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FORTE APOSTA NA SEDE DO CONCELHO
Vila vai ter Nova Praça e outros Equipamentos

A Câmara Municipal apresentou, a 27 de Janeiro e em sessão pública, o Plano de Pormenor da Vila do Nordeste, um documento moderno e ambicioso que dará novas funções e outro enquadramento urbanístico
a uma parte considerável do centro histórico da sede do concelho.
O projecto apresentado contempla toda a área entre as traseiras da Igreja Matriz (Largo do Jogo da Choca)
e a zona das Amoreiras.
Praça dos Sete Ventos
Depois desta fase de infra-estruturas segue-se a grande requalificação de uma zona considerável do Largo
do Jogo da Choca, com a implementação da Praça dos
Sete Ventos, nome que lhe foi atribuído em fase de
projecção por ser uma zona muito exposta. A praça,
arquitectada por Sequeira Mendes, abre-se a partir da
Rua António Alves de Oliveira na direcção do mar. Ponto de convergência social, a praça albergará edifícios
destinados a comércio e serviços, e ainda outras construções mistas, juntando habitação e comércio.
A implantação da Praça dos Sete Ventos integra ainda
um parque de estacionamento subterrâneo para veículos
ligeiros e o terminal de autocarros. Salvaguardada nesta
zona de expansão está o novo edifício do Tribunal de Nordeste, que aguarda orientação do Ministério da Justiça.

O objectivo da Câmara Municipal é ordenar e embelezar esta zona privilegiada do coração da vila, em
continuidade com e Praça da República, sem desvirtuar a arquitectura dos edifícios e a história da
actual praça, assim como da Igreja Matriz e da própria Rua António Alves de Oliveira. De ressalvar,
que embora o novo projecto de requalificação tenha um cariz bastante urbano está em harmonia
com a memória cultural de todo o centro histórico,
propósito desde sempre acautelado pela autarquia,
e cujo Plano de Pormenor vem salvaguardar para
projectos e obras futuras em toda a zona abrangida.
Três fases de grandes obras
O Plano de Pormenor da Vila do Nordeste inclui três
fases de grandes obras, uma primeira, e a avançar
muito em breve (o concurso publico foi lançado já
na primeira semana de Fevereiro), que contempla a
abertura de novo arruamento na frente no Complexo de Piscinas em execução, um parque de estacionamento, iluminação do novo arruamento e da Avenida D. Manuel I, e implantação de linhas telefónicas.
A iluminação estende-se também à Matriz, e a Rua Dª
Maria do Rosário terá igualmente algumas intervenções.

Zona de habitações junto à Variante
O Plano de Pormenor da Vila do Nordeste define também novas zonas de loteamento habitacional nos terrenos que ladeiam a Variante ao Viaduto, sem colidir
com os terrenos de zona agrícola e respectivos acessos
ali existentes. Esta nova zona urbana vem responder a
antigas aspirações de construção de habitação por proprietários destes terrenos e, por outro lado, definir áreas
específicas de loteamento nesta área de expansão da
Vila.
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COMPLEXO DE PISCINAS COBERTAS
A BOM RITMO
ço para sauna e jacuzzi. Para além de servir a comunidade, alguns apetrechos da infra-estrutura foram
pensados para servir o turismo, num complemento
aos serviços disponibilizados pela hotelaria. O edifício
alberga naturalmente cafetaria e outros serviços de
apoio exigidos para o funcionamento de uma infraestrutura tipo.
O complexo de Piscinas Cobertas e Fitness integra já
o Plano de Pormenor da Vila do Nordeste, inserido
na nova zona de expansão a requalificar pelo município.

O presidente da Câmara Municipal e a empresa gestora, a Gedernor SA., visitaram em finais de Janeiro as
obras do Complexo de Piscinas Cobertas e Fitness do
Nordeste, para acompanhar o andamento das obras.
Esta infra-estrutura de significativa importância para
a qualidade de vida dos nordestenses resulta de uma
parceria público-privada, da qual faz parte a Empresa
Municipal Nordeste Activo, empresas de construção
civil do concelho e os Irmãos Cavaco S.A.
O complexo integra duas piscinas cobertas, uma delas
destinada a aprendizagem, um ginásio-fitness, espa-

PAVIMENTAÇÃO DA RUA
E TRAVESSA DO CINZEIRO
CONCLUÍDA
A empreitada de abertura e reabilitação de arruamentos municipais arrancou pela localidade da Pedreira e já tem concluída toda a repavimentação da
Rua e Travessa do Cinzeiro na Lomba da Pedreira.
Esta pavimentação rondou os 130 mil euros, mas a
obra estender-se-á a outros arruamentos da localidade, atingindo no global das intervenções cerca de
230 mil euros. Seguem-se intervenções nas ruas da
Lomba, Machadas, João Teixeira de Medeiros, Ribeira
da Rocha, Vale do Ribeiro, Moio (incluída a Canada do
Moio), Caminho Fundo e a antiga Estrada Regional.
A empreitada de abertura e reabilitação de caminhos- investimento relevante no orçamento municipal de 2009, no valor de 750 mil euros- abrange
todas as freguesias do concelho, com execução de
passeios em muitas destas intervenções. Todos os
arruamentos contemplados têm várias habitações e
na sua maioria são vias com significativa circulação
automóvel.
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POPULAÇÃO DA SALGA VAI PODER
LEGALIZAR CHÃOS DAS HABITAÇÕES
A última fase do Plano de Pormenor da Salga foi exposta à população da freguesia a 26 de Janeiro e ficou exposto para consulta pública na junta de freguesia local
até meados de Fevereiro.
Na apresentação pública do plano, feita pelo arquitecto João Cardoso Dias, autor do mesmo, a população
mostrou consenso quanto ao projecto delineado para a
freguesia e reconheceu o empenho da Câmara Municipal em levar avante a concretização deste trabalho de
grande importância para os locais, desburocratizando
esta difícil situação e suportando as despesas de loteamento que de outra forma resultariam dispendiosas
para os agregados.
De salientar que o Plano de Pormenor da Salga vem
permitir a legalização dos terrenos de 113 habitações
daquela freguesia, facilitando assim a plena propriedade. Esta situação invulgar de co-propriedade impossibilitou o acesso das famílias a créditos para melhorias e
ampliações das habitações, por exemplo, além de criar
dificuldades na simples transmissão de bens.
O processo de legalização dos terrenos exige, para além
da vontade de ambas as partes em o fazer, a aquisição
de um extracto do Plano de Pormenor na Câmara Municipal e os normais procedimentos de conservatória e
finanças.
O Plano de Pormenor da Salga, sendo um documento
que visa também o crescimento futuro da freguesia,
tem incluído alguma expansão urbana, a execução de
equipamentos sociais como a capela funerária, novos
arruamentos e parque de estacionamento, uma zona
de loteamento habitacional, e valorização de espaços
públicos e verdes.

Linhas de Crédito
Câmara do Comércio reúne-se com empresários locais
região, até ao montante global de 100 milhões de
euros.
Outra medida apresentada no Nordeste prende-se
com o Programa de Valorização Profissional que visa
qualificar os trabalhadores em momentos de baixa
de actividade económica transitória, de carácter sazonal, de modo a melhorar a sua situação profissional.
Para mais informações sobre ambas as medidas, os
empresários deverão dirigir-se à secção de taxas e licenças da Câmara Municipal ou à própria Câmara do
Comércio.

Com o apoio da Câmara Municipal, a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada reuniu-se com os
empresários do Nordeste para apresentação de linhas
de crédito que visam apoiar dificuldades económicas
com que se defrontam as Pequenas e Médias Empresas
(PME) no contexto de crise que o mercado atravessa.
A linha de crédito criada destina-se às empresas com
sede na Região Autónoma dos Açores, até 40 milhões
de euros, visando o reforço do fundo de maneio ou
dos capitais permanentes.
Outra medida criada, passa por uma linha de apoio
à reestruturação de dívida bancária das empresas da
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PRESIDÊNCIA ABERTA NA SALGA
Executivo municipal visita obras e instituições
Correcção e pavimentação do Caminho do Touril e outros
Os arruamentos marcaram a reunião de trabalho do executivo com a Junta de Freguesia da Salga, tendo ficado
assente a correcção e pavimentação do Caminho do Touril,
uma obra que se insere no pacote de beneficiações que
a Câmara do Nordeste está a levar a efeito em caminhos
afectados pelos temporais de 2006, estando neste momento a decorrer na localidade da Pedreira. Dentro das
beneficiações está também a Travessa da Vitória e o Caminho da Roça Brava, este último alvo de pequena conservação.
Novo parque de estacionamento
Ainda na rede viária, a Câmara Municipal vai asfaltar o
parque de estacionamento da Rua de São João e construir
ali um abrigo de passageiros. A carência de estacionamento na freguesia vai levar a Câmara a adquirir uma moradia
na Rua Direita com vista à execução de novo parque, o
qual se ligará ao loteamento habitacional a construir pela
Secretaria da Habitação na localidade.

Salga, estando esta já definida no Plano de Pormenor agora apresentado.
Candidatura a apoios comunitários para requalificação
da Foz
Nos espaços públicos de lazer, com o apoio logístico da
Câmara Municipal, a Junta de Freguesia da Salga irá apresentar candidatura ao programa comunitário PRORURAL
para beneficiação da foz da ribeira, adaptando-a zona de
merendas e possível campismo em espaço rural.

Capela Funerária
Nos equipamentos sociais, a capela funerária é das infraestruturas projectadas pela Câmara para a freguesia da

Aconteceu! É verdade!
Não são só as grandes metrópoles ou as grandes cidades que têm os privilégios de uma presidência aberta.
A Salga, freguesia do Nordeste, com cerca de 400 habitantes, teve a honra de ter vivido um dia diferente:
o dia 26 de Fevereiro de 2009.
O Presidente da Câmara do Nordeste e os seus colaboradores deslocaram-se à Salga para ouvir, viver, ver os
seus munícipes e estar com eles.
A agenda era extensa e por isso o dia começou cedo.
Logo pelas 9h, como alguém que cumpre uma tarefa, lá estavam eles com uma agenda bem cheia, que
só terminou pelas 22.30h depois da sessão pública de
apresentação do Plano de Pormenor da Salga. O salão
encheu para a referida sessão: todos estávamos convidados para estar presentes. O Arq. Cardoso Dias com
a sua equipa estavam presentes para informar, esclarecer, apontar soluções, quanto ao Plano de Pormenor
da Salga. Fizeram-no com tal mestria que qualquer
leigo ou ignorante, como eu, pôde ouvir com atenção,
aprender e verificar quão útil e necessário será este
Plano para a freguesia. Tenho de confessar que desconhecia esta realidade, mas o empenho e o interesse
demonstrados por todos os presentes valeram o serão.

A freguesia da Salga ficou com uma mais valia de fazer
inveja a muita gente.
Todos os que quiseram falar, esclarecer-se, pedir, “refilar” ou agradecer, só tinham de esperar a sua vez.
Nos tempos que correm é difícil que Maomé vá à Montanha, mas desta vez aconteceu mesmo.
Bem-haja a todos os que vêm por Bem.
A comunidade das Irmãs Doroteias
(Carta endereça ao presidente da CM a 4 Fev. 2009)
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OBRAS EM EXECUÇÃO NO CONCELHO
No mês de Fevereiro a Câmara Municipal arrancou com novas pavimentações, dando sequência à
grande empreitada de beneficiação e abertura de arruamentos em todo o concelho. As intervenções
decorrem agora em arruamentos nas freguesias da Salga, Achada e São Pedro.
Também na rede viária, a Câmara está a beneficiar alguns passeios de vias da Vila do Nordeste, e
executou um novo abrigo de passageiros na freguesia da Salga. São obras de pequena dimensão
mas que representam muito na qualidade de vida do dia-a-dia das populações.
Depois de concluída a grande beneficiação do edifício escolar da Algarvia, decorrem intervenções
na Escola da Achadinha, a que se seguirão outros estabelecimentos numa aposta do município em
requalificar todo o parque escolar. O Museu da Lomba da Cruz está em fase de arranjos exteriores, concretamente na execução do parque de estacionamento que prestará apoio ao novo espaço
cultural.

Centro de Actividades Culturais de Algarvia

Reabilitação do edifício escolar da Achadinha

Construção de abrigo de passageiros na Rua de João, na Salga

Demolição de casas em ruínas, na Salga
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Pavimentação da Rua da Vitória, na Salga

Pavimentação da Rua do Canto, na Achada

Pavimentação da Rua do Canto, na Achada

Pavimentação do Caminho do Baião, em São Pedro

Estacionamento e exteriores do Museu Escolar

Repavimentação de passeios na Vila

Repavimentação de passeios na Vila
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CÂMARA
MUNICIPAL
REÚNE-SE
AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO PARA APRECIAR LANÇO DA SCUT ALGARVIA-NORDESTE
A Câmara Municipal reuniu-se em sessão ordinária a 19 e
25 de Janeiro, presidida por José Carlos Carreiro. À mesa
de reunião foram levados vários assuntos, entre estes, a
actualização das tarifas a cobrar em 2009 para a recolha
de resíduos sólidos urbanos e serviço de água.
Face à crise social e económica que se atravessa, e tendo em atenção as dificuldades de muitos agregados familiares no concelho, a Câmara Municipal não subiu o
preço da água para uso doméstico, mantendo assim
os mesmos valores do ano passado. Os valores aplicados podem ser observados nas tabelas que se publicam
abaixo.
Também na ordem do dia, a Câmara Municipal apro-vou os instrumentos de gestão para 2009 das em-

presas municipais Nordeste Activo e HSN - Habitação social, incluídos respectivos Planos e Orçamentos.
Na sequência do avanço do projecto rodoviário
SCUT, a Câmara Municipal aprovou solicitar uma audiência com carácter de urgência ao secretário regional de Equipamentos, para apreciação conjunta
do traçado, concretamente o lanço Algarvia-Nordeste.
A mudança de instalações do Tribunal de Nordeste foi
outra das deliberações tomadas pela autarquia, tendo
em conta a extrema carência de espaços suficientes
para o exercício condigno da justiça no actual edifício
municipal onde este está instalado.

ÁGUA
CONSUMIDORES
Doméstico

Comércio/Indústria/Serviços
Organismos Oficiais, Administração Central e Regional
Agricultura
Obras - Ramais Provisórios
Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e de Benemerência, Igrejas, Escolas e Inst. de Solidariedade Social
Administração Local

RESÍDUOS SÓLIDOS

ESCALÕES
De 0 a 7 m3
De 8 a 15 m3
De 16 a 30 m3
De 30 a 50 m3
+50 m3
De 0 a 20 m3
+ 20 m3
Único
Único
Único
Único
Único

VALORES A COBRAR
a 0,43
a 0,64
a 0,86
a 1,07
a 3,10
a 1,07
a 1,61
a 2,39
a 0,54
a 2,03
a 0,54
a 1,20

VALORES MENSAIS A COBRAR
ESCALÕES

Doméstico

Cafés e Similares
Tabernas
Restaurantes e Snack-Bares
Minimercados
Comércio (outros)
Supermercados> 300 m2 até 500 m2
Barbearias e Cabeleireiras
Supermercados (superfície> 500 m2)
Escritórios
Bancos e Seguradoras
Discotecas, Pub´s e Similares
Residencial até 30 quartos
Turismo de Habitação Rural e Hospedaria
Hotéis, Estalagens e Residenciais (mais de 30 quartos)
Indústrias/Armazéns/Oficinas
Ass. Culturais, Recreativas e Desportivas e Humanitárias, Misericórdia e Administração Local
Org. Oficiais, Administração Regional, Central
Clínicas
Instituições de Solidariedade Social
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Até 7 m3
Até 15 m3
Até 30 m3
+30 m3
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Único

a 1,13
a 1,68
a 2,74
a 3,61
a 16,51
a 6,19
a 21,67
a 30,95
a 11,35
a 44,37
a 6,19
a 268,27
a 16,51
a 26,83
a 33,02
a 33,02
a 2,06
a 108,34
a 21,67
a 3,10
a 26,83
a 30,95
a 3,10
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NORDESTE VOLTA À MAIOR FEIRA DE TURISMO DO PAÍS
22 Mil pessoas só num dia

A presença dos municípios na Bolsa de Turismo de Lisboa
tem-se revelado cada vez mais importante pelo destaque
que permite dar à singularidade de cada concelho no todo
da ilha. Este ano o Nordeste notabilizou-se pelo extenso
guia de percursos pedestres que disponibilizou a agentes
turísticos e aos milhares de visitantes que passaram pelo
Parque das Nações nos dias de feira. Para esta edição da
BTL a Câmara Municipal levou também o Guia Turístico de
Nordeste, lançado no passado Verão.
Os números apontam para uma média de 22 mil visitas
por dia, um número muito gratificante para as entidades
que apostaram na divulgação das potencialidades turísticas das suas zonas.
O stand da ilha de São Miguel, representado pela Associação de Municípios da Ilha de São Miguel (AMISM), foi um
dos pontos de passagem mais procurado pelos visitantes,
quer pela originalidade da apresentação, quer pelas provas de gastronomia que todos os dias ali se ofereceram.
No geral, foi unânime a sensação de que a curiosidade
pelos Açores aumenta de ano para ano, o que vem ao
encontro da tendência de crescimento turístico registada
nestas ilhas.

BIBLIOTECA DE MANUEL FRANCISCO
CORREIA DOADA AO MUNICÍPIO
São ao todo 400 obras que o município recebeu da biblioteca
particular de Manuel Francisco Correia, natural da freguesia
da Achada e já falecido. Este prestimoso donativo passou
a integrar o arquivo da Biblioteca Municipal, enriquecendo
substancialmente o acervo das obras aqui existentes.
Entre o espólio recebido encontram-se várias enciclopédias,
uma belíssima colecção de obras de Fernando Namora, outra colecção de clássicos da literatura, 43 volumes de livros
da Reader’s Digest, entre muitas outras colecções. Todo
este espólio deu entrada no livro da Biblioteca Municipal
de registo das ofertas literárias de particulares.

O agradecimento da Câmara Municipal foi estendido à procuradora de Manuel Francisco Correia, assim como à mãe deste
(ainda a residir na Achada), Esméria Cabral Mendonça.
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FESTAS DO NORDESTE EM PREPARAÇÃO
Concelho conta com o apoio financeiro de várias entidades para o programa

Estão fechadas as bandas que este ano sobem ao palco
das festas. Serão quatro noites de grande concerto, com a
banda Blasted Mechanism a abrir as festas, na sexta-feira
dia 17. Seguem-se Clã, para o grande concerto de sábado,
David Fonseca na segunda-feira e Quim Barreiros a fechar
as festividades, na terça.
A escolha das bandas procurou agradar um número abrangente de público, distribuindo os concertos por vários dias.
A grande novidade deste ano vai para a segunda-feira das
festas que oferece uma proposta musical forte com o concerto de David Fonseca. Sobre esta escolha recaiu a neces-

sidade de prolongar a estadia das centenas de visitantes
que o Nordeste recebe no fim-de-semana das festas.
A selecção das bandas que em Julho sobem ao palco do
Nordeste contou com a ajuda das pessoas que quiseram
deixar a sua votação no website da Câmara Municipal,
onde esteve disponível uma lista de bandas possíveis de
integrar o cartaz.
O restante programa incluirá a música mais popular, com
a participação das filarmónicas, do folclore e dos cantares
tradicionais. De fora e no âmbito de intercâmbio cultural, já
esta fechada a vinda da Filarmónica de São João do Pico.

CENTRO DE RECRUTAMENTO DO
EXÉRCITO APRESENTA CUMPRIMENTOS
O vice-presidente da Câmara Municipal de Nordeste, Rogério Frias, recebeu o tenente-coronel António José Marques
dos Santos, do Centro de Recrutamento de Ponta Delgada,
em audiência para apresentação de cumprimentos.
Em deslocação ao concelho e com o propósito de realizar
uma palestra na Escola Profissional do Nordeste, o tenente-coronel José Marques dos Santos quis dar a conhecer à
autarquia o trabalho do Centro de Recrutamento de Ponta
Delgada, e propor a concretização de algumas actividades
do centro em eventos culturais e desportivos que a autarquia promova ao longo do ano.
Tendo as câmaras municipais um papel activo junto das
comunidades, o Centro de Recrutamento de Ponta Delgada
quis deixar ao executivo camarário alguma sensibilização
para a integração dos jovens no exército, como oportunidade de formação e de carreira. Este trabalho de sensibilização tem sido acentuado nos últimos tempos pelos centros
de recrutamento no país junto da população jovem.

Na ocasião, o vice-presidente Rogério Frias congratulou-se
com a visita e mostrou-se disponível para colaborar em
actividades conjuntas com o exército de interesse para o
município. Como é habitual nestas audiências, houve a troca de lembranças entre as entidades.
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XADREZ VOLTA A REUNIR
CRIANÇAS DE TODA A ILHA
1.ª Jornada realiza-se na Lagoa
Foram ao todo 96 jovens a competir no arranque do III
Torneio Inter Municípios, juntando todos os concelhos,
à excepção de Vila Franca, na EB/S da Lagoa a 31 de
Janeiro. O concelho de Nordeste voltou a ter muito boa
participação, dando mostra do esforço que tem sido
empreendido pela Câmara Municipal na modalidade
de xadrez. Os rapazes voltaram a estar em maioria no
total de participações, mas as raparigas também tiveram forte presença.
A competição realizou-se da parte da tarde e como
sempre foi encerrada com um lanche para os participantes e a entrega de troféus. Os alunos do Nordeste
foram acompanhados pelo coordenador do Plano de
Xadrez do Nordeste Henrique Cardoso, Vanda e Vânia
Rodrigues, cabendo a cada município o transporte dos
seus jogadores.
Quanto às classificações, são apresentadas abaixo em
quadro resumo por escola e por câmaras.
CLASSIFICAÇÃO PROGRESSIVA DAS 5 PRIMEIRAS ESCOLAS
1ª Classificada – EB/S de Lagoa
19 Pontos
1ª Classificada – EB/S de Nordeste
13 Pontos
3ª Classificada – EB/S Roberto Ivens
11 Pontos
4ª Classificada – EB/S dos Ginetes
11 Pontos
5ª Classificada – EB/JI da Salga
10.5 Pontos

CLASSIFICAÇÃO PROGRESSIVA POR CÂMARAS
1ª Classificada – CM de Ponta Delgada
12 Pontos
2ª Classificada – CM da Lagoa
12 Pontos
3ª Classificada – CM de Nordeste
10 Pontos
4ª Classificada – CM da Povoação
7.5 Pontos
5ª Classificada – CM da Ribeira Grande
6 Pontos
6ª Classificada – CM de Vila Franca do Campo
(Sem presenças)
0 Pontos

Somatório dos pontos obtidos pelos 4 melhor classificados de cada escola

Somatório dos pontos obtidos pelos 3 melhor classificados de cada concelho

ESCOLAS DO NORDESTE GRAVAM DVD “CANÇÕES DO
MUNDO”
Durante dois dias, no mês de
Fevereiro, os alunos da EB/S
de Nordeste gravaram um DVD
com canções que deixaram marca e são hoje reconhecidas como
canções do mundo. Nós fomos
espreitar as gravações, no Centro Municipal, e foi engraçado
ver as crianças, docentes e restante comunidade educativa envolvida neste projecto ambicioso e bonito.
Neste trabalho, a editar no formato DVD musical, e
para o qual contou o apoio de técnicos vindos de fora,
serão incluídos os videoclips das gravações e o documentário sobre a Escola do Nordeste.
O projecto DVD “Canções do Mundo”, tem o apoio do
Ministério da Educação e da Cultura e pretendeu levar

os alunos a vivenciar as diferentes etapas que envolvem a gravação e produção de um trabalho discográfico. A Câmara Municipal acarinhou a iniciativa cedendo
o espaço físico para as gravações, o autocarro do município para transporte dos alunos e ainda pequenos
apoios logísticos.
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OLHARES
É com enorme satisfação que vemos a adesão dos nossos leitores e amigos do Nordeste à rubrica Olhares,
criada no Boletim Municipal como oportunidade de divulgar o talento dos amadores da fotografia, e também
de mostrar novos ângulos, diferentes formas de captar este concelho majestoso em paisagem natural.
Nesta edição, publicamos imagens captadas por André Iglésias Neves, não natural do Nordeste mas aqui
residente, e, como todos os autores anteriormente registados no Olhares, grande apreciador da fotografia.
Se também gosta de fotografia e tem lá por casa um bom arquivo, faça-nos chegar algumas imagens através
do endereço electrónico cultura@cmnordeste.pt, ou então entregue-as directamente na Câmara Municipal.

Pico da Vara

Fajã do Araújo

Parque das Endémicas

Porto da Achada

Fajã do Rodrigo
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DIA DO PAI
A 19 de Março celebra-se o dia do Pai. Para assinalar
a data, transcrevemos a mensagem de uma munícipe,
deixada à nossa redacção para publicação.
Os leitores interessados em publicar no Boletim Municipal mensagens alusivas a comemorações ou quaisquer outros temas, poderão fazê-lo endereçando os
textos à nossa redacção.
Não tive tempo
Partiste! Não tive tempo para te dizer Obrigada.
Por tudo o que fizeste por mim.
Deste-me o máximo que pudeste.
Com sacrifício, cultivaste a terra, muito trabalhosa;
Com as tuas mãos calejadas deste o alimento para a
minha boca,
O vestuário para o meu corpo,
E, o mais importante, a felicidade para o meu espírito.
Por tudo isto, meu pai, meu amigo, Obrigada!
Maria Medeiros
Santo António do Nordestinho

PROMOÇÃO
DA LEITURA
NA BIBLIOTECA

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

Torna público de que esta Câmara Municipal, em sua
reunião ordinária de 2 de Fevereiro corrente, deliberou
por unanimidade atribuir uma bolsa de estudo no valor de a 1.500,00, a pagar em 10 prestações mensais de
a 150,00 cada, às seguintes candidatas:
- Ana Rosa Amaral Silva;
- Cátia Correia Tavares.

No espaço da Biblioteca Municipal são promovidas algumas actividades de promoção da leitura. Entre estas está
a Hora do Conto, direccionada para as escolas. Durante
esta hora, os meninos assistem à leitura do conto que escolhem e podem também dramatizar a história ou pintar
desenhos alusivos à mesma. Esta actividade é coordenada pela técnica da biblioteca.
Para este ano, a Biblioteca Municipal passa a ter também
o Top do Leitor, com a exposição dos 10 leitores que mais
requisitaram livros no mês em questão. Igualmente em
exposição, estarão os livros recentes adquiridos pela biblioteca para conhecimento dos utentes do espaço.
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Por ser verdade se publica o presente Edital e outros de
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do
estilo.

Paços do Município de Nordeste, 3 de Fevereiro de 2009.
O PRESIDENTE DA CÂMARA
José Carlos Barbosa Carreiro
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AUTISMO
O Autismo é uma alteração comportamental que afecta a capacidade da criança de comunicar, de estabelecer relações desde muito cedo e de responder aos estímulos do ambiente que a rodeia. Como consequência
desta alteração comportamental, algumas crianças
apesar de autistas podem apresentar retardamento
mental, mutismo ou atrasos no desenvolvimento da
linguagem motor.
Uma criança autista tem dificuldade em estabelecer
contacto visual, parece surdo, agressivo sem motivos
aparentes, não explora o ambiente, restringe-se e fixase em pequenas coisas fazendo movimentos repetitivos, não suporta mudanças de ambiente e isola-se das
pessoas e ambiente que o rodeia.
TABELA DAS MARÉS

8 DOM

MARÇO
DIA DA
SEMANA
1 DOM

2 SEG

3 TER

4 QUA

5 QUI

6 SEX

7 SÁB

HORA
MARÉ
3:42 PREIA-MAR
9:54 BAIXA-MAR
16:05 PREIA-MAR
22:10 BAIXA-MAR
4:24 PREIA-MAR
10:36 BAIXA-MAR
16:51 PREIA-MAR
22:59 BAIXA-MAR

24 TER

6:13 BAIXA-MAR
12:17 PREIA-MAR
18:18 BAIXA-MAR

25 QUA

0:26 PREIA-MAR
6:42 BAIXA-MAR
12:46 PREIA-MAR
18:49 BAIXA-MAR

26 QUI

0:57 PREIA-MAR
7:12 BAIXA-MAR
13:17 PREIA-MAR
19:21 BAIXA-MAR

1:34 BAIXA-MAR
7:44 PREIA-MAR
13:52 BAIXA-MAR
20:35 PREIA-MAR

27 SEX

1:30 PREIA-MAR
7:43 BAIXA-MAR
13:50 PREIA-MAR
19:56 BAIXA-MAR

20 SEX

3:24 BAIXA-MAR
9:28 PREIA-MAR
15:32 BAIXA-MAR
21:54 PREIA-MAR

28 SÁB

2:05 PREIA-MAR
8:17 BAIXA-MAR
14:25 PREIA-MAR
20:32 BAIXA-MAR

21 SÁB

29 DOM

2:35 PREIA-MAR
8:46 BAIXA-MAR
14:52 PREIA-MAR
20:58 BAIXA-MAR

4:28 BAIXA-MAR
10:31 PREIA-MAR
16:31 BAIXA-MAR
22:45 PREIA-MAR

2:42 PREIA-MAR
8:53 BAIXA-MAR
15:04 PREIA-MAR
21:13 BAIXA-MAR

22 DOM

30 SEG

3:11 PREIA-MAR
9:20 BAIXA-MAR
15:28 PREIA-MAR
21:34 BAIXA-MAR

5:10 BAIXA-MAR
11:13 PREIA-MAR
17:12 BAIXA-MAR
23:22 PREIA-MAR

3:24 PREIA-MAR
9:33 BAIXA-MAR
15:47 PREIA-MAR
21:58 BAIXA-MAR

23 SEG

31 TER

3:47 PREIA-MAR
9:53 BAIXA-MAR
16:04 PREIA-MAR
22:12 BAIXA-MAR

5:43 BAIXA-MAR
11:46 PREIA-MAR
17:46 BAIXA-MAR
23:55 PREIA-MAR

4:11 PREIA-MAR
10:18 BAIXA-MAR
16:38 PREIA-MAR
22:54 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

6:19 BAIXA-MAR
12:24 PREIA-MAR
18:29 BAIXA-MAR

10 TER

0:40 PREIA-MAR
6:59 BAIXA-MAR
13:03 PREIA-MAR
19:08 BAIXA-MAR

5:15 PREIA-MAR
11:27 BAIXA-MAR
17:50 PREIA-MAR
0:06 BAIXA-MAR
6:24 PREIA-MAR
12:40 BAIXA-MAR
19:14 PREIA-MAR

12 QUI

1:45 BAIXA-MAR
8:02 PREIA-MAR
14:25 BAIXA-MAR
20:53 PREIA-MAR

13 SEX

3:30 BAIXA-MAR
9:40 PREIA-MAR
15:57 BAIXA-MAR
22:12 PREIA-MAR

14 SÁB

4:43 BAIXA-MAR
10:49 PREIA-MAR
16:59 BAIXA-MAR
23:10 PREIA-MAR

15 DOM

Enfermeira Carina Silva

5:36 BAIXA-MAR
11:40 PREIA-MAR
17:47 BAIXA-MAR
23:57 PREIA-MAR

9 SEG

11 QUA

Os tratamentos passam por uma estimulação e apoio
constante como forma de fazer com que a criança interaja com o ambiente, com as pessoas e com outras
crianças. Frequentemente usa-se a musicoterapia, a
terapia da fala, a natação, o contacto com animais,
o apoio em casa e com especialistas e muitas outras
abordagens.
A idade em que começa a intervenção tem um impacto
directo nos resultados futuros. Quanto mais cedo uma
criança começa a ser tratada melhor será o prognóstico. No entanto, a maioria das pessoas autistas permanece com défices de comunicação e socialização.

1:19 PREIA-MAR
7:36 BAIXA-MAR
13:40 PREIA-MAR
19:46 BAIXA-MAR
1:58 PREIA-MAR
8:12 BAIXA-MAR
14:17 PREIA-MAR
20:22 BAIXA-MAR
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16 SEG

4:24 PREIA-MAR
10:28 BAIXA-MAR
16:44 PREIA-MAR
22:55 BAIXA-MAR

17 TER

5:07 PREIA-MAR
11:09 BAIXA-MAR
17:34 PREIA-MAR
23:55 BAIXA-MAR

18 QUA

6:07 PREIA-MAR
12:09 BAIXA-MAR
18:51 PREIA-MAR

19 QUI

www.cmnordeste.pt

