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Governo reúne-se com Município
Foz da Ribeira e alterações na SCUT continuam por resolver

Na visita efectuada pelo Governo Regional 
aos Paços do Concelho, a 2 de Setembro, 
o autarca José Carlos Carreiro relembrou 
antigos compromissos do executivo regional 
mantidos com o concelho do Nordeste e 
aproveitou a ocasião para expor necessidades 
e apoios de que carecem o concelho, com 
vista ao desenvolvimento da economia local e 
da qualidade de vidas das populações.
Da visita resultaram alguns apoios para o 
Nordeste, como ajuda financeira ao programa 
de realojamento e às calamidades, execução 
de um pavilhão desportivo e criação do 
perímetro agrícola do concelho, mas outras 
grandes questões como a reabilitação da 
maior zona balnear do concelho e os acessos 
à SCUT continuaram por resolver.  

Foz da Ribeira 
O projecto da Piscina da Foz da Ribeira do Guilherme 
encabeçou a lista das intenções do município, com 
o presidente da Câmara do Nordeste a reivindicar o 
apoio prometido pelo Governo para a execução desta 
obra, o qual foi assumido por Carlos César em 2000 
mas que nunca veio a concretizar-se, obstante várias 
diligências efectuadas pelo autarca para o efeito.
Nesta vista do Conselho do Governo, José Carlos 
Carreiro não só lamentou a falta de compromisso do 
governo, como a atitude de injustiça que teve para 
com os nordestenses ao reabilitar outras zonas balne-
ares da ilha (como foi o caso do concelho da Lagoa) e 
deixar de fora a Foz da Ribeira do Guilherme, empur-
rando para o município a execução das obras através 

de candidatura a fundos comunitários. Acontece que 
o município, como bem sabia o Governo, salientou o 
presidente da câmara, já tinha comprometidas, rela-
tivamente ao então Quadro Comunitário de Apoio, 
outras obras e infra-estruturas também muito neces-
sárias ao município.
Sobre a Foz da Ribeira, nesta visita de trabalho, o pre-
sidente do executivo regional voltou a não atender 
ao apoio solicitado pela Câmara do Nordeste e disse 
não estar contemplada nesta legislatura a execução 
da obra. O autarca José Carlos Carreiro, como seria de 
esperar, não ficou satisfeito com a decisão e afirmou 
ser impossível ao município a reabilitação desta infra- 
estrutura por ser um investimento que ultrapassa as 
possibilidades financeiras da câmara.

Projecto SCUT 
O projecto SCUT foi outro dos assuntos deixados pelo 
autarca José Carlos Carreiro ao Governo Regional, 
concretamente o pedido de ligação das freguesias da 
Salga, Santana, Santo António e Pedreira à via rápida, 
solicitação a que Carlos César não atendeu, alegando 
não se justificar a criação de novos nós dada a curta 
distância que dista destas localidades à via rápida.
Sobre o assunto, José Carlos Carreiro voltou a frisar o 
reduzido custo na criação destas ligações que trariam 
outra comodidade e tratamento igual às populações 
destas freguesias, tendo, por esta razão, solicitado 
mais alguma ponderação ao presidente do Governo, 
dizendo não baixar os braços nesta questão. 
Ainda referente à via rápida, a câmara pediu que fos-
sem executadas vias de acesso às explorações agrope-
cuárias que foram cortadas pelas obras em execução 
e que claramente vieram criar dificuldades ao sector.
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Reparação da Estrada Regional 
Para a actual Estrada Regional, o presidente da câmara 
pediu a repavimentação de alguns troços que estão 
em mau estado de conservação, concretamente entre 
a Praça da República, na sede do concelho, e a zona da 
Nazaré, e ainda entre as Garcias e a freguesia de Água 
Retorta, tendo Carlos César se comprometido com as 
referidas obras ainda nesta legislatura.

Águas pluviais na Achadinha 
Também na rede viária, o presidente do Governo ace-
deu ao pedido de reordenamento das águas pluviais 
da Estrada Regional na freguesia de Achadinha, envol-
vendo a Rua Direita e respectivas moradias.

Habitação social 
O município do Nordeste tem sido o grande impul-
sionador do sector da habitação social no concelho, 
no qual tem investido cerca de 5,5 milhões de euros, 
participados pelo Governo da República através do 
IRHU, mas sem qualquer apoio do Governo Regional 
até então, embora solicitado pelo município.
Para apoiar este esforço, que contempla cerca de uma 
centena de habitações sociais no concelho, o presidente 
da câmara pediu a Carlos César cooperação financeira 
entre o Governo e a Câmara do Nordeste (através da 
empresa municipal HSN) e teve a anuência do exe-
cutivo, comprometendo-se em apoiar a autarquia, à 
semelhança do que tem feito com outros concelhos 
com investimentos na habitação social.

Loteamentos na Salga e Achadinha 
Fora deste pacote da habitação da responsabilidade do 
município, José Carlos Carreiro solicitou ao presidente 
do Governo Regional a construção de dois loteamen-
tos habitacionais, um na Salga e outro na Lomba da 
Fazenda, procurando responder à necessidade de 
aumento do parque habitacional nestas freguesias e à 
aspiração das populações. Relativamente ao loteamento 
da freguesia da Salga, Carlos César disponibilizou-se em 
avançar a curto prazo com o levantamento topográfico 
e execução do projecto de obra com vista à execução 
do mesmo.

Perímetro Agrário do concelho 
Para a lavoura, o presidente da câmara solicitou apoio 
para a abertura e pavimentação de novas vias agrícolas 
na Pedreira, na vila do Nordeste, São Pedro, Santo Antó-
nio e Algarvia, assim como o abastecimento de água à 
lavoura nas localidades da Pedreira, Fazenda, Algarvia e 
Achada.
A criação do Perímetro Agrário do Nordeste e o corte 
de madeiras foram outras intenções deixadas pelo edil 
nordestense, deixando Carlos César a boa notícia de 
que o Governo procederá à criação do perímetro, obra 
de grande importância por tratar-se de um concelho 
rural que carece de várias melhorias e investimento no 
sector, como salientou o presidente da câmara.

Tratamento de resíduos 
No ambiente e tendo em conta a unidade de vermicom-
postagem que o município acaba de implementar para 
tratamento de resíduos, José Carlos Carreiro solicitou ao 
Governo a execução de candidatura ao Fundo de Coe-
são, ou em alternativa a inclusão na quota do Governo 
Regional dos valores envolvidos no investimento, o qual 
ronda os dois milhões e meio de euros.
Carlos César considerou justo o apoio solicitado pela 
autarquia, ressalvando o contributo que este conce-
lho tem dado no tratamento de resíduos, e assumiu 
o compromisso de avaliar o apoio solicitado e ver a 
possibilidade de o inserir no investimento global que 
o executivo tem em desenvolvimento na região dentro 
do sector dos resíduos.

Plano Director Municipal 
À mesa de reunião, o presidente da câmara do Nordeste 
levou também a intenção de se proceder à suspensão 
do Plano Director Municipal, com vista a permitir a acti-
vidade da saibreira da Algarvia e à execução de obras 
em explorações agrícolas, questões às quais Carlos 
César mostrou receptividade.

Pavilhão desportivo 
Por ultimo, na educação e formação, o município pediu 
apoio ao Governo para a construção de um pavilhão 
desportivo no concelho, tendo o presidente do Governo 
assumido o apoio dada a inexistência no concelho de 
outra infra-estrutura do género para além do pavilhão da 
escola secundária, o qual não poderá responder por si só 
às necessidades da comunidade. 

Porto pescas e calamidades 
Nesta visita aos Paços do Concelho, o presidente do 
Governo comprometeu-se também com a aquisição 
de um motor novo para o Porto de Pescas do Nordeste 
e em aumentar o plafond comunitário do município 
em 600 mil euros com vista a candidatura de projectos, 
designadamente de 2008 e 2009. BM
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Nova iluminação, passeios e jardim 
dignificam o centro da Lomba da Fazenda
A câmara inaugurou nas festividades locais as obras 
de requalificação a que foi sujeita a zona mais 
central da freguesia da Lomba da Fazenda. A inter-
venção da câmara contemplou nova iluminação 
pública da via pública, incluindo a fachada da igreja 
com iluminação embutida no chão do adro e nos 
alçados do edifício.
A iluminação da igreja coincidiu com a comemo-
ração do centenário da mesma, sendo salientada 
pelo presidente da Câmara do Nordeste a feliz 
coincidência do acto inaugural.
Para além da iluminação, foram criados passeios 
amplos ao longo da via e até ao fim do novo jar-
dim, este também criado no âmbito destas obras 
de requalificação. A nova zona ajardinada veio 
embelezar significativamente um dos locais nobres 
da Lomba da Fazenda, dando-lhe agora utilidade e 
outra dinâmica. 
Muito importante nesta intervenção da câmara foi 
a criação de mais uma zona de estacionamento na 

freguesia, a qual integra também estacionamento 
para autocarro e respectivo abrigo de passageiros.
O município do Nordeste tem vindo a fazer 
intervenções nos centros urbanos das freguesias,  
respondendo a novas necessidades das popula-
ções.  BM
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Em sessões ordinárias nos dias 2 e 23 de Agosto, a 
câmara municipal aprovou alguns assuntos correntes 
da actividade do município.

Aprovação de alterações ao Orçamento do 
Plano Plurianual de Investimentos
O presidente da câmara informou o executivo das 
alterações aprovadas ao Orçamento da Receita e da 
Despesa no valor 669.800,00 e 60.950,00, assim como 
alterações ao Plano Plurianual de Investimentos nos 
valores de 440.315,00 e 34.000,00, respectivamente.

Circulares da Associação de Municípios/ Orde-
namento da rede escolar e outros
O executivo tomou conhecimento de várias circu-
lares enviadas pela Associação de Municípios Por-
tugueses, umas destinadas a apreciação e outras a 
solicitar posição da autarquia, como as Alterações 
aos Agrupamentos de Escolas, Ordenamento da 
Rede Escolar e Transferências das Autarquias Locais 
para o Serviço Nacional de Saúde.

Voto de Congratulação ao organeiro Dinarte 
Machado
A câmara endereçou a Dinarte Machado um Voto de 
Congratulação pela Comenda de Mérito atribuída 
pelo Presidente da República em reconhecimento 
do trabalho de excelência que este nordestense 
tem desenvolvido na organaria portuguesa, com 
destaque para a recuperação recente dos Seis 
Órgãos da Real Basílica de Mafra.

Câmara reúne-se

Ao longo de todo o Verão a câmara municipal 
destacou equipas de trabalho para pequenas 
obras de beneficiação dos centros urbanos das 

freguesias e por altura das festividades locais. Este 
trabalho, que a câmara municipal mantém há 
vários anos, é feito para dignificar as freguesias e 
receber da melhor forma aqueles que as visitam 
por altura das festas, sobretudo a comunidade 
emigrante que sempre elogia o cuidado e a pre-
ocupação que o município tem na conservação e 
limpeza das zonas públicas. 
Estes trabalhos consistem em pinturas de muros, 
pintura das fachadas das igrejas, quando neces-
sário, reparação de pequenas infra-estruturas de 
apoio nos jardins públicos e embelezamento dos 
próprios jardins. BM

Autarquia beneficia centro das freguesias para as festas 

Novos corpos gerentes do União Desportiva 
do Nordeste
A câmara endereçou aos novos corpos gerentes 
do clube União Desportiva do Nordeste, eleitos em 
finais de Junho, votos de profícuo mandato a bem 
do desporto do concelho. 

Prorrogação do prazo de empreitadas e 
balanço da tesouraria
Nas reuniões do executivo são tomadas delibera-
ções relativas a empreitadas que decorrem, por 
vezes necessitadas de alguns ajustes e correcções 
no parecer dos técnicos responsáveis pela fiscaliza-
ção das obras. Em última sessão ordinária, a câmara 
deliberou alargar o prazo de execução da Variante 
ao Viaduto até meados de Setembro (parte eléc-
trica).
Por último, o executivo tomou conhecimento do 
resumo da tesouraria, assim como do relatório men-
sal do Centro Desportivo do Nordeste. BM



BOLETIM MUNICIPAL  |  AGOSTO 2010  |  N.º 325 7

A empresa municipal Nordeste Activo reforçou o 

abastecimento de água para consumo humano às 

freguesias de Santo António e São Pedro através da 

reabilitação do furo que já existia em Santo António. 

As obras de reforço do furo consistiram na execução 

de um reservatório e de novas condutas para trans-

porte de água até às zonas do Outeiro da Pereira 

e Calvo, na freguesia de Santo António, e para o 

Burguete, freguesia de São Pedro. Do reservatório 

do Espigão, abastecido a partir do furo, sai a água 

para abastecimento dos reservatórios centrais de 

ambas as freguesias.

Com esta intervenção, que teve o custo de 420 mil 

euros, o município do Nordeste resolveu a escassez 

de água que atingia estas duas freguesias, com 

maior incidência em Santo António, e que implicava 

despesa e esforço municipal no transporte de água 

para abastecimento às localidades no período de 

Verão. 

De referir que estas obras de reabilitação vão benefi-

ciar cerca de 600 pessoas e que a qualidade da água 

captada reúne as condições legais para consumo 

em termos de qualidade.

No que respeita ao abastecimento de água às popu-

lações, e concluído este reforço em Santo António 

e São Pedro, a empresa municipal Nordeste Activo 

(responsável pelas águas, saneamento e resíduos) 

procederá à melhoria do abastecimento nas fregue-

sias do Nordeste e Lomba da Fazenda, localidades 

com menor abundância de nascentes. Na freguesia 

da Achada, embora não se registando aqui escas-

sez de água face à proximidade dos Graminhais, a 

empresa procederá à execução de mais um reserva-

tório com o fim de melhorar a distribuição. BM

Bolsas de estudo  
para alunos do ensino superior

Inscrições estão abertas
Até 29 de Outubro a câmara tem abertas inscri-
ções para candidatura a bolsa de estudo para 
alunos que frequentam o ensino superior. São 
ao todo cinco bolsas no valor de 1500 euros, 
pagos em prestações mensais de 150 euros. O 
regulamento e formulário para candidatura estão 
também disponíveis no sítio 
da autarquia.
No passado ano lectivo, a câmara atribuiu 4 
bolsas, não tendo sido atribuída a quinta bolsa 
por ausência de candidatos que preenchessem 
os requisitos 
exigidos. A autarquia continua a disponibilizar 
esta ajuda para auxiliar as famílias nos encargos 
com o alojamento fora do concelho, muitas 
vezes no continente português, e também para 
motivar os alunos para a continuidade dos estu-
dos para além do secundário.

EDITAL
JOSÉ CARLOS BARBOSA CARREIRO, Presidente da 
Câmara Municipal de Nordeste:

Torna público, em cumprimento do disposto no 
artigo 37º, n.º 2 do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 
de Novembro, que delegou no Vereador em regime 
de tempo inteiro, Sr. Victor Sérgio Raposo Lima, o 
exercício de todas as suas competências próprias 
e delegadas pela Câmara Municipal, bem como as 
competências por ele delegadas ou subdelegadas 
no Vice-Presidente da Câmara, Sr. Rogério Cabral de 
Frias, durante as suas ausências legais e do Sr. Vice-
Presidente da Câmara, ao abrigo do disposto no 
artigo 69.º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos 
do estilo

Paços do Município de Nordeste, 04 de Agosto de 2010

O PRESIDENTE DA CÂMARA

José Carlos Barbosa Carreiro
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Variante à Estrada da Tronqueira 
já está transitável

No âmbito da empreitada de repavimentação de 

arruamentos que a câmara está a levar a efeito em 

todo o concelho, vai ser beneficiado o Largo do 

Jogo da Choca. É no Jogo da Choca que está con-

centrado o maior parque de estacionamento da 

vila, incluindo o estacionamento para autocarros, 

o abrigo de passageiros e sanitários públicos, para 

além se ser porta de entrada no centro histórico. 

Esta movimentação tem proporcionado grande 

desgaste do piso e obrigado a repavimentações 

mais frequentes.

De lembrar, que toda esta zona do Largo do Jogo 

da Choca será alvo de requalificação futura com 

a implementação da Praça dos Sete Ventos que 

a câmara municipal tem projectada e que dará 

outra funcionalidade e estética a toda esta parte 

nobre da vila. BM

A vila do Nordeste ganhou mais um arruamento 

e este de grande importância para a fluidez do 

trânsito pesado e para a segurança das crianças 

da escola do primeiro ciclo da sede do concelho. 

A Variante à Estrada da Tronqueira vai ligar-se à 

zona industrial, dando continuidade à Variante ao 

Viaduto (Avenida D. Manuel I).

Com a execução desta via a câmara municipal veio 

resolver a circulação do trânsito pesado até à zona 

industrial, que já havia sido muito melhorada com 

a primeira variante ao viaduto, mas que continuava 

com o problema de passar junto a um edifício esco-

lar e num cruzamento com significativa circulação 

automóvel.

A nova variante já está aberta ao trânsito, estando 

neste momento a proceder-se à conclusão de pas-

seios, valetas e muros de suporte. BM

Largo do Jogo da Choca beneficiado 
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O município dá continuidade à requalificação da rede viária, com destaque para a reabilitação de 
pavimentos em betuminoso e em slurry-seal em todas as freguesias do concelho. 
A autarquia deu também início à reposição dos pavimentos das vias agrícolas, permitindo assim a 
normalidade da actividade agrícola, trabalhos estes que custaram à câmara milhares de euros. Neste 
âmbito, foram já executadas beneficiações em algumas freguesias, sendo que noutras (a poente do 
concelho) serão retomadas a curto prazo. 

Obras novas e continuação de outras

Encascalhamento de caminhos agrícolas

Repavimentação de vias municipais

Reabilitação da Conceição/ Fazenda

Limpeza de vias municipais Ligação Amoreiras – Poceirão – vila
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Recuperação do centro urbano da vila / 1ª fase

Pintura edifício da PSP Pintura Campo Jogos Municipal

Reabilitação da Escola 1º Ciclo da Fazenda

Pavimentação da Rua Direita- Achadinha Ramal de acesso ao loteamento da Salga
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Representação do Nordeste nas festas de São Vicente
A geminação do Nordeste com o concelho de São 
Vicente, na ilha da Madeira, proporciona todos os 
anos, por altura das maiores festividades, um inter-
câmbio cultural entre os municípios, fazendo-se 
sempre representar as autarquias pelo seu pre-
sidente ou vereação ou ainda pelo presidente da 
assembleia municipal.
Entre 27 e 30 de Agosto, o presidente da câmara 
e presidente da assembleia municipal deslocaram-
se ao concelho irmão de São Vicente para integrar 
as festas e visitar os projectos de âmbito social em 
curso no concelho.

O Grupo de Cantares do Nordeste, em representa-
ção cultural do Nordeste, também integrou as fes-
tas locais. Para além das actuações, o grupo teve a 
oportunidade de visitar  pontos de referência não só 
de São Vicente como da ilha da Madeira. Pôde assim 
visitar as Grutas, o Centro de Vulcanismo e a Rota da 
Cal, tudo em São Vicente, conhecer as freguesias de 
Ponta Delgada e Boaventura deste concelho, visitar 
os concelhos de Santana, Machico, Porto Moniz e a 
passagem obrigatória pela cidade do Funchal.
A recepção no concelho integrou ainda uma visita 
aos Paços do Concelho. BM

A sala de cinema reabriu a meados de Setembro 
mantendo a sessão habitual de domingo às 21h00. 
Uma vez por mês, a programação incluirá uma ses-
são à tarde para os mais novos e aberta a todos os 
espectadores.
A manutenção da sala de cinema no Nordeste 
constitui um encargo ainda significativo para o 
município, mas tem imperado a vontade de propor-
cionar aos nordestenses este serviço cultural, que 
tem desaparecido, infelizmente, de muitos conce-
lhos face à enorme quebra de espectadores que o 
cinema tem tido nos últimos anos. 

Este esforço da câmara em manter a sala de cinema 
só é possível se a população aderir e valorizar a 
importância desta valência cultural no concelho. 
Por isso, vá ao cinema! Valorize a oferta cultural 
do município e, sobretudo, valorize-se a si próprio 
cultivando-se.

Dois filmes europeus assinalam Açores, 
Região Europeia 2010

A câmara associou-se ao ciclo de cinema “A Imagem 
da Europa” que está ao longo de 2010 e inserido 
nas comemoração do ano dos Açores como Região 
Europeia a correr as ilhas do arquipélago. No Nor-
deste são exibidas, a título gratuito, dois filmes em 
Outubro. “A Este de Bucareste” e “Welcome” serão 
o s filmes a rodar no centro municipal, ambos de 
conceituados realizadores europeus e produções 
ainda recentes que relatam um pouco da história 
da Europa. BM

Autarquia esforça-se por manter o hábito cultural do cinema
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Mantendo a tradição decorreu entre Maio e Julho 
o torneio de futsal nas freguesias numa organi-
zação do centro desportivo. A participação dos 
atletas foi bastante boa e veio ao encontro da 
pretensão do torneio que é mobilizar os jovens 
do concelho para a prática desportiva e propor-
cionar bons momentos de socialização.
Das equipas concorrentes, a Fazenda levou o pri-
meiro lugar, seguida da Achada e da Associação 
Desportiva da EB/S Nordeste em terceiro lugar.

Em Julho realizou-se também o torneio inter-
juntas de freguesia sub.16 e ainda um encontro 
de futebol de 11 com a selecção do Nordeste e 
uma equipa convidada, tendo este último encon-
tro integrado o programa das maiores festas do 
concelho, assim como as finais dos torneios de 
futsal e de futebol sub16. BM

Torneio de futebol 
junta 120 atletas 
das freguesias

A última prova do Troféu CATTT-Além Mar, rea-
lizada nos primeiros quilómetros do troço da 
Tronqueira, pelo segundo ano consecutivo no 
inicio de Setembro, juntou meia centena de par-
ticipantes nas modalidades de Motos, Quad’s, 
Kartcross, Automóveis e Jipes. A prova, iniciativa 
conjunta do Centro Desportivo e Recreativo do 
Nordeste e do CATTT, teve o apoio da câmara 
municipal e contou com a presença do presidente 
José Carlos Carreiro para a entrega dos troféus. 
Graças ao rápido e exigente traçado da “Prova 

Troféu CATTT-Além Mar na Tronqueira 
Rainha dos Rallys dos Açores”, os concorrentes na 
generalidade mostraram satisfação com a prova, 
tendo estes deliciado com a sua perícia o público 
presente ao longo dos 4800 quilómetros de prova.

A classificação final da prova ficou assim ordenada:

CARROS DIV I CARROS DIV II

1º – Helder Pimentel/Bruno Pimentel  
2º – David Paiva/Rafael Araujo 
3º – Carlos Resendes/Claudio Vieira

1º – André Fernandes/João Medeiros 
2º – Luís Medeiros/Fábio Medeiros 
3º – Paulo Medeiros/Paulo Santos

Jipes Kartscross

1º – Marco Soares/Diogo Santos 
2º – Manuel Toste/José Teixeira 
3º – Adalberto Correia/Ricardo Araújo

1º – Ricardo Araújo 
2º – Paulo Rego 
3º – Alberto Torres

Motos K1 Quads Q1

1º – Paulo Couto 
2º – Joaquim Carreiro 
3º – Nuno Pita

1º – Roberto Medeiros 
2º – Rui Borges 
3º – Dinarte Pimentel

Quads Q2

1º – Ruben Travassos 
2º – João Torres
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Outubro 

Dia 16
  Percurso pedestre ao Pico da Vara desde 
a Algarvia 

Dia 17
 De ossos nas mãos

Voluntariado

Dia 9
  Da semente à planta com tratamento 
das sementes

Dia 16
  Plantação de plantas endémicas na serra 
da Tronqueira 

Dia 23
 Recolha de sementes de plantas endé-

micas

Novembro

Curso de Guias da Natureza (data a confirmar)

Consulte o sítio do centro
www.centropriolo.com

Para assinalar o ano Internacional da Biodiversidade 
a câmara traz à Galeria do Município do Nordeste 
uma exposição fotográfica sobre aves dos Açores, 

Fotografia de aves dos Açores 
abre nova temporada da Galeria do Município

Actividades Centro Ambiental do Priolo

da autoria de Carlos Ribeiro e Nuno Fonseca, e com 
organização do CEFAL.

Com a disponibilização desta mostra, que decorrerá 
entre 18 de Outubro e 2 de Novembro, a autarquia 
pretende sobretudo sensibilizar os mais jovens para 
a protecção do ambiente através do conhecimento. 
A exposição retrata sobretudo aves marinhas migra-
tórias que aproveitam a orla costeira dos Açores 
para alimento e repouso.

No âmbito desta exposição e aproveitando a 
colaboração que o município tem mantido  com 
a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 
(SPEA) estão a ser desenvolvidos esforços para que 
seja apresentado o último livro editado por esta 
entidade, também sobre aves dos Açores. BM



BOLETIM MUNICIPAL  |  AGOSTO 2010  |  N.º 32514

ECOS
Escola local de formação pessoal e social dos alunos
A escola, mais do que um espaço físico, é ou deverá 
ser um espaço propício ao crescimento/ desenvolvi-
mento do indivíduo, que é pessoa, nas suas dimen-
sões intelectual, emocional, afectiva, artística, ética, 
moral, entre outras. 
A sociedade (espelho das individualidades) só se 
desenvolve convenientemente se a escola, para 
além de ser instrutiva, for formativa, possibilitando 
aos alunos o desenvolvimento integral dos seres 
magníficos que são. 
A escola faz parte do mundo dos alunos e o mundo 
da escola são eles. Como tal deverá abrir de par 
em par as portas da afectividade para acolher vidas 
(dons riquíssimos), num ambiente que se quer har-
monioso, alegre e proveitoso, isto é, de contínua 
aprendizagem. A escola é local de desafios sempre 
novos e renováveis.
 Que desafios? Que procuram os pais para os seus 
filhos? Que procuram os alunos para si próprios? 
Procuram a felicidade? Onde e como procurar essa 
felicidade? 
 Com este conjunto de questões, normalmente difí-
ceis de responder, podemos olhar a escola como um 
lugar de procura e discernimento permanentes. 
 O ser humano não é estático. Docentes e discentes 
são humanos, logo em permanente busca de si, do 
outro e de si com o outro.
 O desenvolvimento vocacional é ponto de partida na 
busca da felicidade. Proporcionar aos adolescentes / 

jovens essa busca de forma orientada, empenhada e 
séria, respeitando a individualidade do outro (a sua 
dignidade), é o contributo formativo mais premente 
que a escola do nosso tempo pode dar a esses ado-
lescentes/ jovens, que são parte integrante da socie-
dade, desde o seu nascimento e não apenas depois 
do terminus de um qualquer percurso académico.
Mais importante do que a certeza para ande ir, é, no 
meu ponto de vista, a certeza de por onde e como 
se caminha. Julgar que na vida não há dificuldades e 
que não há que realizar esforços é pura utopia. Mas, 
vislumbrar êxito e triunfo é um sonho realizável, 
alcançável, na medida em que se vai estruturando 
a maturidade da pessoa. A escola, numa atitude 
dialógica com o seu mundo (os alunos) é lugar 
de amadurecimento individual, dando a perceber 
desde cedo a dimensão comunitária (social). A escola 
ensina a saber ser, a saber estar e a saber fazer, nunca 
esquecendo o que cada um é enquanto indivíduo 
inserido num contexto familiar, cultural, económico 
e social, muitas vezes completamente divergente 
dos padrões sociais comummente aceites.
 A escola deve procurar, não pela razão da força, 
mas pela força da razão e porque não pela força da 
razão e do amor, tornar o homem mais humano e a 
humanidade mais acessível.
Numa tentativa simplista de fundamentar o supra-
escrito, atrevo-me a colocar a sílaba tónica no 
manancial que cada aluno traz consigo para o 
ambiente escolar e que tem de ser obrigatoriamente 
descoberto, analisado e nunca esquecido, de modo 
a que a relação docente/ discente se vá pautando 
por uma confiança mútua para que, quando lançado 
na vida exigente das sociedades, o homem formado 
possa ser pessoa formada e de confiança.
Para tudo isto necessário será tempo e vontade para 
desenvolver uma das mais difíceis competências dos 
nossos dias: saber ouvir. Ouve-se tanto e escuta-se 
tão pouco. Com frequência não deixamos falar os 
outros ou não os ouvimos até ao fim e, quando o 
fazemos, ouvimos, mas não escutamos. Partir do 
aluno (pessoa) para chegar ao aluno é o maior desa-
fio lançado a todos nós, bem como à escola deste 
tempo, que se intitula da pós-modernidade.  BM

 
Diác. António Rocha

Prof. Educação Moral e Religiosa Católica
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Parque de Campismo 
registou enchente de 
campistas em 2010

T A B E L A  D A S  M A R É S

HORA PARTIDA
H M M

1
SEX

0 3 Baixa-mar
6 42 Preia-mar
13 20 Baixa-mar
19 32 Preia-mar

2
SÁB

1 45 Baixa-mar
8 15 Preia-mar
14 54 Baixa-mar
21 3 Preia-mar

3
DOM

3 13 Baixa-mar
9 29 Preia-mar
16 0 Baixa-mar
22 8 Preia-mar

4
SEG

4 15 Baixa-mar
10 26 Preia-mar
16 51 Baixa-mar
22 58 Preia-mar

5
TER

5 5 Baixa-mar
11 15 Preia-mar
17 36 Baixa-mar
23 43 Preia-mar

6
QUA

5 50 Baixa-mar
11 59 Preia-mar
18 18 Baixa-mar

7
QUI

0 25 Preia-mar
6 33 Baixa-mar
12 43 Preia-mar
18 58 Baixa-mar

HORA PARTIDA
H M M

8
SEX

1 6 Preia-mar
7 15 Baixa-mar
13 26 Preia-mar
19 39 Baixa-mar

9
SÁB

1 48 Preia-mar
7 58 Baixa-mar
14 9 Preia-mar
20 20 Baixa-mar

10
DOM

2 30 Preia-mar
8 42 Baixa-mar
14 53 Preia-mar
21 1 Baixa-mar 

11
SEG

3 14 Preia-mar
9 28 Baixa-mar
15 39 Preia-mar
21 44 Baixa-mar

12
TER

4 1 Preia-mar
10 19 Baixa-mar
16 30 Preia-mar
22 32 Baixa-mar

13
QUA

4 54 Preia-mar
11 21 Baixa-mar
17 30 Preia-mar
23 30 Baixa-mar

14
QUI

6 1 Preia-mar
12 41 Baixa-mar
18 50 Preia-mar

15
SEX

0 49 Baixa-mar
7 23 Preia-mar
14 13 Baixa-mar
20 20 Preia-mar

HORA PARTIDA
H M M

16
SÁB

2 21 Baixa-mar
8 44 Preia-mar
15 27 Baixa-mar
21 32 Preia-mar

17
DOM

3 32 Baixa-mar
9 45 Preia-mar
16 17 Baixa-mar
22 23 Preia-mar

18
SEG

4 21 Baixa-mar
10 31 Preia-mar
16 55 Baixa-mar
23 1 Preia-mar

19
TER

5 1 Baixa-mar
11 8 Preia-mar
17 28 Baixa-mar
23 34 Preia-mar

20
QUA

5 35 Baixa-mar
11 41 Preia-mar
17 57 Baixa-mar

21
QUI

0 4 Preia-mar
6 6 Baixa-mar
12 12 Preia-mar
18 25 Baixa-mar

22
SEX

0 33 Preia-mar
6 37 Baixa-mar
12 42 Preia-mar
18 54 Baixa-mar

23
SÁB

1 3 Preia-mar
7 8 Baixa-mar
13 12 Preia-mar
19 23 Baixa-mar

O U T U B R O  2 0 1 0

PORTO DE PONTA DELGADA (ILHA DE SÃO MIGUEL)

HORAS DE FUSO 1 (TU-1) 2010

HORA PARTIDA
H M M

24
DOM

1 33 Preia-mar
7 40 Baixa-mar
13 44 Preia-mar
19 53 Baixa-mar

25
SEG

2 6 Preia-mar
8 15 Baixa-mar
14 19 Preia-mar
20 26 Baixa-mar

26
TER

2 41 Preia-mar
8 53 Baixa-mar
14 58 Preia-mar
21 4 Baixa-mar

27
QUA

3 22 Preia-mar
9 37 Baixa-mar
15 43 Preia-mar
21 47 Baixa-mar

28
QUI

4 11 Preia-mar
10 31 Baixa-mar
16 39 Preia-mar
22 41 Baixa-mar

29
SEX

5 11 Preia-mar
11 41 Baixa-mar
17 50 Preia-mar
23 54 Baixa-mar

30
SÁB

6 27 Preia-mar
13 5 Baixa-mar
19 16 Preia-mar

31
DOM

1 23 Baixa-mar
7 48 Preia-mar
14 26 Baixa-mar
20 37 Preia-mar

Disponíveis em
www.cmnordeste.pt
as tabelas até Dezembro de 2010

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).
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