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Assinatura de Protocolos de Cooperação no âmbito da
Proteção Civil

Admissão de colaboradores ao abrigo do programa
RECUPERAR
O emprego é uma preocupação constante do executivo da Câmara 
Municipal 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 val-
orização dos colaboradores admitidos.Todos recebem formação ad-
equada 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.

No passado dia 22 de janeiro, o Município de Vila do Porto assinou 
com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa 
Maria, Associação de Radioamadores Marienses e Clube Asas do 
Atlântico, os respetivos Protocolos de Cooperação no âmbito da Pro-
teção Civil. Os Protocolos de Cooperação agora celebrados, definem 
igualmente o apoio financeiro anual do Município às entidades en-
volvidas, assim como a descrição das normas de cooperação a desen-
cadear, no surgimento de eventuais acidentes graves ou catástrofes 
que possam ocorrer no concelho.

Danças de Carnaval
Na terça-feira de Carnaval, dia 17 
de fevereiro, foi realizado o tradi-
cional Desfile Trapalhão com-
posto por 3 danças de Carnaval 
e uma Peça Teatral. As danças 
atuaram, igualmente em todas as 
freguesias do munícipio nos 2 do-
mingos antecedentes.

Carnaval 2015
Santa Maria festeja o carnaval com muita animação, a Biblioteca 
Municipal também participou nessa grande folia. Palhaços e más-
caras ecológicas conviveram juntos para delírio da pequenada e não 
só.Como sempre a dinamização da leitura esteve presente com um 
teatro de fantoches sobre palhaçose a leitura de um conto de car-
naval. As máscaras ecológicas foram uma iniciativa do Serviço Ambi-
ente do Município. Integrou-se nessa atividade a comemoração do 
dia de São Valentim, surgiu das mãos do nosso público infanto-juvenil 
um coração gigante!

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

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

Desfile de Carnaval das Escolas
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Novo Centro Municipal de Proteção Civil
Inserido no programa das comemorações do Dia Mundial da Proteção Civil, 
o Município de Vila do Porto apresentou no passado dia 27 de Fevereiro, à 
Comissão Municipal de Proteção Civil e à Assembleia Municipal de Vila do 
Porto, o novo Centro Municipal de Proteção Civil. Este surge no Complexo De-
sportivo de Santa Maria, como forma de aproveitamento e rentabilização do 
respetivo edificio municipal, assim como pelo facto do mesmo apresentar as 
condições para acolher o funcionamento de uma estrutura com as respetivas 
características. O Centro contempla três salas distintas, que numa situação de 
crise, originada por acidente grave ou catástrofe, podem ser acionadas para 
o funcionamento exclusivo da Comissão Municipal de Proteção Civil, órgão 
responsável pela ativação do Plano Municipal de Emergência e gestão de to-
das as situações de crise de âmbito municipal. Este investimento do município 
enquadra-se na primeira fase de implementação do Centro Municipal de Pro-
teção Civil, uma vez que estão programadas para futuro duas novas fases de 
implementação, com a aquisição progressiva de novos equipamentos, desti-
nados ao contínuo melhoramento técnico e operacional do centro.

Dia Internacional da Mulher
No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Mulher, o Pólo Local 
de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e o Parque Natural de Santa 
Maria em parceria com o Munícipio de Vila do Porto, dinamizarão uma ini-
ciativa que pretendeu conjugar os valores sociais com os valores ambientais, 
através de um percurso pedestre denominado de “Trilho pela Igualdade“. 
Aproveitando a beleza paisagística e a tranquilidade transmitida pela Na-
tureza, a atividade teve como intuito consciencializar os participantes para as 
dinâmicas da violência doméstica, assim como alertar para a importância do 
combate e denúncia destes casos. Para tal, foi feita uma leitura de uma história 
fictícia de uma vítima de violência doméstica. 
A atividade terminou com um pequeno lanche promovido pelo Clube de 
Motards de Santa Maria.

Comemorações do Dia Mundial da Proteção Civil
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila do Porto, em parceria com os 
Bombeiros Voluntários de Santa Maria e Escola Básica e Secundária de Santa 
Maria, assinalaram o Dia Mundial da Proteção Civil, através da realização de 
um conjunto de iniciativas que decorreram de 25 a 28 de Fevereiro. As Esco-
las do Primeiro Ciclo do Concelho foram o principal alvo das comemorações, 
com a realização de uma atividade que englobava a execução de um ex-
ercício de evacuação e a demonstração do equipamento disponível numa 
viatura de Primeira Intervenção dos Bombeiros. A efeméride foi assinalada em 
todos os estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo, contemplando um 
universo escolar de 5 escolas e 411 alunos. O Serviço Regional de Proteção 
Civil e Bombeiros dos Açores, presentou igualmente todos os alunos com um 
conjunto de brindes comemorativos.

Palestra de Marketing Pessoal
Realizou-se no passado dia 12 de março a Palestra Marketing Pessoal, organi-
zada pela Câmara Municipal de Vila do Porto e a Câmara de Comércio e 
Indústria de Ponta Delgada – Delegação de Santa Maria, em parceria com o 
Prof. Carlos Cruz.
A iniciativa, gratuita, contou com a participação de 31 munícipes, enquadra-
dos nos mais variados grupos etários. A finalidade da Palestra foi a de transmitir 
algumas notas rápidas em vendas, gestão, motivação e negócios para a popu-
lação em geral e empresários locais, por via a que os participantes pudessem 
adquirir e/ou aperfeiçoar os seus conhecimentos na área. O Município de 
Vila do Porto encontra-se disponível para eventuais parcerias em eventos simi-
lares futuros, quer institucionais ou por iniciativa particular, proporcionando 
espaços de transmissão de conhecimentos e saberes sobre os mais variados 
assuntos a toda a população do Concelho.

Participação de Marienses na Mini e Meia Maratona de 
Lisboa
No passado dia 22 de março, duas marienses participaram na Meia Maratona 
EDP Lisboa e outras duas na Mini Maratona Vodafone. Equipadas a rigor, 
além da sua participação, não deixaram de promover com enorme satisfação 
a nossa Ilha.


