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Galardão “Praia com Qualidade de Ouro”
A QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da Natureza, atribuiu
para a época balnear de 2013, 335 galardões “Praia com qualidade de
Ouro”. Santa Maria recebeu a classificação para três das suas zonas balneares:
Maia, São Lourenço (este ano a cargo do Parque Natural de Ilha) e Praia Formosa (a cargo da Autarquia), o que reflete as excelentes condições da água.
Cerimónia de Hasteamento da Bandeira Azul 2013
No dia 18 de Junho de 2013, decorreram as cerimónias de hasteamento da Bandeira Azul nas zonas balneares a cargo da autarquia: Anjos e
Praia Formosa. Mais uma vez estas duas zonas balneares demonstraram
que reúnem todas as condições ambientais para receber este galardão

Obras na Praia Formosa e no CAMAC
As obras das escadas de acesso da Praia Formosa e de ampliação do Canil Municipal estão ambas em fase de finalização, prevendo-se que terminem no espaço de uma semana.
A nova obra no Canil Municipal aguarda apenas a montagem das portas e janelas e a pintura do edifício novo. Quanto ao novo acesso à Praia
Formosa, está ainda a decorrer a finalização do muro e da nova rampa.

Encontro anual das escolinhas do desporto e Dia Mundial da Criança.
No dia 5 de junho, decorreu no Complexo Desportivo de Santa
Maria, o Encontro Anual das Escolinhas do Desporto.A atividade
contemplou vários postos de ação: xadrez, dança, basquetebol,
futebol, voleibol, entre muitos outros que envolveram cerca de 45
idosos e 70 crianças, num ambiente de desportivismo e amizade.
No dia 14 de junho foi comemorado no Jardim municipal o
Dia Mundial da Criança. a animação feita para todas as crianças do Pré-escolar e 1ºciclo, contou com a presença de
de diversas entidades da ilha que promoveram atividades
educativas. Entre as atividades desenvolvidas encontraramse a animação nos insufláveis e a feira de adoção de animais.

II Feira Quinhentista
Durante o fim de semana de 1 e 2 de junho, o
Forte de São Brás acolheu a II Edição da Feira
Quinhentista. Uma iniciativa do Grupo de
História da Escola Básica e Secundária de Santa
Maria, que contou com o apoio do Município.
Foram muitos os figurinos que vestiram a pele
das populações daquela época e que ofereceram aos presentes inúmeras atividades e atuações que relembram os tempos quinhentistas.

Festas de São joão 2013
No fim de semana de 21, 22 e 23 de junho, as festas de São João
voltaram a realizar-se, e desta vez tiveram lugar no Jardim Municipal.
O programa das festas incluiu concertos do artista Francisco
Menezes e da banda açoriana Banda.com. Este ano desfilaram
ainda 4 marchas que animaram o início de duas noites de festa.
A noite de São João terminou com a tradicional fogueira que
contou com a atuação do grupo de percussão Bey Já Tum.

X Santa Maria Blues e VII Maia Folk - Julho

