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Informação - Entrega da Leitura de Água

Ação Social - Qualidade de Vida e Bem Estar

Como já divulgado, o Município de Vila do Porto, disponibiliza online, através
da sua página internet, a possibilidade de nos fazer chegar a sua leitura de
água. Para tal, e sabendo que os nossos serviços utilizam vários tipos de contadores, para que a sua informação nos chegue corretamente, cada Munícipe
que dispuser desta funcionalidade terá de identificar o seu tipo de contador,
tal como indica na imagem abaixo e entregar a leitura exatamente como indicado, sob pena de a contagem ser entregue erradamente.
Pode fazê-lo através do endereço aguas.cm-viladoporto.pt entre os dias 20
e 30 de cada mês. Para qualquer questão contacte-nos através do email
aguas@cm-viladoporto.pt ou pelo telefone 296 820 008.

Na sequência do projeto iniciado em Outubro de 2012, atendendo à solicitação dos idosos praticantes e conforme delineado no nosso programa “As
Pessoas Primeiro” para o quadriénio 2014/2017, o Município de Vila do Porto
aumentou a carga horária do Desporto Sénior durante o corrente mês. A
atividade, gratuita, decorre à terça-feira e quinta-feira das 10h00 às 11h00 no
Complexo Desportivo de Santa Maria e destina-se à população sénior com
idade igual ou superior a 60 anos. A Câmara Municipal assegura o transporte
dos idosos das Freguesias Rurais, bem como a orientação das aulas através do
Professor Aléxio Puim. Pode inscrever-se no Complexo Desportivo de Santa
Maria, ou através dos contatos:alexio.puim@sdmsa.pt ou 296 820 236.

Expedição do 4º Contentor de Plástico/Metal

Semana dos Resíduos

Foi carregado durante a semana passada o quarto contentor marítimo de
20 pés, com resíduos recicláveis de plástico/metal. O contentor será enviado
brevemente para a AMISM - Associação de Município da Ilha de São Miguel,
através do parceiro Transinsular SA.
O Município agradece a colaboração de todos na prática da reciclagem e
apela à sua continuação.

A Secretaria Regional dos Recursos Naturais, através da Direção Regional do
Ambiente, promoveu entre 16 e 24 de novembro a realização da IV Semana
dos Resíduos dos Açores, envolvendo cerca de seis dezenas de ações em todas as ilhas, organizadas voluntariamente por diversas entidades públicas e
privadas. Alertar para a prevenção de resíduos foi outro dos objetivos da iniciativa, com vista à minimização da produção diária de resíduos.
O Município de Vila do Porto, em parceria com o Clube Asas do Atlântico,
construíu spots publicitários, que passaram na rádio durante a semana, com o
tema “Reciclar é o que está a dar!”. O objetivo foi reforçar a sensibilização para
a recolha seletiva e separação de resíduos.

Grupo Sénior de Santa Maria festeja São Martinho

Comemoração do Dia Mundial do Não Fumador

De 11 a 15 de Novembro, o grupo sénior do município, comemorou uma
vez mais o São Martinho em alguns dos grupos semanais, promovendo o
convívio e a partilha entre os idosos inscritos.
Este convívio foi marcado por diversas atividades:
-Distribuição e leitura da oração e lenda do São Martinho, de modo dar conhecimento ou relembrar a razão da comemoração desta data.
-Pintura de uma imagem relativa à lenda, para que se pudesse verificar a
capacidade visual , a precisão manual e a coordenação psicomotora;
-Concurso de Quadras ou versos relativos ao tema, para que se pudesse verificar o nível de originalidade e imaginação de cada um, bem como a partilha
de conhecimentos e capacidades;
-Lanche partilhado, promovendo deste modo, a partilha e a solidariedade
entre os intervenientes;

O Município de Vila do Porto foi parceiro da Equipa de Saúde Escolar e
do Serviço de Desporto de Santa Maria na organização de atividades de
prática desportiva, tendo em vista o
Dia Mundial do Não Fumador. No dia
17 de Novembro muitas foram as pessoas que estiveram no antigo campo
de futebol municipal para participar
no primeiro convívio de Futegolfe realizado em Santa Maria. Nos dias 18 e
19 de Novembro decorreu uma prova
de orientação intitulada “Alivia os teus
pulmões”, destinada aos alunos do
5º ao 9º ano da Escola Básica e Secundária de Santa Maria.

Jazzores 2013
Realizou-se mais uma edição do Jazzores que teve passagem por Santa Maria e contou com o paoio do Município. O concerto de Homburguer e Guy
Duo contemplou os vários presentes no Auditório da Biblioteca Municipal,
no serão do dia 6 de novembro. Uma iniciativa que nos faz chegar à ilha a
qualidade do Jazz internacional.

Apresentação do livro de
Patrícia Carreiro - Biblioteca
Municipal
A escritora micaelense, Patrícia Carreiro, esteve presente na Biblioteca
Municipal para apresentar o seu novo
livro “O Fio Perdido”. A sessão contou
com a presença do Presidente da Autarquia e do Prof. Daniel Gonçalves,
convidado a falar um pouco da autora.
Patrícia Carreiro referiu que esta era a
sua paixão, sendo o seu terceiro livro a
ser publicado. cada um pagou a sua
refeição, de modo a fugir um pouco
à rotina diária.

Apresentação do Livro “Heróis À Moda dos Açores”

Cagarrinhos Ativos - Férias de Natal

Este livro engloba em si histórias e contos de vários autores que juntos contruíram um livro sobre histórias e heróis à moda dos Açores. Um livro que
junta as nove ilhas e as suas personagens num só. Um livro didático também
e muito divertido que nos mostra a realidade do arquipélago de um modo
diferente.

A Câmara Municipal de Vila do Porto
e o Serviço de Desporto de Santa
Maria irão organizar em conjunto o
projeto Cagarrinhos Ativos – Férias de
Natal. Esta edição decorrerá de 18 a
21 de dezembro e contará com uma
componente desportiva no Complexo
Desportivo de Santa Maria e com uma
componente cultural, através da Biblioteca Municipal. As inscrições são
limitadas a 45 participantes, dos 6 aos
11 anos, e podem ser realizadas na
Biblioteca Municipal ou no Serviço de
Desporto de Santa Maria, até ao dia
15 de dezembro.

Dia das Montras - 8 de dezembro
Como já é habitual, no dia 8 de dezembro, comemora-se o Dia das Montras
em Santa Maria, uma atividade da CCIPD - Delegação de Santa Maria, em
parceria com o Município de Vila do Porto.
Este ano o programa conta com inúmeras atividades, veja abaixo:
7 de dezembro:
20H30 - Arruada - Beyjatum (concentração na escola Dr. Luís Bettencourt)
- Rancho Folclórico da Casa do Povo de Santo Espírito no Jardim Municipal;
8 de dezembro:
20H30 - Atuação do Rancho Folclórico de Almagreira no Jardim Municipal;
22H00 - Grupo Gospel na Igreja Matriz.
Estará aberto para visita também o Novo Centro Administrativo Municipal.

Curso de Psicologia Positiva aplicada na Vida
Estão abertas as incrições para o Curso
de Psicologia Positiva Aplicada na Vida,
uma iniciativa da Universidade Sénior
em parceria com o Município de Vila do
Porto. As inscrições decorrem de hoje,
3 de dezembro, até 31 de janeiro. Disponibiliza-se a ficha de inscrição abaixo,
a qual poderá endereçar já preenchida
para gabapoio@cm-viladoporto.pt, ou
pode dirigir-se ao Gabinete de Apoio à
Presidência, das 08H30 às 12H30 e das
13H30 às 17H30.
Pode também contactar-nos através do
296 820 001.
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