e 
bailinhos tradicionais.
Participaram 240 idosos oriundos de toda a ilha, tendo mar-
cado presença, como habitual, o Presidente da Câmara e o 
Presidente da Junta de Freguesia de Vila do Porto.
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