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NOVO ANO LECTIVO

CÂMARA SEMPRE AO LADO DA ESCOLA
O parque escolar do concelho recebeu o novo ano lectivo de cara lavada, depois das grandes intervenções
que o município efectuou, e continua a fazer, em várias escolas, ao longo deste ano e também em 2008.
A política do município para a educação tem sido ampla, não se ficando apenas pela responsabilidade de
manter os edifícios em boas condições. Paralelamente, a câmara tem desenvolvido com a escola actividades
que enriquecem o calendário escolar.
Falamos da Feira do Livro, do Dia Mundial da Criança, do Cortejo de Carnaval, da Cantata de Natal, do Plano
de Xadrez, e, a concretizar este ano pela primeira vez, do Festival da Canção Palcolândia.
Para além da parte lúdico-pedagógica, o município assume o compromisso de apoiar as escolas do básico com
material escolar, fazendo todos os anos lectivos. Este ano, a câmara vai distribuir também pelas escolas do
primeiro ciclo jogos didácticos, no âmbito do projecto “Brincar para Aprender” a que a autarquia aderiu.
Grandes reparações em todas as escolas
Ao longo dos últimos quatro anos, o município investiu
500 mil euros na educação, sempre com o objectivo de
qualificar os nordestenses de amanhã.
Sendo da sua competência e com o objectivo de ter
um ensino de qualidade no concelho, a câmara fez
grandes reparações nos edifícios do primeiro ciclo e
pré-primário.
Durante o corrente ano, ficaram concluídas as escolas
de Santana, Achadinha, São Pedro e Jardim-de-infância
da Achada. Incluída nesta empreitada, a câmara beneficiou também o salão da Escola da Lomba da Fazenda
com substituição de tectos, telhado, pinturas gerais, beneficiação do palco, melhoria das instalações sanitárias
e da cozinha e nova electrificação do edifício. A Escola da Lomba da Fazenda fechará a grande reparação que a
câmara está a fazer nas escolas, estando neste momento beneficiado todo o restante parque escolar.
Assembleia de Escola reconhece importância do
apoio do município
Em reunião de assembleia de escola, o conselho executivo da Básica e Secundária de Nordeste agradeceu o
apoio da câmara para o plano de actividades da escola,
sem o qual, afirmou, não seria possível a concretização
de muitas das actividades previstas.
Para além das acções atrás apontadas, o município
tem apoiado actividades pedagógicas, como foi o caso
das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, o Dia
Polar, o lançamento do DVD Canções do Mundo e a
cedência do autocarro do município para as visitas de
estudo e passeios de encerramento do ano escolar do primeiro ciclo, entre outros apoios pontuais distribuídos
ao longo do período lectivo.
Piscinas Municipais vão servir a escola
O Complexo de Piscinas Municipais, que se encontra
em fase de instalação de equipamentos, vai servir
também a escola. Na génese da construção desta infraestrutura sempre teve nos objectivos da câmara que o
complexo também servisse de apoio à actividade da
escola, e tanto assim foi que a implantação do edifício foi projectada para um terreno ao lado da básica
e secundária, mas entretanto alterada por imposição
do Governo Regional, alegando que o mesmo estava
inserido no perímetro de execução do projecto SCUT.
O complexo está dotado de 2 piscinas, uma delas para
aprendizagem, dispõe ainda de um ginásio, balneários, bar e esplanada, e estende-se por uma área total de
6888 metros quadrados.
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Várias actividades ao longo do ano
com a escola
No final de cada ano lectivo, a câmara municipal propõe à aprovação da escola um plano de actividades a
desenvolver no ano lectivo seguinte. Com a colaboração da comunidade educativa, as actividades arrancam
em Dezembro com a tradicional cantata de Natal na
Praça da República, a marcar o início deste período festivo.
Segue-se o cortejo de Carnaval, apoiado pela autarquia
na aquisição dos materias para os trajes carnavalescos
de todas as turmas do básico e secundário.
Este apoio do município enriquece substancialmente a
qualidade e beleza dos trajes e fantasias, fazendo do
cortejo da Básica e Secundária do Nordeste um dos mais
bonitos das escolas de São Miguel.
Com a chegada do bom tempo, ao longo do mês de
Maio, a autarquia realiza a Feira do Livro do Nordeste
em local central da vila e em tenda para atrair mais visitantes. A feira é aberta a toda a população, mas é sobretudo a pensar nas escolas que o município a promove,
levando os livros até aos mais jovens. A um de Junho
ou em data próxima, o município junta-se à escola para
assinalar o Dia Mundial da Criança.
Já é tradição comemorar-se o dia próximo da comunidade, normalmente no centro histórico da vila e com actividades lúdicas que contribuam para um dia diferente
e feliz a todas as crianças do concelho. Do básico, esta
comemoração junta à volta de 400 alunos.
Este ano, surge pela primeira vez o Festival Palcolândia, não estando ainda fechada a data da sua realização.
Este festival, promovido a nível nacional, destina-se a
crianças e jovens entre os 7 e os 16 anos e tem por base
a interpretação vocal e artística. Depois de um pré concurso e festival realizado no concelho, o vencedor deste
festival terá a oportunidade de ir à grande final que se
realiza na cidade de Braga.

Realização anual da Feira do Livro

Apoio do município ao cortejo de Carnaval

Comemorar o Dia Mundial da Criança

Homenagem aos professores aposentados
Em reconhecimento pelo contributo que deram na formação de tantas gerações de nordestenses, a câmara
municipal, em colaboração com a escola, homenageia
os professores que entram para aposentação.
Este reconhecimento, criado há largos anos pela câmara, reúne a comunidade educativa, familiares e amigos
dos homenageados numa sessão festiva no Centro Municipal de Actividades Culturais.
Centros de Informática ao serviço dos alunos
A câmara foi criando Espaços Internet ao longo das freguesias para servir os jovens nas tarefas escolares, sobretudo aqueles cujas condições económicas das famílias não permitam a aquisição de computador e ligação
à Internet nas suas habitações.
Neste momento, a Câmara do Nordeste tem a funcionar
ao todo seis centros de informática, concretamente na
vila do Nordeste, Lomba da Fazenda, Feteira Grande,
Achadinha (na Casa de Cultura João de Melo) e recentemente também na freguesia de Algarvia e na Pedreira.
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Continuidade do Plano de Xadrez
A câmara municipal, em colaboração com a escola, implementou o xadrez no 1º ciclo e jardins-de-infânciajá lá vão quatro anos- e pretende dar continuidade à
prática da modalidade tendo em conta os resultados
muito positivos alcançados, sendo certo que se trata de
uma óptima ferramenta para o desenvolvimento do raciocínio e concentração das crianças, que acaba por se
repercutir nos resultados do ensino.
A iniciativa da câmara em lançar o xadrez nas escolas
tem sido elogiada por outros municípios de São Miguel,
e tem motivado o interesse dos mesmos e das respectivas escolas para a implementação desta modalidade.
Neste ano lectivo mantêm-se as aulas de treino para os alunos federados e que já disputam provas oficiais, e as
aulas no jardim-de-infância das escolas do concelho.
O Plano de Xadrez do Nordeste inclui também o Torneio Intermunicipios, que já vai na quarta edição e que reúne
os alunos envolvidos no xadrez nas diferentes escolas da ilha. Estes encontros rondam normalmente os 100 alunos
e realizam-se em diferentes concelhos com o apoio das respectivas câmaras municipais.
Alunos do Nordeste em provas nacionais
Começou a Época de Xadrez de 2009/2010, com a estreia, passados quatro, da Equipa “A” do Clube União Desportiva de Nordeste, no 2º escalão do Xadrez Nacional, ou seja, na 2ª Divisão.
A Equipa “B” continua na 3ª Divisão Nacional, com a difícil tarefa de se manter neste escalão na Época que principiou a um de Outubro, fugindo à despromoção pelo facto do xadrez estar a evoluir nos Açores.
Acções do Centro Desportivo para as crianças
Parte das actividades do Centro Desportivo e Recreativo
do Nordeste é direccionado para jovens em idade escolar. Destaque para os torneios de ténis de mesa e voleibol, a prova de atletismo que se realiza em Dezembro,
e outros desportos que procuram sempre envolver a
comunidade escolar.
Para os mais pequenos, o centro desportivo também
colabora com o município na organização dos festejos
do Dia Mundial da Criança.
Museu Escolar da Lomba da Cruz
Ao longo do corrente ano, a Câmara fez obras na antiga Escola da Lomba da Cruz adaptando-a a museu escolar. O
considerável espólio que existe no concelho e a vontade
de fazer memória da importância que o ensino primário
teve ao longo de tantas gerações de nordestenses, fez
com que o município aproveitasse este antigo edifício
para museu. As obras estão concluídas, estando o município apenas aguardar a aprovação a uma candidatura a
programa comunitário para equipamento de interiores.
Para além do apetrecho interior, será construído um
parque de estacionamento para autocarro.
Juntamente com a exposição residente, todo o edifício
reconstituirá o funcionamento de uma antiga escola do
Plano dos Centenários.
Câmara atribui bolsa de estudo a alunos do ensino superior
Até ao final do mês de Outubro a câmara tem abertas as inscrições para candidatura a bolsa de estudo de alunos
que frequentam o ensino superior.
O município atribui cinco bolsas a alunos residentes no concelho, no valor de 1500 euros a pagar em 10 prestações
mensais de 150 euros.
Na criação destas bolsas de estudo esteve, e está, a motivação dos alunos para a continuidade dos estudos para
além do secundário, tendo também a preocupação de auxiliar as famílias nos encargos com o alojamento em Ponta
Delgada, ou fora da Região, e outras despesas inerentes à frequência da universidade.
O regulamento para candidatura a bolsa está disponível no sítio da câmara municipal, no endereço www.
cmnordeste.pt.
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câmara investe dois milhões
de euros em caminhos agrícolas
O município completou cinco quilómetros de estrada ao serviço da lavoura ao inaugurar três importantes vias
de penetração: a Travessa do Lenho e o Caminho do Canto, na freguesia da Achada, e o Caminho do Touril na
freguesia da Salga. Do total de dois milhões de euros, investidos no mandato, um milhão foi gasto em duas
empreitadas de abertura e pavimentação de caminhos agrícolas e o restante, em colaboração com as juntas
de freguesia. 600 Mil euros através de protocolos e 400 mil por investimento directo da câmara para recuperar
caminhos danificados aquando dos temporais de 13 de Novembro de 2006.

Caminho do Canto

As referidas empreitadas incluem também
o caminho do Baião, na freguesia de São
Pedro, e o Caminho dos Sengos em Santo
António.
Satisfeito com a inauguração de mais estas vias de comunicação para a agropecuária, o presidente da Câmara do Nordeste
falou da preocupação e da atenção que a
autarquia, em colaboração com as juntas
de freguesia, tem tido para com este sector, não sendo possível o desenvolvimento
do concelho sem a valorização da lavoura,
da qual ainda depende muito a economia do concelho e o emprego e sustento
de um número muito significativo de famílias.
O presidente da câmara lembrou também
as “péssimas condições de acesso às pastagens que existiam há algumas décadas
atrás” e das sucessivas obras que se foram
efectuando graças à vontade dos autarcas

Travessa do Lenho
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locais e da câmara em dar resposta às dificuldades do
sector.
Na Achada, o município inaugurou a Travessa do Lenho
e o Caminho do Canto, criando-se com esta última via
um novo acesso da localidade à estrada regional e, por
sua vez, ao Caminho do Lenho.
A pavimentação, em betão, do Caminho do Touril, na
freguesia da Salga, veio responder a uma grande necessidade desta localidade, tendo a via sido alvo ao longo dos anos de várias intervenções, mas com resultados
poucos duradouros face às chuvas e intempéries dos
invernos.

Reservató

Novo reservatório de abastecimento à
lavoura na Achada
Ao serviço da lavoura e para apoiar o sector, a Câmara do Nordeste e a freguesia da Achada inauguraram
também hoje o reservatório de água do Serrado das
Escaleiras, o qual veio melhorar substancialmente o
abastecimento de água às explorações agrícolas da
Achada.

Caminho do Touril
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CRIADAS MEDIDAS DE APOIO
ÀS FAMÍLIAS E AOS IDOSOS
A Câmara do Nordeste, por deliberação unânime,
aprovou novas medidas de apoio social, concretamente para incentivo ao crescimento da taxa de natalidade, apoio a famílias numerosas e à população idosa,
e também para a habitação de agregados familiares
com maiores necessidades.
Na criação de medidas de apoio à natalidade, o município pretende salvaguardar o futuro geracional da população do concelho, quando a tendência na região e
no país é para o decréscimo do número de nascimentos. O município do Nordeste passa assim a atribuir
um subsídio de mil euros para o terceiro filho e subsequentes, e 500 euros para os primeiros e segundos
filhos nos agregados familiares com Abono de Família
(escalões 1, 2, 3 e 4), sendo apoio materializado em
géneros a adquirir pelas famílias no comércio local, divididos em 10 ou 5 fases.
Para ajudar os idosos nas despesas da saúde, a câmara criou um Cheque-Saúde no valor de cinco euros mensais, para todos os reformados e
que será entregue mediante receita médica.
A funcionar a partir de Janeiro do próximo ano, o município criou também o “Cartão 60+”, através do qual os
idosos vão beneficiar de reduções nas tarifas da água,
isenção de taxas em processos de ligação domiciliária

“Cheque-Saúde” e “Cartão 60+” para a terceira idade

de água, assim como para reconstrução da habitação,
ou mesmo para obras simples das quais resulte melhores condições de habitabilidade.
Os agregados familiares com cinco ou mais pessoas
também vão ter redução nos preços da água e do lixo,
sendo atribuídas a estes agregados o “Carto Família
Numerosa”. A isenção de taxas estende-se igualmente a processos de ligação domiciliária de água, incluindo a ligação de contadores, reconstrução ou ampliação
da habitação do agregado, elaboração de projectos de
obras, entre outras medidas de auxílio.

pedreira com capela funerária
A localidade da Pedreira também já tem capela funerária. A bênção do equipamento foi feita pelo pároco da localidade e ouvidor da Ouvidoria de Nordeste,
Agostinho Lima, com a presença de pessoas da localidade que quiseram junta-se ao acto.
A construção da capela funerária, da responsabilidade
da câmara municipal, veio responder à aspiração da
localidade em ter um equipamento que prestasse este
tipo de serviço, nos dias de hoje tão importante para
as populações.

A câmara municipal tem vindo progressivamente a dotar as freguesias do concelho com estes equipamentos
sociais, respondendo as novas exigências de conforto
e higiene das populações.
A capela da Pedreira, situada em local aprazível daquela localidade, com vista sobre o Moio e a costa,
está dotada com os mesmos serviços e conforto das
restantes infra-estruturas do concelho. Todo o exterior
foi ajardinado e iluminado, tendo sido também criado
um parque de estacionamento de apoio.
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beneficiação do largo
e ramal de santana
A câmara apresentou à população de Santana o projecto para requalificação do Largo da Igreja, centro da
freguesia, e para a Rua da Igreja, mais conhecida por
Ramal. Esta intervenção passará pelo aumento dos
passeios do Ramal e colocação de passadeiras elevadas, em calçada, junto à escola, indo ao encontro das
pessoas que estiveram presentes na reunião de apresentação de projecto.
Será também alargado o passeio junto à escola, recuando-se para tal o muro de vedação. Os passeios do
Ramal passarão a ser de joga.
Ficou previsto para a freguesia a colocação de mais um
abrigo para autocarro no lado contrário ao existente,
aumentando a profundidade do mesmo.
No Largo da Igreja, a câmara vai proceder a nova iluminação, alguma beneficiação dos sanitários e execução

de acesso para o edifício que fica ao lado do largo e
que será adaptado a uma valência de apoio a idosos.

novas obras para a zona
da ermida da senhora do pranto
Pensando beneficiar a freguesia e o concelho, trazendo mais turismos e consequentes receitas para o Nordeste, a câmara apresentou para São Pedro do Nordestinho uma proposta de campo de mini golfe, a qual foi
muito bem aceite pela população local.
O campo de mini golfe será implantado na zona da
Ermida da Senhora do Pranto, revitalizando também
este local.
Ainda para a zona da Ermida da Senhora do Pranto,
a câmara tem em fase de adjudicação a beneficiação do acesso à ermida, execução de parque de estacionamento de apoio e arranjos de exterior.

Planta das obras de beneficiação junto à ermida

Balcão das Heranças
e do Divórcio na
Conservatória

EDITAL
JOSÉ CARLOS BARBOSA CARREIRO, Presidente da Câmara Municipal do Concelho de Nordeste.
Torna público de que a Assembleia Municipal de Nordeste, em sua sessão
ordinária de 22 do corrente, aprovou, sob proposta da Câmara Municipal,
o Regulamento dos Apoios para Habitação dos Agregados Carenciados do
Município de Nordeste.

A Conservatória do Registo Civil de Nordeste tem
agora ao dispor dos utentes o “Balcão das Heranças”
e o “Balcão do Divórcio com Partilha” que vêm agregar num atendimento único procedimentos relativos a estas duas situações, tornando-os mais fáceis
e evitando sucessivas deslocações a conservatórias
diversas, cartórios notariais e serviços de finanças.

Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo, pelo prazo de 15 dias
a contar da data da respectiva afixação.
Paços do Município de Nordeste, 24 de Setembro de 2009.
O PRESIDENTE DA CÂMARA
José Carlos Barbosa Carreiro
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CÂMARA
MUNICIPAL
REÚNE-SE
Reunida em sessão ordinária a 14 e 31 de Agosto, a
câmara municipal, presidida por José Carlos Carreiro,
aprovou alguns assuntos de relevante interesse para
o concelho.
Nestas reuniões, a câmara aprovou por unanimidade
os contratos públicos para a execução de várias empreitadas, entre estas, a execução da Canada do Pico
e de parque de estacionamento na Lomba da Fazenda,
a reabilitação da Estrada Municipal entre a Achada e
a Achadinha, construção de infra-estruturas de requalificação do centro urbano da vila, pavimentação do
Caminho dos Sengos em Santo António, reabilitação
de vias danificadas pelas calamidades de 2006 e construção da Variante à Estrada da Tronqueira.
A câmara municipal aprovou, por unanimidade, o Regulamento de Apoio para Habitação de Agregados
Carenciados do Município, e o Regulamento de Apoio
à Natalidade, à Família e à População Idosa.
Como é habitual no início do ano escolar, a câmara
aprovou, por unanimidade, a abertura de candidatura
para atribuição de cinco bolsas de estudo a alunos
que frequentam o ensino superior.
Com as juntas de freguesia de Algarvia e Achada, a
câmara aprovou a celebração de protocolo para ges-

tão da capela funerária construída na respectiva freguesia.
Para o ano de 2010, a autarquia aprovou fixar o Imposto Municipal sobre imóveis em valores mínimos, tendo
também ratificado a taxa a aplicar no que respeita a
Direitos de Passagem.
Por último, a câmara municipal inteirou-se do balancete da tesouraria.
Suspensão parcial PDM Nordeste para execução da SCUT
A câmara deliberou por unanimidade (em reunião ordinária de 14 de Setembro) solicitar ao Conselho do
Governo Regional dos Açores a suspensão parcial do
Plano Director Municipal de Nordeste na área específica da Pedreira da Algarvia, tendo em vista a utilização
daquela pedreira na construção da SCUT de São Miguel,
não se pretendendo a sua exploração continuada.
Esta posição da câmara do surge na sequência de pedido de licenciamento por parte da empresa Nova Serragem João Branco, com vista à extracção de inertes
no âmbito da execução do projecto SCUT. Não tendo o
município esta situação salvaguardada no PDM caberá
ao Governo Regional a suspensão parcial do mesmo na
área especifica da Pedreira da Algarvia.

CÂMARA
REÚNE-SE
ASSEMBLEIA

MUNICIPAL
DELIBERA

ASSEMBLEIA aprova importantes propostas
A assembleia municipal reuniu-se me sessão ordinária
a 22 de Setembro, sob a presidência de João de Deus
Andrade de Sousa.
Neste reunião, a assembleia aprovou importantes propostas da câmara municipal, como sejam, o Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, aprovado por maioria, e o Regulamento
de Apoio à Habitação de Agregados Carenciados,
aprovado por unanimidade.

Também dentro das propostas de apoio social, a assembleia foi unânime em aprovar o Regulamento do
Conselho Municipal de Juventude do Município de
Nordeste, sendo o mesmo criado para promoção da
actividade juvenil na área social e cultural.
Por proposta da câmara, a assembleia aprovou ainda
a taxa do IMI para o próximo ano, corroborando com
a autarquia na aplicação da taxa mínima para apoio à
habitação.
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gente feliz com lágrimas
Passados 54 anos de ausência, o regresso ao Nordeste
Após 54 anos de ausência, a freguesia da Salga recebeu dois filhos da terra, Ivo Herculano da Ponte e
Angelina da Costa Rodrigues, de 76 e 78 anos respectivamente, casados, emigrantes na América do Sul.
Emigraram para a Argentina em 1955, ainda anteriormente à vaga de emigração para o Brasil, ao encontro
de melhores condições de vida e por intermédio de
um familiar emigrado no país. Fixaram-se, e ainda residem, em Rosário, a cerca de cinco horas da cidade de
Buenos Aires, integrando uma pequena comunidade
portuguesa com cerca de 40 pessoas.
Passados 50 anos sem regresso à terra natal, quase
que o concelho e a ilha eram irreconhecíveis, estando
à vista um desenvolvimento que não esperavam encontrar e que é tão diferente dos Açores que deixaram.
Quando saíram da Salga, há mais de 50 anos atráslembram com alguma ironia- existiam nesta freguesia
dois automóveis, o praça, que os levou ao aeroporto, e
um jipe da família Barbosa.
Foi graças ao empenho de familiares da freguesia da
Salga que puderam regressar ao Nordeste, passados
tantos anos, e por coincidência na altura de comemoração de 50 anos de casamento, o que tornou a oportunidade ainda mais feliz.
Nos primeiros tempos de residência na Argentina ainda foram trocando correspondência com a família residente no Nordeste, mas nos últimos anos o contacto
foi-se perdendo. A amizade e o empenho de alguns

familiares é que possibilitou este reencontro, tão significativo para quem está fora da sua terra e dos seus
há tão longos anos.
A freguesia e a Câmara Municipal de Nordeste acarinharam o regresso destes filhos do concelho, integrando-os no passeio que a freguesia fez pela ilha, no
qual esteve também presente o presidente da câmara,
no convívio de idosos realizado no Mato da Pedreira,
e também numa recepção nos Paços do Concelho. Foi
com emoção que o presidente da câmara recebeu estes dois filhos do Nordeste, cuja presença é tão significativa para o concelho, e cujas vivências marcam um
tempo e uma história do Nordeste e da ilha de mais de
meio século atrás.

memórias da salga em livro
sessão pública de apresentação da obra. A toponímia,
os apelidos, a história, o património edificado e o legado cultural, a actividade económica, a religiosidade,
as instituições, os ilustres filhos, o clero, o ensino, a
emigração e um extenso álbum de memórias completam este “hino à Salga”, como classificou o autor do
prefácio da obra, Carlos Melo Bento.
O Centro de Actividades Recreativas da Salga encheuse de pessoas da freguesia, familiares e amigos do escritor para acarinhar esta publicação com grande significado cultural para a freguesia da Salga.

Nas festividades locais a Junta de Freguesia da Salga
apresentou o livro “Salga, Memórias do Tempo e do
Lugar, escrito por José de Almeida Mello, filho desta
freguesia. Com este livro pretendeu a junta de freguesia perpetuar um rico legado oral, que de outra forma
perder-se-ia com o passar dos anos.
O concelho do Nordeste ficou sobejamente enriquecido com mais esta obra que marcará para as gerações
presentes e vindouras esta época extraordinária de
grandes transformações que são apanágio do Nordeste da actualidade”, disse o presidente da Câmara na
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lomba da fazenda lança livro
sobre a freguesia
Inserido no Dia da Freguesia, durante as festividades
de Verão, a Lomba da Fazenda lançou o livro “Lomba
da Fazenda, Traços de Memória”, também da autoria
de José de Almeida Mello e editado pela junta de freguesia local.
A obra faz jus ao dinamismo do povoado da Lomba
da Fazenda que desde sempre se evidenciou no geral dos lugares e freguesias do Nordeste. A origem do
topónimo, a ocupação do povoado, os nomes de ruas,
a constituição familiar, o património edificado, os antigos lavadouros e os fontanários, a caracterização sócio-económica e cultural deste povo, as instituições da
freguesia, o surgimento do ensino escolar e os filhos
ilustres da freguesia são alguns dos temas abordados
na antologia.
Emigrantes, população, amigos do autor e entidades da
freguesia e do concelho estiveram presentes na sessão

pública de lançamento na Casa de Povo da Lomba da
Fazenda, sendo a mesma apresentada pelo provedor
da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste Eduardo de
Medeiros.

teatro no centro municipal
Passado o período das festas de
Verão, o Centro Municipal de Actividades Culturais de Nordeste
reabriu para nova temporada de
programação cultural. A câmara
arrancou com o teatro, trazendo
ao concelho o grupo Oficina de
Teatro da Universidade Sénior da
Ilha do Faial.
A qualidade deste grupo e a peça
em concreto trazida ao Nordeste
proporcionaram um rico momento cultural para o qual o público
aderiu significativamente.
A peça, uma comédia intitulada
é “É Só Paródia”, foi representada por um grupo de 16 pessoas,
todos alunos que frequentam a
Universidade Sénior da Horta, um
ensino direccionado para pessoas
já aposentadas ou já com larga
carreira profissional.
A deslocação do grupo da ilha do
Faial a São Miguel foi patrocinada
pela SATA Açores, ficando a câmara encarregue do alojamento
dos elementos no dia do espectáculo.
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rampa da tronqueira junta
50 participantes
A 5ª e última prova do Troféu INATEL/CATTT, realizada
nos primeiros quilómetros do mítico troço da Tronqueira, acabou por juntar meia centena de participantes
nas disciplinas de Motos, Quad’s, Kartcross, Automóveis e Jipes.
A prova que foi uma iniciativa conjunta do Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste e a Fundação INATEL /CATTT, contou também com o apoio da
Câmara Municipal do Nordeste.
Tecnicamente, constituída por 4 passagens no traçado dos primeiros 4800 metros do troço da Tronqueira,
uma de reconhecimento e três ao crono, a prova teve
um início atribulado devido a uma série de despistes,
sendo alguns deles com os Kartcross.

11
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karting na rua
pelo segundo ano consecutivo

O Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste em parceria
com a ACSPORT Motorsport and Tuning realizaram em Setembro o II Grande Prémio de Resistência Karting do Nordeste.
No dia anterior à prova os aficionados dos desportos motorizados puderam experimentar a sensação de conduzir um
carro de competição em pista fechada.
Na prova, cinco equipas foram constituídas por elementos do concelho e as restantes por elementos vinculados

à ACSPORT. Os números, tanto do test drive, que juntou
60 pessoas, como da prova, mostram a adesão bastante
significativa dos nordestense a este desporto.
O presidente da Câmara do Nordeste esteve presente na
entrega dos troféus, assim como o vereador Auditou Moniz.
A prova foi apoiada pela autarquia tendo em consideração
a qualidade e a movimentação que a mesma proporciona
trazendo pessoas ao concelho.

centro desportivo organiza
1.º encontro motard
O Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste organizou
em Setembro o I Passeio Motard CDRCN. O passeio contou
com cerca de 25 motos, com saída da vila do Nordeste e
passagem pela Povoação e Vila Franca. Para encerrar o

passeio foi proporcionado aos participantes um churrasco no miradouro da Ponta do Sossego. Embora sendo o
primeiro encontro do género promovido pelo Centro Desportivo do Nordeste, a adesão foi muito considerável.

câmara apoia maratona fotográfica na
serra da tronqueira
O município associou-se a mais uma maratona fotográfica
promovida pelo Centro Ambiental do Priolo contribuindo
com algum apoio à concretização da mesma. A actividade
tem revelado alguns talentos para a fotografia e funciona
como um chamariz de pessoas de fora do concelho que
aproveitam para passar o fim-de-semana no Nordeste, fazendo uso do alojamento e restauração local. Acresce-se a
tudo isto o conhecimento e a conservação da floresta natural
de que está imbuída esta actividade do centro ambiental. A
Maratona Fotográfica na Serra da Tronqueira, como o próprio
nome indica, tem como campo de trabalho a serra, tendo os

participantes de fotografar uma lista de elementos naturais
existentes na serra. O concurso premeia ainda a fotografia
artística. Este ano a maratona ultrapassou as 40 pessoas.

12
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autárquicas 2009
NOTA DE REDACÇÃO

José Carlos carreiro volta
a ganhar a presidência da câmara
Para a Assembleia Municipal, o PSD foi à frente com
53,16 por cento dos votos, elegendo 8 deputados, e o
PS com 43,56 por cento e 7 deputados.
Nas Assembleias de Freguesia, o PDS elegeu 38 mandatos e o PS 27. O PSD ganhou as Juntas de Freguesia
de Nordeste, Lomba da Fazenda, São Pedro, Santo António, Algarvia, Santana e Salga, sendo ganhas pelo PS
as Juntas de Freguesia de Achada e Achadinha.
Na próxima edição do Boletim Municipal publicaremos
os resultados pormenorizados do acto eleitoral.

O PSD voltou a ganhar as eleições de 11 de Outubro
para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal
e para a larga maioria das Assembleias de Freguesia,
sendo reeleito para a presidência da câmara José Carlos Carreiro.
Para a Câmara Municipal, o PSD arrecadou 1.695 votos (56,5%), o PS 1.392 votos (40,02%), num total
de 3.478 votantes. A participação no acto eleitoral foi
bastante significativa no concelho do Nordeste, ficando pelos 70,06 por cento.

cinema reabriu em outubro

A exibição de cinema recomeçou a um de Outubro no
Centro Municipal de Nordeste. Até ao início das festividades de Verão, o centro manterá a exibição de um filme
por semana, aos serões de domingo. Mais sessões de
cinema em outros dias e diferentes horários não se justifica no concelho, uma vez que tem havido nos últimos
anos uma redução muito significativa de espectadores
em consequência do surgimento da massificação de canais de TV por cabo, dos leitores de DVD e da Internet.

Todavia, a câmara assume a exibição de cinema no
concelho como um bem cultural que deve ser disponibilizado às pessoas. Para resfriar a tendência de decréscimo de espectadores, a câmara tem mantido o
preço dos bilhetes e feito muita divulgação em todas
as freguesias, isto para além de alguns ciclos de cinema que vai promovendo ao longo do ano com redução do preço do bilhete e transporte gratuito para os
jovens.
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Do Nordeste
Tu e eu, do Nordeste somos
Tu e eu, um dia partimos
Ficaram do Nordeste em nós os sonhos
As saudades que ainda sentimos

Terra da ermida da Nazaré
Do Pico da Vara e Serra da Tronqueira
Da Fajã do Araújo, com o calhau ali ao pé
Mais a bonita aldeia da Pedreira

Tu e eu somos do Nordeste
Dessa ilha verde de São Miguel
Onde chove muito, sopra o vento agreste
À noite brilha o farol da Ponta do Arnel

Dos canaviais, sentinelas, alerta
Por rochas escarpadas e ladeiras
Da Araucária velha junto à igreja
Da terra aos socalcos, cheia de eiras e leiras

Dali onde a madrugada nascia
Junto ao sossego das vertentes dos montes
Terra da altura e do mar cativa
Terra de abismos, de ribeiras e pontes

Eu sou do Nordeste, do Nordeste quero ser
Para ser como tu, meu amigo, correcto
Trabalhar com honra, trabalhar para viver
Com amor labutar, ser humilde e sério

Dessa terra lavrada com o suor
Dos nossos avós, tios, primos e pais
Terra doce, não há honra maior
Do que dela ser – dela longe, jamais

Terra de hortênsias, de “bucheiros” e fetos
Do Nordeste campestre, pastoril, fagueiro
Do Nordeste antigo de camponeses honestos
Dali onde o milhafre plaina, lá no alto altaneiro

Terra da pedra negra, lava lavrada
Dos matos e matas, pomares e Fajãs
Das verdes pastagens, da loura ceara
Das noites de luar, bonitas manhãs

Tu e eu, do Nordeste somos
Tu e eu, um dia partimos
Ficaram do Nordeste em nós os sonhos
As saudades que ainda sentimos
Silvério Gabriel de Melo
Sítio da Câmara do Nordeste | 2009

TABELA DAS MARÉS

9 SEG

6:18
12:57
19:08

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

10 TER

1:14
7:37
14:16
20:27

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

11 QUA

2:35
8:48
15:23
21:33

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

12 QUI

3:40
9:49
16:17
22:26

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

4:34
10:41
17:03
23:12

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

5:21
11:27
17:44
23:54

novembro
Dia da
Semana	Hora	MarÉ
1 DOM

2 SEG

3 TER

4 QUA

5 QUI

6 SEX

7 SAB

8 DOM

6:01
12:06
18:20

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

0:30
6:36
12:41
18:54

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

1:05
7:13
13:19
19:30

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

1:43
7:54
10:00
20:09

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

14 SAB

2:24
8:38
14:45
20:52

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

15 DOM

3:10
9:28
15:36
21:41

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

16 SEG

4:03
10:26
16:35
22:38

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

17 TER

5:05
11:36
17:46
23:50

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

18 QUA

13 SEX

19 QUI

2:25
8:42
14:45
20:44

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

25 QUA

0:55
7:20
14:00
20:13

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

20 SEX

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

26 QUI

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

3:03
9:22
15:24
21:20

2:09
8:25
15:00
21:13

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

21 SAB

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

27 SEX

6:04
12:09
18:22

3:43
10:04
16:06
22:00

3:13
9:21
15:49
22:02

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

22 DOM

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

28 SAB

0:33
6:44
12:50
18:59

4:26
10:52
16:54
22:46

4:05
10:10
16:32
22:45

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

23 SEG

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

29 DOM

1:11
7:29
13:29
19:34

5:15
11:48
17:52
23:44

4:50
10:54
17:12
23:25

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

24 TER

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

30 SEG

1:48
8:03
14:07
20:09

6:14
12:53
19:02

5:33
11:37
17:52

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

dados do instituto hidrográfico
Devido à variação do nível médio do mar, são de esperar alturas de águas superiores, em
cerca de 0.1m, aos valores indicados na tabela.
entre 25 de março e 28 de outubro (horário de verão) acrescentar 1 hora à tabela
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