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CAGARRINHOS ATIVOS EM EXPEDIÇÃO
DE VERÃO

O Município de Vila do Porto desenvolveu, pela segunda vez, o Projeto Cagarrinhos Ativos na vertente de
Expedição. Esta foi uma edição em regime de internato que contou com inúmeras atividades.
As crianças usufruíram deste projeto durante 7 dias
com acampamento, atividades desportivas, atividades
aquáticas, atividades de aventura, ações de sensibilização, jogos pré-desportivos e culturais tais como: atividades de sensibilização às radiações solares, Projeto
Cidadania Marítima com o Comando Local da Polícia
Marítima de Vila do Porto, passeio de barco (Paralelo
37), visita e atividades no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria, jogos na praia, trilho pedestre,
barco à vela e caiaques, insufláveis e muitas brincadeiras.
O sucesso desta edição fez-se também pelas parcerias com: Escuteiros de Santa Maria, Cruz Vermelha,
Comando Local da Polícia Marítima de Vila do Porto,
Clube Naval de Santa Maria e Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria.

IV EXPLORE SANTA MARIA TRAIL RUN

O Município de Vila do Porto organizou, no dia 14 de
agosto, a 4ª edição do Explore Santa Maria TrailRun.
Foram 31 os participantes, dos quais 7 participantes
femininos e 24 masculinos, numa prova que se caracterizou por ser inovadora na ilha uma vez que foi na
vertente noturna.
A atividade teve o seu final nas Festas de 15 de Agosto,
onde foram muitos os espetadores num ambiente de
animação e espetacular convívio entre participantes,
famílias e público em geral.

FESTAS 15 DE AGOSTO 2017

Decorreram de 12 a 15 de Agosto no Jardim Municipal de Vila do Porto as Festas em honra de Nossa Senhora da Assunção.
Na programação e a nível musical constaram as já habituais actuações dos grupos folclóricos locais, da Banda Recreio Espirituense e da Sociedade Filarmónica
União Sebastianense bem como dos Heart and Soul,
dos Rocklassicz e dos Ronda da Madrugada. Vindos
do continente o humorista António Raminhos, a Mia
Rose e o David Fonseca atuaram nos dias 13, 14 e 15
de Agosto respetivamente.
A nível desportivo foram diversas as atividades desenvolvidas durante as festas que reuniram um número
avultado de amantes das mais diversas modalidades
desportivas nomeadamente na realização do Ilha do
Sol Zumba Masterclass, do Torneio de Street Basket e
ainda na 4ª Edição do Explore Santa Maria Trail Run
Noturno este ano com a particularidade de ter sido
realizado em percurso surpresa.

ALMOÇO CONVÍVIO DO EMIGRANTE

O Almoço Convívio do Emigrante decorreu este ano
nas renovadas instalações da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria, com a presença de cerca de 350 emigrantes.
Este ano a confecção do almoço esteve a cargo do
grupo de finalistas 2017/2018 da Escola Básica e Secundária de Santa Maria, que com a imprescindível
colaboração dos seus pais, ofereceram a todos os presentes uma ementa variada onde não faltou o tradicional picado de borrego, que como seria de esperar
muito elogiado por todos.
É com enorme agrado que o Município organiza este
convívio que dá oportunidade a todos aqueles que regressam à sua terra natal para uns merecidos dias de
descanso, de usufruírem de um dia diferente.

“MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO” 2017

No dia 8 de setembro realizou-se, em São João da Madeira, a cerimónia de entrega dos galardões aos Municípios Amigos do Desporto 2017.
A cerimónia contou com a presença do Secretário de
Estado da Juventude e do Desporto João Paulo Rebelo, bem como do Presidente da Direção da Associação
Portuguesa de Gestão de Desporto Amadeu Portilha,
assim como do CEO da empresa Cidade Social que
dinamiza este programa, Professor Pedro Mortágua.
Ezequiel Araújo, Vereador com os pelouros de Intervenção Social, Educação, Formação e Desporto, representou o município na cerimónia de entrega do
Galardão.
Este é o reconhecimento do trabalho realizado diretamente pelo município, mas também de todas as
nossas associações e clubes desportivos que têm desempenhado um papel fundamental na promoção da
prática da atividade física e desportiva.

ABERTURA DO ANO LETIVO 2017/2018

TORNEIO DE VETERANOS 2017

O Município de Vila do Porto, em parceria com o Centro Cultural, Recreativo e Desportivo do Pessoal do
pessoal da Câmara Municipal de Vila do Porto, organizou um intercâmbio com a equipa de futebol de veteranos do Clube de Futebol Vasco da Gama (CFVG)
de Vila Franca do Campo.
Foram realizados dois jogos entre as duas equipas,
onde a equipa visitante conseguiu uma vitória no
primeiro encontro por 5 a 2 e no segundo jogo registou-se um empate a 2 golos.
Mais importante que o
resultado foi o convívio
registado nestes dois dias,
com muita animação e um
conjunto de pessoas que
demonstraram que a idade
não é uma barreira para a
prática de atividade física.
Para a entrega dos troféus
e lembranças, o CCRDP CMVP proporcionou um
almoço no Parque Florestal
de Vila do Porto a todos os
participantes e colaboradores.

Deu-se início a mais um ano letivo na Escola Básica e
Secundária de Santa Maria.
A sala de alunos encheu-se de alunos, professores,
auxiliares e pais que assistiram à cerimónia de abertura
de mais um ano letivo onde, depois do discurso de
abertura, se procedeu à entrega dos prémios este ano
com a particularidade de terem sido entregues igualmente Menções Honrosas aos alunos que no ano
letivo de 2016/2017 se destacaram pelas mais diversas
razões, quer pela participação em competições e concursos nacionais, quer pela motivação que demonstraram em obter melhores resultados.
Seguiu-se, como é hábito, a entrega dos Prémios do
Quadro de Honra e Prémios de Excelência pela EBSSMA aos melhores alunos de cada ano e ainda o prémio promovido pelo Município que oferece ao melhor
aluno do 5º ao 9º ano um prémio monetário no valor
de 150€ e ao melhor do 10º ao 12º ano a participação
na Academia de Verão da Universidade de Aveiro.

Município de Vila do Porto - Contactos:
Tel. 296 820 000 | Fax 296 820 009 |E-Mail geral@cm-viladoporto.pt |Site www.cm-viladoporto.pt |Facebook http://www.facebook.com/municipioviladoporto
Morada Largo Nossa Senhora da Conceição 9580-539 Vila do Porto Santa Maria - Açores - Portugal
Horário de Funcionamento
Expediente 2ª Feira a 6ª Feira - 08:30 ao 12:30 - 13:30 às 16:30
Gabinete de Apoio 2ª Feira a 6ª Feira - 09:00 ao 12:30 - 13:30 às 17:00 | Tel.: directo : 296 820 001 | E-mail: gabapoio@cm-viladoporto.pt
Gabinete Técnico Fiscalização - Atendimento ao público 3ª Feira - 09:30 ao 12:30 5ª Feira - 14:30 às 16:30 | Tel.: directo : 296 820 157

wwww.exploresantamaria.pt

