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Entregues os primeiros cartões 60+
Mais de 100 munícipes aderem ao cartão nesta 1ª fase
O presidente da câmara municipal, José Carlos
Carreiro, entregou esta tarde o Cartão 60+ aos
122 munícipes que aderiram nesta primeira fase à
medida de apoio social criada pela autarquia.
No momento da entrega, o presidente da câmara
mostrou-se muito satisfeito com a receptividade
dos munícipes ao cartão e realçou sobretudo a
contribuição que o mesmo vem dar às despesas
com medicação das pessoas mais idosas, que
normalmente têm grandes gastos mensais com a
saúde.
O utente do Cartão 60+ vai poder usufruir de uma
redução de 5 euros mensais nos medicamentos
sujeitos a receita médica. Com este cartão, vai
também estar isento de pagamento de taxas em
pequenas obras ou de reconstrução de habitação
própria, isenção na ligação domiciliária de água
e ainda descontos no acesso a complexos
desportivos e de lazer, assim como participação
gratuita em eventos culturais promovidos pela
autarquia.

Na ocasião, José Carlos Carreiro lamentou algum
atraso registado na entrega dos cartões e que o
mesmo se prendeu com alguns requisitos legais
obrigatórios para a emissão do mesmo, como a
submissão a discussão pública e só posteriormente
aprovação pela assembleia municipal.
As pessoas que ainda não aderiram ao cartão e o
desejam fazer, devem deslocar-se ao gabinete de
acção social da câmara e fazer a sua candidatura.
São beneficiários do cartão os munícipes com 60
ou mais anos. BM
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Câmara apoia activamente
as festas das freguesias
Por ser um elemento agregador do tecido social
das localidades, proporcionado um período de
lazer e de convívio, para além de ser um atractivo
das comunidades da diáspora, a câmara aprovou
dar continuidade ao apoio às festas das freguesias
que se realizam ao longo do Verão. Este apoio
consubstancia-se no valor de 1250 euros para
cada freguesia, à excepção da sede do concelho,
destinado a auxiliar nas actividades sócio-culturais,
recreativas e desportivas das festas.
Mas não se fica por aqui o apoio da câmara à realização das festividades. A câmara colabora também

na pintura da fachada das igrejas quando necessário, na electrificação da igreja e zona circundante,
cedência do palco das festas e da tenda, disponibilização de funcionários para montagem e desmontagem destas infra-estruturas e ainda apoio em
transportes, tudo ajudas que representam na economia das festas a redução de centenas de euros e
que da parte do município têm o objectivo de dar
continuidade e brilhantismo a esta tradição, que
acaba por ser o ponto cultural mais alto e nobre
das localidades. BM

Plano de Emergência em fase de discussão pública
A Comissão Municipal de Protecção Civil colocou a
discussão pública a revisão recentemente efectuada
por esta comissão ao Plano Municipal de Emergência

(PME), estando este disponível no sítio da autarquia
durante o período de 30 dias. No caso de sugestão
de melhorias ou alterações ao plano, os interessados
deverão endereçar a referida informação ao responsável máximo da autarquia usando o endereço electrónico disponibilizado.
Até à data, foram efectuadas duas reuniões pela
comissão onde foram discutidas as directivas para a
revisão do PME e apresentado o trabalho realizado
pela equipa técnica que está a trabalhar o documento.
O PME reveste-se de grande importância para os
municípios para que possam responder com prontidão e eficácia a possíveis situações de catástrofe ou
incidentes de maior. BM

Obras da Senhora do Pranto vão avançar
A câmara já assinou o contrato com a Tecnovia Açores
para execução das obras de beneficiação da Senhora
do Pranto, em São Pedro do Nordestinho. A empreitada consiste na requalificação da actual via de acesso
à ermida, execução de parque de estacionamento e
embelezamento de todo o espaço envolvente.
A rondar os 654 mil euros, as obras a implementar
vêm contribuir para a dignificação deste local de
grande tradição religiosa e cultural do concelho.

A câmara municipal tem ao longo dos anos feito
intervenções neste local, desde embelezamento do
largo envolvente, infra-estruturas de apoio, criação
de estacionamento e alargamento e beneficiação
do arruamento, incluindo a execução de painéis
alusivos à Via Sacra ao longo do acesso à ermida. O
trilho de acesso ao Poço da Senhora do Pranto e a
própria zona do poço também foram beneficiados
pela autarquia. BM

Planta da intervenção

Apoios ao desporto federado
A câmara municipal aprovou a remodelação do regulamento de apoio ao desporto federado do concelho
com o objectivo de qualificar, promover e rentabilizar
as instituições, dirigentes e atletas. Para estimular a
obtenção de bons resultados foram criados prémios
extra-subsidio para os escalões que fiquem classificados nos três primeiros lugares das provas.
No Campeonato de São Miguel, os seniores têm um
subsídio de 12.500 euros, os juniores, 4500 euros, os
juvenis, 3500 euros, iniciados, 2500 euros, e infantis e
escolas, 1750 euros. Os campeonatos de Futsal e Inatel
têm apoios mais baixos, indo no primeiro escalão dos
1750 aos 1500 euros.
Para a Taça da Associação de Futebol de Ponta Delgada há a atribuição de um prémio monetário para
os escalões vencedores e outro para os que chegarem
à final.

Tendo em conta os gastos com viaturas nas deslocações para treinos e competições, sendo a despesa
que mais onera os respectivos orçamentos, a câmara
apoiará também a aquisição de carrinhas de 9 lugares
até ao máximo de duas viaturas por clube, no valor
máximo de 2500 euros por cada e concedido no
tempo mínimo de três em três anos.
Ambos os apoios serão entregues mediante apresentação de candidatura pelos clubes desportivos à
câmara municipal. BM
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Câmara reúne-se
A câmara municipal, sob a presidência de José Carlos Carreiro, reuniu-se a 17 e 31 de Maio e 14 de
Junho nos Paços do Concelho. À mesa de reuniões
foram levados vários assuntos de interesse para o
município, entre estes, a aprovação de regulamento
de apoio às instituições desportivas, aprovado
por maioria, assim como às festividades das localidades, com aprovação unânime.
Por unanimidade, o órgão executivo aprovou o novo
preçário de utilização do Parque de Campismo
da Feira e autorização de despesa relativamente a
algumas obras em execução no concelho.
A atribuição dos primeiros Cartões 60+ foi aprovada por unanimidade pela autarquia, no âmbito
do Regulamento de Apoio à Natalidade, Família,
População Idosa e a Apoio Social do Município do
Nordeste.
Tendo conhecimento da intenção do governo central, no âmbito do Orçamento de Estado para 2010,
de proceder à retenção de verbas correspondentes
ao valor pago por este município ao longo de 2009
ao Serviço Nacional de Sáude, a câmara foi unânime em manifestar total oposição a esta medida,
não fazendo esta qualquer sentido uma vez que
a autarquia tem pago regularmente os encargos
à ADSE, referentes aos trabalhadores, pelo que a
medida se afigura como uma dupla tributação para
o Sistema Nacional de Saúde.

Em resposta à solicitação da autarquia, a Direcção
Regional dos Transportes e Equipamentos informou
estar a proceder à vistoria de taludes e pontes
que possam apresentar maiores riscos, isto na
sequência das fortes chuvadas que atingiram o
concelho no passado Inverno.
Por unanimidade, a câmara congratulou-se com a
distinção atribuída pela Comissão Europeia
à SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das
Aves) pelo projecto Life Priolo, do qual a edilidade
fez parte, endereçando à instituição os merecidos
encómios por tão importante reconhecimento que
distingue a excelência do projecto que galvanizou
o Nordeste me termos ambientais.
A exposição pública do Plano Municipal de
Emergência foi igualmente aprovada por unanimidade.
Por último e em ambas as reuniões, o órgão executivo tomou conhecimento do resumo diário da
tesouraria. BM

Direcção regional assegura que vistorias a pontes e taludes estão a ser feitas
A Direcção Regional dos Equipamentos e Transportes
Terrestres informou a câmara municipal que se
“encontra a efectuar, desde o inicio deste ano, vistorias
a pontes e pontões da estrada regional, tendo após o
temporal de um de Março último, dado particular prioridade às que se situam no concelho do Nordeste, sendo
que já foram vistoriadas oitenta por cento destas”.

Este esclarecimento surgiu após pedido da câmara
municipal para que fossem reforçadas as vistorias a
pontes e taludes, logo após os últimos temporais que
provocaram derrocadas e um acidente grave neste
concelho.
No que respeita à estabilidade de taludes da estrada
regional, naqueles onde se verificou existir drenagem,
após levantamento já efectuado no local, a direcção
regional diz “estar a proceder à execução de sistemas
de drenagem que permitam uma melhoria da captação das águas que afluem e esses taludes, através da
instalação de valas de crista e respectivos órgãos de
descarga”.
Relativemente aos casos onde a natureza geológica dos
taludes, altura e inclinação reservam alguma preocupação quanto à estabilidade, a direcção regional informou
estar a efectuar um diagnóstico técnico dos mesmos,
recorrendo para o efeito ao Laboratório Regional de
Engenharia Civil. BM
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O Nordeste tem em exposição na galeria do concelho, até 2 de Julho, um dos trabalhos do conceituado fotógrafo de natureza Nuno Sá. A exposição
“Azul Profundo”, da Ver Açor editores, foi criada
como exposição itinerante, com inicio numa das
lojas Fnac em Lisboa e desde então tem percorrido
vários pontos de fluxo turístico e do público em
geral promovendo a observação de cetáceos nos
Açores- sendo este considerado um dos melhores
destinos a nível mundial para observação de cetáceos.
Fotógrafo profissional desde 2004, especialista em
vida selvagem marinha, Nuno Sá conta com três
livros publicados, várias dezenas de artigos publicados a nível nacional e internacional, co-autor
do “Guia de Mergulho dos Açores” e colaborador
regular de várias revistas, entre estas, a National
Geographic Portugal.
A abertura da exposição infelizmente não pôde
contar com a presença do fotógrafo, por este estar
a preparar mais um trabalho de fotografia marinha
no Algarve, mas teve a presença da Ver Açor e de
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entidades do concelho, entre as quais o vereador da
cultura Victor Lima.
A galeria do município pretende ser um espaço de
divulgação cultural permanente e com este objectivo tem trazido ao concelho artistas de renome dos
Açores e outros de fora que passam por cá, para
além de tentar promover o que localmente se faz na
pintura, no artesanato e noutras formas de arte. BM

Organista nordestense responsável pela recuperação dos órgãos da
Real Basílica de Mafra
O presidente da Câmara, José Carlos Carreiro, foi
convidado pelo director do Instituto dos Museus e
da Conservação para o concerto inaugural dos Seis
Órgãos da Real Basílica de Mafra, recuperados pelo
nordestense Dinarte Machado, natural da vila do
Nordeste e dos poucos organistas que existem no
nosso país.
Impossibilitado de estar presente como desejaria,
em nome pessoal e como presidente da autarquia
de onde mestre Dinarte Machado é natural, José
Carlos Carreiro felicitou o Instituto dos Museus pelo
êxito do objectivo da recuperação destes importantes valores culturais e históricos do país, assim como
e muito em especial o mestre Dinarte Machado por
mais um êxito retumbante na sua carreira.
Na mesma mensagem de felicitações, o presidente
da câmara manifestou o maior orgulho pelo alto
valor profissional e artístico de mestre Dinarte
Machado, mérito que é todo seu, resultado de um
trabalho persistente que alcançou a fama que bem
merece. BM

Órgão da Matriz de São Jorge

8

BOLETIM MUNICIPAL | JUNHO 2010 | N.º 323

Dia da Criança
com teatro, jogos e largada de pombos
O Dia Mundial da Criança foi assinalado com

O departamento do pré-escolar da escola básica e

jogos e uma peça de teatro ao ar livre, a que se

secundária local brindou as crianças com uma peça

juntou também uma largada de pombos-correio.

de teatro (a história da Carochinha, com um arranjo

Estiveram ao todo no Jardim Municipal 400 crianças

didáctico), encenada e representada pelas próprias

do ensino básico, numa iniciativa da câmara

educadoras. A beleza da história, o cuidado com os

municipal, com o apoio e colaboração da escola

adereços e com os cenários encantou e prendeu a

básica e secundária do concelho que disponibilizou

atenção das crianças durante todo o espectáculo.

o grupo de professores da disciplina de Educação

A largada de pombos-correio – que teve o apoio do

Física para o desenvolvimento da actividade mais

Pombal/Escola Municipal do Nordeste – também

desportiva. O Centro Ambiental do Priolo também

enriqueceu as actividades e surpreendeu a criançada.

se juntou às comemorações, todavia a presença

Nesta largada, cada escola teve oportunidade de

de algum vento durante a manhã impossibilitou

enviar mensagens, distribuídas pelos vários pombos

a concretização da actividade de sensibilização

que se deslocaram para a costa sul da ilha.

ambiental programada.

A câmara municipal encerrou as comemorações
com um lanche e a oferta de um brinde a lembrar o
significado deste dia.
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Padre José Agostinho de Sousa Barreiro
com 48 anos de ordenação sacerdotal
Dia três de Junho, dia de Corpo de Deus, fez quarenta anos que o padre
José Agostinho de Sousa Barreiro foi ordenado sacerdote. Quase 50 anos
dedicados ao povo das suas paróquias, sempre admirado pela humildade,
bondade e inteira disponibilidade que o caracteriza.
No dia do aniversário, o diácono António Rocha, em nome das comunidades de Achada, Achadinha, Santana e em seu nome pessoal, endereçou
ao padre José Agostinho uma mensagem de felicitações, de força e ânimo
para continuar a sua missão e ainda de recompensa pelo que tem feito
pelos paroquianos que lhe foram confiados.
A câmara municipal também já homenageou o padre José Agostinho Barreiro com a entrega de distinção honorífica que assinala cidadãos que têm contribuído para o desenvolvimento e engrandecimento
do concelho em variadas áreas, associando-se também a mais esta homenagem com a presença na
cerimónia do vereador Victor Lima. BM

Autarquia associa-se a

comemoração do Dia do Ambiente
Parceira da Eco-Escola, a câmara municipal acarinhou as actividades que assinalaram o Dia Mundial
do Ambiente oferecendo as t-shirts e uma visita
guiada ao Aterro Sanitário do Nordeste.

As acções, desenvolvidas pelo grupo de professores que integram a Eco-Escolas, contemplaram a
colocação de um azulejo Eco-Escolas na entrada da
escola básica e secundária, a visualização do funcionamento de um forno solar e a recolha de resíduos
no recinto escolar, fazendo jus à campanha Escola
Limpa. Da experiência com o forno solar resultaram
guloseimas, distribuídas a todos os alunos, professores e funcionários.
O vereador do pelouro da cultura, Victor Lima,
associou-se às comemorações, sendo a câmara
municipal parceira do galardão Eco-Escolas. BM
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Feira do Livro foi mais um sucesso
Vendidos 1400 livros
Durante uma semana, as livrarias Bertrand, Tabacaria
Açoriana, Gil e Plano A estiveram no Nordeste em
mais uma edição da feira do livro. Para atrair mais
visitantes, a câmara optou por voltar a fazer a feira
numa tenda, em local central da vila, estando aberta
em horário contínuo, entre as 10h00 e as 21h00.
A Feira do Livro do Nordeste, que já vai na 16ª
edição, teve este ano em exposição cerca de 2.500
livros, acrescentando-se às livrarias presentes algumas publicações do município e da SPEA. Como é
habitual nas feiras, os livros tiveram reduções significativas, indo dos 10 aos 50 por cento, constituindo
assim motivo de atracção.
Na inauguração de mais esta feira do livro, o vereador do pelouro da cultura, Victor Lima, enalteceu

a concretização da mesma face à inexistência de
livrarias no concelho e por ser uma iniciativa cultural de grande valor por incentivar ao contacto
com os livros não só dos mais jovens mas de toda
a população.
Juntaram-se à abertura da feira o conselho executivo da Escola Básica e Secundária do Nordeste
e uma turma desta escola, assim como algumas
entidades do concelho.
A câmara municipal trouxe até à feira todas as
escolas do primeiro ciclo e pré-primário ao longo
da semana de realização do evento. BM
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XADREZ
União Desportiva perde título de
campeão em femininos mas continua
bem cotado
Em Maio disputou-se mais um Campeonato de
Regional de Xadrez em Femininos mas a tri campeão regional Vânia Rodrigues, do União Desportiva do Nordeste, perdeu o titulo para o Clube
Desportivo Os Neurónios da Lagoa. Todavia, as
atletas do Nordeste conseguiram boas classificações, ficando com o 2º, 3º, 4º e 5º lugares, com a
antiga campeã, a Daniela Moniz, Cláudia Medeiros
e Jenifer Medeiros, respectivamente.
As jogadoras do Nordeste têm ao longo deste
campeonato obtido sempre boas classificações,

Câmara repõe azulejo que
assinala queda de avião
da FAP no pico da Vara
A câmara procedeu à substituição do azulejo
que assinala a queda de um avião da Força
Aérea Portuguesa no pico da Vara, e o descerramento integrou o percurso pedestre que
o centro desportivo do concelho realizou a
meados de Junho.
Tendo tomado conhecimento, através do jornal Açoriano Oriental, do mau estado de conservação do azulejo que assinala a queda da
aeronave, sendo praticamente ilegível parte
do mesmo, a autarquia assumiu o compromisso de ali colocar um painel novo. A queda
do avião da FAP deu-se a 13 de Maio de 1943,
tendo falecido o único tripulante, o piloto
Manuel Cardoso. Outro marco no pico da Vara
assinala a queda de um avião da Air France
em 1949, quando se deslocava para escala no
Aeroporto de Santa Maria, não sobrevivendo
ninguém ao acidente.

com a Cláudia Medeiros campeã na época 20052006, e a Vânia Rodrigues nas últimas três épocas.
Esta prova contou com dois jogos na tarde sábado
e um terceiro jogo no domingo, o que exigiu
algum esforço das participantes. BM
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Passeio ao pico da Vara com muitos pedestrianistas
Um grupo muito significativo de pessoas aderiu ao
percurso pedestre organizado pelo centro desportivo para o pico da Vara no mês de Junho. Juntou-se
ao passeio o presidente da câmara municipal, José
Carlos Carreiro, um grupo de “amigos” do Nordeste,
que se deslocou de Ponta Delgada com o propósito
de integrar o passeio, e muitos outros pedestrianistas de pontos diferentes da ilha.
O percurso desta vez foi feito pelo planalto dos
Graminhais, com regresso pelo trilho de Algarvia,
acompanhado pelo Centro Ambiental do Priolo e
pelo ornitólogo Carlos Pereira, que conhece bem a
fauna e flora que se encontram ao longo do planalto e da ZPE do Pico da Vara. A propósito deste
percurso, aproveitamos para publicar nesta edição
do boletim um artigo sobre o planalto dos Graminhais, considerado a maior turfeira do país. BM

Projecto LIFE Priolo recebe galardão da União Europeia
O Projecto LIFE Priolo foi distinguido pela Comissao
Europeia com o galardão “Best of the Best – Nature”,
atribuído aos cinco melhores projectos LIFE Natureza realizados por toda a Europa ao abrigo deste
programa. Como parceira do projecto e por se
desenvolver sobretudo no concelho do Nordeste,
a câmara municipal regozijou-se com a distinção
e felicitou a SPEA (Sociedade Portuguesa para o
Estudo das Aves) pelo mérito do trabalho desenvolvidos nestes cinco anos.
Graças ao LIFE Priolo foi possível recuperar cerca de
230 ha de floresta natural, habitat desta ave, plantar
mais de 60.000 plantas produzidas em viveiro, entre
outras acções importantes para travar o declínio do
habitat e da espécie. Este ano o estatuto de protecção do Priolo foi revisto, resultado dos dados mais
recentes sobre a espécie que mostram o aumento
da população bem como da área de distribuição. As
estimativas de 2008/2009 apontam para a existência
de 500 a 800 casais desta ave.

No âmbito do projecto LIFE-Priolo) foi criado na
Reserva Florestal de Recreio da Cancela do Cinzeiro
o Centro Ambiental do Priolo para divulgação
da importância das áreas naturais da serra da Tronqueira. Tem recebido cerca de 2000 visitantes por
ano e desenvolvido várias actividades de dinamização em parceria com a câmara municipal, com a
escola e outras entidades. BM
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À descoberta da biodiversidade da ilha no Verão
A Sociedade Portuguesa para o Estudo das aves
(SPEA), através do Centro Ambiental do Priolo e do
Projecto LIFE Laurissilva Sustentável e em parcería
com a Ciencia Viva, preparou várias actividades
relacionadas com a biodiversidade da ilha de São

Miguel, em Ano Internacional da Biodiversidade. O
programa vai de 15 de Junho e até o 31 de Agosto.
Entre outras actividades, aos sábados, são disponibilizadas duas actividades no Nordeste. Pela manhã,
com saída do centro ambiental, uma visita através
da serra da Tronqueira à descoberta do priolo e das
acções desenvolvidas para a sua conservação. À
tarde, outra visita, agora à descoberta da laurissilva,
no jardim de endémicas da Reserva Florestal de
Recreio da Cancela do Cinzeiro.
A 1 de Agosto, realiza-se um percurso pela estrada
da Tronqueira, mas desta vez de bicicleta, juntando
à descoberta da natureza o prazer da prática deste
desporto.
Para o resto da ilha estão programadas observações
de aves, cujo programada pode ser consultado nos
endereços da SPEA e do Centro Ambiental do Priolo
(www.spea.pt e www.centropriolo.com) BM

Presidente da câmara recebe alunos
Os alunos do Instituto de Educação de Técnicos
de Seguros de Ponta Delgada foram recebidos
nos Paços do Concelho, no âmbito de uma visita
ao Nordeste. O presidente da câmara recebeu
pessoalmente o grupo e trocou algumas palavras
e lembranças com o grupo de jovens, acompanhados de alguns docentes.

Sobretudo no Verão, são vários os grupos que
pedem uma visita aos Paços do Concelho, muitas
vezes para apresentação de cumprimentos ao
presidente da câmara e também para conhecer o
interior do edifício. A câmara municipal aproveita
as visitas para também promover o concelho, dar
a conhecer a oferta turística, cultural e gastronómica que o Nordeste tem para oferecer. BM
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O planalto dos Graminhais
Comecemos sem pruridos: o planalto dos Graminhais é o mais
belo sítio de São Miguel. Alguns dirão: “É uma opinião...” É.
Para o turismo convencional passará sempre despercebido:
pela “inacessibilidade” do local, pela altitude, pelo desconhecimento oficial, e pela inclemência do clima.
Para o naturalista e amante de paisagens ainda selvagens e
“originais”, o local oferece inesgotáveis motivos de interesse e
exaltação: por ser a maior turfeira de Portugal, pela vegetação
natural e por algumas espécies de aves que, em São Miguel,
apenas ali podem ser observadas, durante o período de Invernada ou durante a época de reprodução.
Depois, a paisagem é belíssima. Muitas vezes fabulosa. Em
dias de bom tempo, com vista para o mar e para a Povoação,
sendo um dos melhores “miradores” da ilha, sempre com a
presença do Pico da Vara ao longe. Podemos passear-nos
numa paisagem feérica e irreal: de cores, almofadada de
musgos (sphagnum sp.) e pinheirinho (Polythichium sp.),
pontilhada de juncos (juncus sp.) e entremeada por cedrosdo-mato (Juniperus brevifolia), não raras vezes com a irreal
presença das nuvens “ali mesmo ao lado”. Em dias de tempo
menos bom – e também aqui pode haver opiniões –, com frio,
chuva e nevoeiro o sítio toma um aspecto selvagem, indomável e místico. Sempre a entrever aventura. E recolhimento. Os
olhares ali podem ser diversos, deixando a pairar imensas e
complexas sensações, e a cada imaginação a possibilidade de
infinitas paisagens e matizes.
Mas abandonemos os devaneios, por momentos, e voltemos
às convenções: o planalto dos Graminhais está situado no
interior de São Miguel a nordeste das Furnas. Situa-se a uma
altitude na cota dos 900 metros ocupando actualmente, a
zona de turfeira activa, uma área de menos de 100 hectares.
É uma das paisagens originais mais antigas de São Miguel,
sendo já referida no século XVI por Gaspar Frutuoso, no seu
livro Saudades da Terra, como um prado natural.
Outrora terá ocupado uma área bastante mais extensa, no
entanto, actualmente, seguindo o “rumo natural” da política
florestal e agrícola do arquipélago, com florestações selvagens de criptoméria (Cryptomeria japonica) e a drenagem
das zonas tufosas com fins pecuários, a zona de turfeira saudável tem-se degradado acelaradamente nos últimos anos.
Com outras ameaças latentes, sempre a pairar: a construção,
adiada, de um parque eólico; novas plantações de criptomeria; a invasão de vegetação exótica (como por exemplo o
Gigante Gunnera tinctoria); a caça; etc.
Embora uma parte importante da turfeira já faça actualmente
parte da Z.P.E. (Zona de Protecção Especial) do Pico da Vara/
Ribeira do Guilherme, a integração da zona na área do futuro
Parque Natural de Ilha de São Miguel, poderá de algum
modo – com a proibição total da caça, do maneio do gado, de
intervenções florestais, etc. –, pese embora algum cepticismo,
amenizar a destruição do sítio.

Riqueza avifaunística
Nidificam na área quase todas as espécies de passeriformes
dos Açores, havendo mesmo registos frequentes de Priolo
Pyrrhula murina na zona.
Outras espécies de difícil observação, como a Galinhola Scolopax rusticola ou a Narceja Gallinago gallinago, são residentes,
sendo que no caso da Narceja, o planalto dos Graminhais

Cria de narceja com poucos dias

é o único local na ilha onde esta espécie nidifica, com uma
população residual de 4-5 casais no máximo.
Durante os meses de Outono/Inverno há uma maior variedade de espécies observáveis na área, destacando-se entre
outras: a Marrequinha Anas crecca, a Narceja de Wilson
Gallinago delicata, a Narceja-galega Lymnocryptes minimus, o
Tordo-zornal Turdus pilaris, o Cruza-bico Loxia curvirostra, ou a
Escrevedeira-das-neves Plectrophenax nivalis. Recentemente
(Novembro de 2007) foi ali registado, pela primeira vez no
arquipélago, um tordo siberiano Turdus naumanni.

Roteiro...
Nos Graminhais não se recomendam grandes estratégias.
Podemos tentar adivinhar – porque ali a meteorologia teima
em retirar-nos o que temos por adquirido – um dia bom.
Depois é chegar cedo, ainda de manhã: pela Achada (por ser
o caminho mais transitável), pela Algarvia ou pelo Salto do
Cavalo (para que vem do Nordeste e Furnas respectivamente).
É importante não esquecer, mesmo no Verão, de levar botas
de borracha, vestuário quente e impermeável, e uma muda
de roupa. E, sempre, armar-mo-nos de uma boa dose de
fatalismo.
Uma boa opção para iniciarmos a visita, na área de turfeira,
é seguir-mos a pé, junto à sinalização (ver foto1) dos serviços
florestais, em direcção a norte. Depois, podemos ir explorando a área inflectindo para nordeste e ir “rodando” sempre
para sul até voltarmos ao local de início do percurso. Mas as
opções são variadas e, recomendo mesmo, para quem tiver
tempo – e não vale a pena explorar os Graminhais à la minute
–“perder-mo-nos” e deixar-mo-nos levar pela atmosfera da
paisagem, pela vegetação, e, claro, pelas aves. Nos fins de
tarde primaveris, entre meio de Março e fim de Julho, podemos aproveitar para observar as galinholas e as narcejas nos
seus espectaculares e sonoros voos de exibição nupcial.
Certo, não estamos perante uma paisagem fácil. Talvez não
seja um local ideal para turistas. Não. Ali apela-se à descoberta, ao imponderável, e devemos deixar-nos levar pelos
humores da paisagem. O planalto dos Graminhais não se
visita – merece-se.
Carlos Pereira
Revista Pardela, edição 33
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Cachalote deu à costa na fajã do Araújo
Um Cachalote, com cerca de 10 metros, surgiu
morto junto à costa na fajã do Araújo dia 9 de
Junho. De acordo com a Capitania do Porto de
Ponta Delgada, o cachalote foi encontrado já
em estado de decomposição, encontrando-se
em zona de difícil acesso o que dificultou a sua
remoção.
Foram várias as pessoas que se deslocaram à fajã
para ver o cachalote, sendo muito raros este tipo
de incidentes ao longo da costa do Nordeste. BM

TA B E L A

D A S

M A R É S

JULHO
DIA DA
SEMANA

HORA

ALTURA

DIA DA
SEMANA

HORA

ALTURA

DIA DA
SEMANA

HORA

ALTURA

DIA DA
SEMANA

HORA

ALTURA

7
QUA

03:17
09:40
15:54
21:56

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

15
QUI

03:45
09:49
16:06
22:28

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

23
SEX

05:03
11:51
18:15

Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

31
SÁB

04:09
10:07
16:21
22:37

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

8
QUI

04:16
10:36
16:52
22:54

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

16
SEX

04:35
10:39
16:57
23:18

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

24
SÁB

00:14
06:17
12:31
18:54

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

9
SEX

05:09
11:26
17:44
23:47

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

17
SÁB

05:28
11:33
17:51

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar

25
DOM

00:53
06:53
13:07
19:28

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

10
SÁB

05:57
12:13
18:32

Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

18
DOM

00:14
06:26
12:35
18:53

Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar

26
SEG

01:28
07:26
13:41
20:00

11
DOM

00:36
06:44
12:59
19:19

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

19
SEG

01:17
07:35
13:51
20:04

Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar

27
TER

12
SEG

01:23
07:29
13:45
20:05

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

20
TER

02:31
08:51
15:15
21:22

Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar

13
TER

02:10
08:15
14:31
20:25

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

21
QUA

03:44
10:04
16:30
22:32

14
QUA

02:57
08:15
14:31
20:52

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

22
QUI

04:47
11:03
17:29
23:29

Disponíveis em

www.cmnordeste.pt
as tabelas até Dezembro de 2010

AGOSTO
1
DOM

04:46
10:46
16:59
23:17

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

2
SEG

05:31
11:33
17:46

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

3
TER

00:06
06:28
12:36
18:48

Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar

02:00
07:58
14:13
20:30

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

4
QUA

01:11
07:43
13:59
20:08

Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar

28
QUA

02:32
08:29
14:44
21:01

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

5
QUI

02:34
09:03
15:27
21:31

Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar

Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar

29
QUI

03:03
09:00
15:15
21:31

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

6
SEX

03:51
10:12
16:36
22:39

Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar

Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar

30
SEX

03:35
09:33
15:47
22:03

Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar

7
SÁB

04:52
11:08
17:31
23:34

Baixa-mar
Preia-mar
Baixa-mar
Preia-mar

Dados do Instituto Hidrográfico. Devido à variação do nível médio do mar, são
de esperar alturas de água superiores, em cerca de 0.1 m, aos valores indicados
na tabela. Até 28 de Outubro acrescentar 1 hora à tabela (horário de Verão).

