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Explore Santa Maria - exploresantamaria.pt
No dia 17 de julho o Município de Vila do Porto disponibilizou para
consulta o site turístico de Santa Maria em www.exploresantamaria.
pt. O site contempla todo o tipo de informações, desde como chegar à Ilha, onde comer ou onde se alojar. Todas as atividades de animação turística e sítios de interesse a visitar estão disponíveis para consulta, assim como uma vasta galeria que permite visualizar um pouco
do que a ilha tem para oferecer.
Visite em: www.exploresantamaria.pt

Estatística da Recolha Seletiva de Resíduos - 2º Trimestre
de 2014
No segundo trimestre de 2014, foram recolhidas 24 toneladas de resíduos recicláveis. Estes resíduos estão distribuídos da seguinte forma:
fileira do papel e cartão com 12,75 toneladas, seguindo-se o vidro
com cerca de 7,88 toneladas e por fim o plástico e metal com cerca
de 2,92 toneladas, de acordo com o gráfico 1.
Destaca-se que a fileira do papel/cartão apresentou valores com
maior representação.

Cagarrinhos ativos - Férias de Verão 2014

Jogos Ambientais - Bandeira Azul 2014

A Câmara Municipal de Vila do Porto e o Serviço de Desporto
de Santa Maria organizaram em conjunto o projeto Cagarrinhos Ativos – Férias de Verão 2014. Este projeto foi iniciado em
2011 pelo professor Henrique Melo.
Esta edição decorreu de 28 de julho a 1 de agosto e contou
com uma componente desportiva no Complexo Desportivo,
Praia Formosa e Porto de Vila do Porto, e com uma componente cultural, através da Biblioteca Municipal.
Nos dias 28 e 29 de julho realizou-se uma atividade da Bandeira Azul na Praia Formosa, intitulada por “Peça a Peça por um
oceano sem Poluição” onde decorreram vários jogos como a
Eco-Apanhadas, Pesca à Peça Certa e a Rede dos Peixinhos.

No mês de julho o Município de Vila do Porto realizou um conjunto de jogos ambientais, subjacente ao tema “Uma solução
para um Oceano sem poluição”, integrados no Programa
Bandeira Azul 2014, na Praia Formosa, Anjos, São Lourenço
e Maia.

