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Desafio Ilustrar Santa Maria 2027
Incluído no Plano de Desenvolvimento Estratégico para Santa Maria, o desafio fotográfico, terminou em janeiro. O Município registou uma boa adesão,
rececionando várias fotografias de participantes da ilha. Esta foi uma iniciativa
que promoveu a participação ativa da população na elaboração deste Plano
e na preparação de um futuro desejável para a ilha.
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Rua Dr. Manuel Monteiro Velho Arruda e Rede de
Abastecimento de Água concluídas
Os trabalhos de asfaltagem da Rua Dr. Manuel Monteiro Velho Arruda terminaram, assim como a substituição da rede de abastecimento de água, que
incluí a mesma rua, Bairro Novo da Lomba, Rua dos Oleiros e Rua do Norte.
Com a conclusão destes trabalhos, preve-se para breve o final da empreitada
no seu geral.
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Exposição Fotográfica de Pepe Brix – Ensaio sobre o
comprimento do silêncio
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No dia 25 de janeiro o fotógrafo mariense Pepe Brix, inaugurou a sua exposição fotográfica, no Auditório da Biblioteca Municipal. A iniciativa contou com o apoio logístico e financeiro da CMVP, que considera este tipo de
atividades culturais uma mais valia para a ilha e para todos os que vivem em
Santa Maria. A exposição estará patente até dia 2 de março.
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Perde Peso, Ganha Saúde
Município de Vila do Porto em parceria com a Unidade de Saúde da Ilha
de Santa Maria, e com o apoio do Ginásio Akrobat, desenvolveu um projeto
piloto, intitulado “perde PESO, ganha SAÚDE”. Este programa abrange oito
jovens, com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos, sinalizados, pela
Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria,como tendo excesso de peso ou
obesidade. Os grandes objetivos deste programa são, educar os jovens, de
forma a emancipá-los num estilo de vida saudável, bem como sensibilizar os
marienses a optar por esta via.

