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CAGARRINHOS ATIVOS - PÁSCOA

O Município de Vila do Porto voltou a desenvolver o
projeto Cagarrinhos Ativos Férias de Páscoa, uma iniciativa que se decorreu de 3 a 8 de abril com atividades
repartidas entre Complexo Desportivo de Santa Maria
e Biblioteca Municipal.
De assinalar a parceria com o Parque Natural de Ilha/
ECOTECA onde os Cagarrinhos tiveram a oportunidade de usufruir de uma explicação sobre a importância das plantas no nosso planeta, explicação sobre o
que são plantas endémicas, jogos e transplantação de
algumas espécies de flora endémica, das quais se tornaram padrinhos.
A última atividade desta edição dos Cagarrinhos Ativos
foi a participação no trilho pedestre organizado pela
CPCJ de Vila do Porto, uma atividade em que os encarregados de educação e familiares dos Cagarrinhos
também estiveram presentes.

VISITA DO PRESIDENTE DO SPORTING
CLUBE DE PORTUGAL

Carlos Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de
Vila do Porto, recebeu a 5 de maio no Salão Nobre
dos Paços do Concelho a visita do Presidente do Sporting Clube de Portugal, numa sessão de cumprimentos
protocolares.
A vinda de Bruno de Carvalho a Santa Maria esteve
ligada à celebração do 10º Aniversário do Núcleo
Sporting Clube de Portugal da Ilha de Santa Maria,
cuja celebração decorreu no dia 4 de maio no Hotel Colombo com os adeptos sportinguistas marienses
que aderiram à iniciativa.

VISITA DE SUA EXCELÊNCIA D. XIMENES
BELO

De 9 a 12 de maio esteve
em Santa Maria sua Excelência Reverendíssima Dom Ximenes Belo a participar num
programa de matriz humanista, social e pastoral no âmbito do Plano Municipal para
a Promoção da Cidadania e
Igualdade de Género do Município de Vila do Porto.
Foram inúmeras as atividades desenvolvidas aquando
da sua visita, mas de destacar a comunicação feita na
Escola Básica e Secundária de Santa Maria sobre Direitos Humanos e Igualdade onde, com uma plateia
bastante preenchida, se ouviu o Nobel da Paz abordar uma temática de grande importância para as gerações atuais e vindouras.

4.ª EDIÇÃO SEMINÁRIO FAMÍLIA (S): III EXPLORE SANTA MARIA TRAIL RUN
O Município de Vila do Porto organizou o III Explore
TERCEIRA IDADE NO SÉC. XXI
No âmbito das comemorações do Dia Internacional
da Família 2017, a Câmara Municipal de Vila do Porto,
em parceria com o Centro Humanitário de Santa Maria
da Cruz Vermelha Portuguesa, realizou a 20 de maio a
4.ª Edição do Seminário FAMÍLIA (S), subordinado ao
tema da Terceira Idade no Séc. XXI.
O Seminário FAMÍLIA(S) foi concebido para ser um espaço de partilha de saberes teórico-práticos e como
tem vindo a ser habitual nas suas edições passadas,
este desígnio foi alcançado devido à construção de
um programa diversificado que contou com a colaboração de oradores/as das mais variadas áreas científicas e profissionais.
Das muitas conclusões que se poderiam tirar do evento, possíveis através da partilha e contributo entre
todos/as os/as intervenientes (oradores/as, moderadores e público), importa reter que apesar do tema da
terceira idade estar largamente debatido, a verdade é
que nunca deixa de ser atual. Ficou claro que ainda
existem muitas situações que tem de ser repensadas
quando falamos de terceira idade, como é o caso das
políticas sociais direcionadas para esta fase da vida, da
política laboral que atualmente não salvaguarda os/as
cuidadores/as informais e a falta de formação destes/
as. Ponto assente foi a questão de que o envelhecimento é um processo e de que as ações comunitárias
e políticas devem ser pensadas numa perspetiva longitudinal e não apenas quando as pessoas atingem os
65 anos.
Paralelamente ao evento, estava patente uma exposição de posters ‘Respostas e Projetos Sociais para
a Terceira Idade’, registando-se uma participação positiva por parte dos diversos parceiros da comunidade.

Santa Maria Trail Run, e foram 25 os amantes da modalidade de Trail que participaram na atividade que se
caracterizou por um percurso de 16 km em trilho que
ligou o Pico Alto à Baía dos Anjos.
Para além da vertente competitiva, evidenciou-se uma
tarde de verão com muita animação, companheirismo e lazer, vertentes muito características desta modalidade de Trail Running.

FESTAS DE SÃO JOÃO 2017

As Festas de São João decorreram este ano de 22 a
24 de junho, nos Paços do Concelho. Cinco Marchas
Populares abrilhantaram, uma vez mais, o evento,
participaram a Marcha “Os Balões” (Escola do Aeroporto), a Marcha da Freguesia de Vila do Porto (Junta
de Freguesia de Vila do Porto), a Marcha dos Amigos
de São João (Casa do Povo de Almagreira), a Marcha
Freguesias da Ilha (Centro Cultural Recreativo e Desportivo do Pessoal da CMVP) e a Marcha Pirata Bei
(Garrouchada). Decorreu também a inauguração da
Exposição Paisagens Inquietantes de Luis Ibañez, patente nos Claustros Superiores da Câmara Municipal e
a apresentação do livro “Açores a Preto e Branco”.
Quanto aos concertos musicais, além dos Grupos Folclóricos e da Banda Recreio Espirituense, contou-se
com a presença do Grupo Augusto Canário & Amigos, com a banda Micaelense Oceanus e com os continentais Ronda dos Quatro Caminhos que levaram ao
palco alguns Marienses.

BALANÇO PASSEIO DE BTT

O Município de Vila do Porto, com o apoio da Açoriana Seguros, organizou no dia 29 de maio um passeio
de BTT destinado a toda a população mariense. Esta
atividade contou com 12 participantes com idades
compreendidas entre os 23 e os 44 anos de idade. O
passeio consistiu num percurso de dificuldade técnica
fácil e dificuldade física média/fácil de 20 km com variância em piso de asfalto e terra.
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