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CORRIDA NOTURNA
“ROTA DOS MONUMENTOS”

O Município de Vila do Porto desenvolveu a 27 de janeiro de 2017, um evento desportivo de Corrida Noturna designado “A Rota dos Monumentos”.
Esta foi uma atividade que envolveu vários escalões
etários do género Feminino e Masculino, num serão
onde predominou o convívio, o bem estar e a atividade física.
O Município registou com agrado os níveis de participação atingidos neste evento, que reflete que cada
vez mais a atividade física ganha um papel essencial
na vida comum da nossa sociedade. É extremamente
satisfatório registar que uma centena de participantes
animaram e embelezaram Vila do Porto num serão
diferente em que a população se associou ao assistir
ao evento.

OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DE
TUBAGEM (PAUL-ANJOS)

A rede de abastecimento de água à lavoura foi um
investimento, avultado, efetuado pelo IROA,SA.
Concluída a obra foi estabelecido um protocolo entre
o IROA,SA e o Município para a exploração corrente
passar para o domínio deste.
Como é do conhecimento de quem circula na estrada
regional dos Anjos várias têm sido as ruturas na tubagem de água entre o troço do Paúl e o Tanque de
Abastecimento de Água aos Anjos.
Esta situação, como é óbvio, além dos custos inerentes
às referidas reparações, também tem provocado um
transtorno a quem circula na referida via, facto que
o Município lamenta, mas que efetivamente não é
responsável, assim como o próprio IROA,SA pois este
além de ter investido na empreitada também suportou
os custos da fiscalização que pelo que se tem constatado não terá corrido da melhor forma.
O Município, em parceria com o IROA,SA, está a substituir integralmente a tubagem no troço acima mencionado esperando que no futuro próximo não ocorram
mais ruturas no mesmo.

CARNAVAL 2017

Na manhã do dia 24 de fevereiro o cortejo escolar percorreu a rua principal de Vila do
Porto. Desfilaram, cheios de
alegria e espírito carnavalesco
com as mais variadas temáticas, todas as escolas da ilha
bem como os utentes do
CAO de Vila do Porto.
No dia 28 de fevereiro foi a vez do já habitual Desfile Trapalhão e das Danças de Carnaval desfilarem
por Vila do Porto. Seguiu-se ao desfile, a atuação da
Dança de Casa do Povo de Almagreira, da Dança do
Grupo de Danças e Cantares Almagre e da Dança da
Casa do Povo de Santo Espírito que abrilhantaram a
tarde de terça-feira de carnaval.
O Município agradece o esforço e dedicação de todos
os que contribuíram para que se mantenham vivas as
tradições carnavalescas na nossa ilha.

APOIO ÀS ENTIDADES DO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO

A exemplo dos anos anteriores foram assinados os
Contratos-programa de Desenvolvimento Desportivo
no passado mês de Fevereiro, nomeadamente com
as seguintes entidades: Associação de Andebol de
Santa Maria; Associação de Basquetebol de Santa Maria; Associação de Voleibol de Santa Maria;Associação
de BTT e Trilhos de Santa Maria; Clube Ana de Santa
Maria; Clube Asas do Atlântico; Clube Desportivo “Os
Marienses”; Clube Desportivo Gonçalo Velho; Clube
Desportivo Escolar; Clube Desportivo de Santo Espírito; Clube Desportivo São Pedro e Clube Naval de
Santa Maria.
O Município manteve os valores dos critérios de apoio,
sendo que o total do investimento ascendeu aos 187
287€.
Além dos critérios relativos à atividade corrente, ressalva-se o apoio para a organização e participação
em torneios, a manutenção ao incentivo para a contratação de técnicos licenciados, o suporte de 50% da
renda da sede das associações, bem como para apetrechamento das sedes/infraestruturas desportivas.
Assumindo, sempre, que estas entidades são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da
nossa população e um meio importante de promoção
da nossa ilha,tendo em conta a distinção obtida como
“Município Amigo do Desporto” foram já atribuídos
um conjuntos de malas de viagem às equipas que se
deslocam com mais frequência, neste caso ao Clube
Ana e Clube Desportivo “Os Marienses “. Oportunamente serão atribuídos um conjunto de sacos aos
restantes clubes.
Aos apoios acima mencionados acresce a disponibilização das instalações desportivas a titulo gratuito, assim como outros apoios quer logísticos, quer financeiros que vão sendo concedidos ao longo do ano.

COMEMORAÇÕES “DIA DA PROTEÇÃO
CIVIL”

O dia 1 de março, assinala anualmente, O Dia da Proteção Civil, efeméride comemorada pelos Agentes de
Proteção Civil a nível nacional e internacional. Em Vila
do Porto, as celebrações decorreram no dia 2 de março, com a participação de mais de uma centena de
alunos do 6º, 10º, 11º e 12º ano de escolaridade, num
programa comemorativo organizado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila do Porto, em parceria
com o Comando Local da Polícia Marítima, Departamento de Socorros do Aeroporto de Santa Maria e
Bombeiros Voluntários de Santa Maria.
As atividades contemplaram a visita ao Departamento
de Socorros do Aeroporto de Santa Maria e ao Centro Municipal de Operações de Proteção Civil, assim
como a realização de uma ação de sensibilização pelo
Comando Local da Polícia Marítima subordinada ao
tema “Cidadania Marítima”.

TORNEIO AMIZADE 2017

O Município de Vila do Porto organizou no mês de
março um Torneio de Futebol 7 aberto a toda a população masculina com mais de 18 anos.
Foram cerca de 60 participantes repartidos por 5 equipas, NAV, Borussia D´Outro Mundo, Os Amigos,
Team CCRDP e Bombeiros Voluntários.
Numa fase de grupos inicial, as equipas defrontaramse todas de modo a apurar quem iria disputar a final e
3º/4º lugar, obtendo-se de seguida a seguinte classificação final: 1º - NAV | 2º - Borussia D´Outro Mundo
| 3º - Os Amigos | 4º - Team CCRDP | 5º - Bombeiros
Voluntários.
O Município tem intenção de dar continuidade a este
tipo de eventos durante o ano de 2017, com o objetivo de criar hábitos de vida saudáveis, ocupação de
tempos livre bem como a rentabilização dos seus espaços desportivos.
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