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Realizou-se no dia 15 de janeiro a Palestra Guia do Currículo “Riquin-
ho”, organizada pela Câmara Municipal de Vila do Porto e Delegação 
de Santa Maria da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Del-
gada. A iniciativa, gratuita, foi dinamizada e apresentada pelo Prof. 
Carlos Cruz e contou com a participação de 26 munícipes.
A finalidade da Palestra passou por elucidar os participantes sobre 
algumas técnicas que poderão ser utilizadas para destacar o Curricu-
lum Vitae no sentido de levar o candidato à entrevista de emprego. 

Como já vem sendo hábito, festejou-se na biblioteca a Semana da 
Amizade que abrange desde o dia dos Amigos ao dia das Amigas.
Foram diversas as atividades, nomeadamente a apresentação de um 
musical que falava sobre a amizade e muitas canções apropriadas 
para a idade dos meninos.

Palestra Guia do Currículo “Riquinho” Desfile Trapalhão e Danças de Carnaval 2016

Semana da Amizade - Biblioteca Municipal

Palestra Chamaram para a Entrevista. E agora?

No dia 9 de fevereiro (terça-feira de Carnaval) realizou-se o tradicional 
Desfile Trapalhão em conjunto com as danças de Carnaval, que abril-
hantaram uma vez mais esta época carnavalesca. 
Após o desfile ocorreram as atuações das duas danças de Carnaval, 
a da Associação “Os Amigos da Maia” e a da Santa Casa da Miser-
icórdia, e a demonstração de uma brincadeira realizada pela Casa do 
Povo de Santo Espírito. O Município agradece o esforço e dedicação 
de todos os intervenientes.

Realizou-se a19 de fevereiro a Palestra “Chamaram Para a Entrevista. 
E Agora?”, organizada pela Câmara Municipal de Vila do Porto em 
parceria com a Delegação de Santa Maria da Câmara do Comércio e 
Indústria de Ponta Delgada.
A iniciativa, gratuita, foi dinamizada e apresentada pelo Prof. Carlos 
Cruz e contou com a adesão habitual dos munícipes.
Esta apresentação veio complementar a palestra Guia do Currículo 
“Riquinho” relativamente às técnicas que poderão ser utilizadas na 
preparação, no momento e na pós-entrevista de emprego.
O Município regista com agrado o aproveitamento por parte da 
população deste tipo de iniciativas, enaltece a disponibilidade e co-
laboração do professor e destaca também a dinâmica organizativa 
da nossa jovem equipa. 

Contrato de Comodato - Agromariensecoop

Na manhã do dia 5 de fevereiro, a rua principal de Vila do Porto 
encheu-se de festejos carnavalescos. O desfile escolar realizou-se com 
a já habitual participação de todas as escolas da ilha bem como do 
CAO. Os mais variados temas vieram mais uma vez encher de cor e 
animação contagiando a população que assistiu.

Foi celebrada, no dia 8 de fevereiro, a assinatura de um contrato de 
comodato, com a duração de três anos, entre a Câmara Municipal 
de Vila do Porto e a AGROMARIENSECOOP que visa a cedência dos 
terrenos entre o antigo campo de futebol e o açucareiro para o cul-
tivo da Meloa.

Desfile das Escolas - Carnaval 2016

Recolha Seletiva Porta-a-Porta
A Câmara Municipal de Vila do Porto implementou, a partir do dia  
5 de janeiro de 2016, a recolha seletiva porta-a-porta na freguesia 
de Vila do Porto, com exceção dos lugares do Aeroporto e Baía dos 
Anjos.


