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Danças de Carnaval

Admissão de colaboradores
ao abrigo do programa 
RECUPERAR
O emprego é uma preocupação con-
stante do executivo da Câmara Mu-
nicipal de Vila do Porto pelo que tem 
aproveitado e recrutado o máximo 
de trabalhadores disponíveis em cada 
um dos programas disponibilizados no 
PROSA, CTT’s, RECUPERAR, Estagiar T e 
Estagiar L.
Esta postura não só permite uma maior 
fonte de rendimento a mais de 50 
famílias, como também é estimulante 
e contribui para a valorização dos co-
laboradores admitidos.
Todos recebem formação adequada 
às suas funções e acrescentam mais 
valor a toda a atividade do Município.
No passado dia 3 de fevereiro foram 
assinados mais 13 contratos ao abrigo 
do programa RECUPERAR. 

Carnaval 2015
Santa Maria festeja o carnaval com muita animação, a Biblioteca Municipal 
também participou nessa grande folia. Palhaços e máscaras ecológicas con-
viveram juntos para delírio da pequenada e não só.Como sempre a dinami-
zação da leitura esteve presente com um teatro de fantoches sobre palhaços 
e a leitura de um conto de carnaval.
As máscaras ecológicas foram uma iniciativa do Serviço Ambiente do Municí-
pio. Integrou-se nessa atividade a comemoração do dia de São Valentim, sur-
giu das mãos do nosso público infanto-juvenil um coração gigante!

Desfile de Carnaval das Escolas 

Assinatura de Protocolos de Cooperação no âmbito da 
Proteção Civil
No passado dia 22 de janeiro, o Município de Vila do Porto assinou com a As-
sociação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria, Associação 
de Radioamadores Marienses e Clube Asas do Atlântico, os respetivos Proto-
colos de Cooperação no âmbito da Proteção Civil. 
Os Protocolos de Cooperação agora celebrados, definem igualmente o 
apoio financeiro anual do Município às entidades envolvidas, assim como a 
descrição das normas de cooperação a desencadear, no surgimento de even-
tuais acidentes graves ou catástrofes que possam ocorrer no concelho.

Semana da Amizade
À semelhança dos anos transatos a biblioteca festeja, junto dos leitores mais 
pequenos, o Dia do Amigos e o Dia das Amigas, com a Semana da Amizade.
Uma semana cheia de muita leitura, teatro, trabalho manuais e brincadeiras 
alusiva à amizade.

Na terça-feira de Carnaval, dia 17 de 
fevereiro, foi realizado o tradicional 
Desfile Trapalhão composto por 3 
danças de Carnaval e uma Peça Tea-
tral. As danças atuaram, igualmente 
em todas as freguesias do munícipio 
nos 2 domingos antecedentes. Dança do Rancho Folclórico da 

Casa do Povo de Almagreira

Dança da Santa Casa da Misericórdia
Dança do Grupo Folclórico da 
Casa do Povo de Santo Espírito


