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Voto de Congratulação - Concurso Cansat 2013
Considerando o empenhamento e desempenho da equipa mariense, a Câmara Municipal de
Vila do Porto deliberou por unanimidade aprovar um Voto de Congratulação às alunas e professores que participaram no Projeto Cansat 2013 pelo 1º lugar alcançado no referido Concurso.
Delegação de Competências - Juntas de Freguesia
No passado dia 3 de abril, foram assinados os documentos da
delegação de competências das cinco Juntas de Freguesia do Concelho de Vila do Porto.
Dentro do princípio da delegação de competências estão previstos
vários empreendimentos que envolvem manutenção de arruamentos, valetas e passeios, conservação e limpeza de espaços públicos,
conservação de estradas e caminhos municipais, entre muitos outros.
Este ano e para o cumprimento da delegação foi atribuído um
montante total de 175.000 euros distribuído pelas 5 freguesias.

Assinatura de Protocolo entre a SDMSA e a Direção Regional do Desporto
Na manhã do dia 8 de abril, no Salão Nobre dos Passos do Concelho
decorreu a cerimónia de assinatura do Protocolo de utilização do
Complexo Desportivo de Santa Maria por parte da Direção Regional
do Desporto.
O protocolo visa suportar parte das despesas da utilização que é
efetuada pelos Clubes e Associações locais, quer para treino bem
como para competição. A parte restante é assumida diretamente
pelo Município através do pagamento à empresa municipal.

Entrega de Prémios do Concurso de Montras - 8 de
dezembro de 2012
No dia 10 de abril, decorreu nos Paços do Concelho do Município,
a entrega dos prémios aos vencedores do concurso de montras
tradicionalmente organizado no dia 8 de dezembro, numa iniciativa
da Câmara de Comércio e Indústria, Delegação de Santa Maria, em
parceria com a Câmara Municipal de Vila do Porto. Uma pequena
cerimónia que serviu para valorizar o trabalho e empenho dos
comerciantes da ilha na adesão a esta atividade.

Cagarrinhos Ativos - Férias da Páscoa

Conferência “Geodiversidade e Património Geológico”
Promovida no âmbito do Programa Bandeira Azul 2013, numa organização da CMVP, com a colaboração do Geoparque Açores,
decorreu no dia 11 de Abril, na Biblioteca Municipal, uma conferência proferida pelo Prof. Doutor João Carlos Nunes. O representante
do Geoparque Açores, explicou detalhadamente o quão rico é o
arquipélago geologicamente, lembrando que todas as ilhas e neste
caso particular Santa Maria tem uma riqueza natural e contributo geológico que marca a diferença do Geoparque Açores no mundo.

De 2 a 5 de abril decorreu o projeto Cagarrinhos Ativos – Férias
da Páscoa. Esta iniciativa foi acompanhada pelos professores Aléxio
Puim, Henrique Melo e João Batista, numa organização da Câmara
Municipal de Vila do Porto e do Serviço de Desporto de Santa Maria.
Esta edição contou também com uma componente cultural, através
da biblioteca municipal com o apoio técnico de Dra. Daniela
Moutinho.
Além dos objetivos formativos associados, pretendeu-se oferecer às
famílias um espaço para deixar os seus educandos durante o horário
letivo.

