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Assinatura dos Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo
No passado dia 26 de março foram assinados os contratos programa de desenvolvimento desportivo para o corrente
ano, entre o Município de Vila do Porto
e as entidades do associativismo desportivo. Este foi o primeiro ano de aplicação
deste modelo de atribuição dos apoios
e vem na sequência do Regulamento
que foi elaborado com o contributo dos
Clubes e Associações Desportivas em
2012.
Foram celebrados 9 contratos com Associações e Clubes Desportivos da ilha, sendo os valores do apoio foram idênticos
aos atribuídos em 2012. O investimento
direto da Câmara Municipal nas entidades do associativismo desportivo para
o corrente ano ronda os 215.000,00€.

Aeroporto de Santa Maria-Simulacro de Amplitude Total
Na manhã do dia 15 de março, realizou-se no Aeroporto de Santa
Maria, um simulacro de amplitude total. Com o objetivo de testar a
eficácia na aplicação das ações previstas no Plano de Emergência do
Aeroporto e a articulação dos meios internos, simulou-se um acidente
de avião com 46 passageiros e 4 tripulantes.
Participaram cerca de 80 elementos, das corporações de bombeiros,
forças de segurança, equipas médicas, agentes de proteção civil e
figurantes. O balanço feito pelo diretor do Aeroporto, José Luís Alves,
foi positivo.

Dia Mundia da Proteção Civil
No dia 1 de março celebrou-se como habitualmente, o Dia Mundial
da Proteção Civil. Este ano, o Serviço Municipal de Proteção Civil, em
parceria com a Escola Básica e Secundária de Santa Maria e com
o apoio dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria, organizou conjunto de iniciativas comemorativas que englobou todas as escolas
do 1º ciclo do concelho. A atividade centrou-se na realização de um
exercício de emergência de evacuação e teve por objetivo incutir nos
alunos mais jovens algumas noções e comportamentos que poderão
ser fundamentais em casos reais de emergência.

Workshop de Culinária Saudável
Decorreu em fevereiro um workshop de culinária saudável no âmbito
do Programa “Perde peso, ganha saúde”. Para dar continuidade aos
princípios trabalhados durante o programa, tanto a nível físico, como
a nível nutricional, os jovens puderam perceber como promover uma
alimentação saudável, como medida preventiva da obesidade.

Aprende a treinar, treinando!
Numa parceria entre a Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria e
o Município de Vila do Porto, desenvolveu-se uma iniciativa que tem
por objetivo dar seguimento ao trabalho do programa “Perde peso,
ganha saúde”. Em termos práticos, os jovens com excesso de peso
são encaminhados das consultas de nutrição para um programa de
exercício físico do Município, de forma a serem seguidos ao nível alimentar e condições físicas.

