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130 pessoas em serviços
municipais

Face ao período de dificuldades em que vive o país e como forma de atenuar a crise económica que afecta muitas famílias, a Câmara Municipal do Nordeste e a Direcção Regional do Trabalho e Qualificação do
Profissional cooperam na ocupação de desempregados em programas de cariz social.
Atenta à grande falta de emprego que se regista no
concelho, sobretudo para senhoras e normalmente
para pessoas com baixo nível de escolaridade, a câmara municipal tem empregadas nos seus serviços cerca de 130 pessoas. Algumas destas pessoas entraram
nos meses de Julho e Dezembro do ano passado e as
restantes agora no mês de Maio. São muitos e cada
vez mais os munícipes que procuram a câmara, aflitos
com situações prolongadas de desemprego, situação
agravada com o aperto económico que agora se atravessa.
Para empregar estas pessoas, a câmara municipal recorre ao programa Prosa- programa de ocupação de
desempregados- e a outro programa direccionado
para subsidiados pelo Centro de Emprego, ambos da
Direcção Regional do Trabalho e Qualificação Profissional. No Prosa são empregadas sobretudo senhoras, colocadas na limpeza de arruamentos, estufas da câmara, jardins e higiene de edifícios municipais. A câmara
Municipal encarrega-se do pagamento da segurança
social e do seguro destes empregados do Prosa. Graças
a este programa e à vontade da câmara em auxiliar o
grande problema de desemprego que afecta o concelho, têm sido empregadas centenas de senhoras que
de outra forma não conseguiriam trabalho.
As pessoas subsidiadas pelo Centro de Emprego- cerca
de 40 neste momento empregadas pela câmara- são

maioritariamente homens e estão sobretudo colocados
em obras do município. A câmara municipal paga a estas pessoas a diferença entre o subsídio de desemprego e o valor correspondente à categoria profissional, e
também os subsídios de férias e de Natal.
O Prosa tem a duração de um ano e meio e os subsidiados podem trabalhar até dois anos. A câmara
municipal tem feito um enorme esforço no sentido de
conseguir aproveitar ao máximo estes programas de
emprego disponíveis, tendo com isto empregado centenas de pessoas nos últimos anos.
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reabilitação de caminhos afectados
pelas calamidades de 2006

A reabilitação de caminhos afectados pelo temporal de 2006 exigiu um grande esforço financeiro do
município, com drenagens, saneamento, construção
de valetas e pavimentação. A empreitada que abrange caminhos em diferentes freguesias já avançou e
vai ter um custo total de 876 mil euros. Estes caminhos servem exclusivamente a lavoura e a agricultura.
A reabilitação da Travessa do Lenho e do Caminho do
Canto, na Achada- que já está a decorrer- custará 272
mil euros. Em Santo António, o alargamento e pavimentação do Caminho dos Sengos rondará os 144 mil
euros. Em São Pedro do Nordestinho, a pavimentação

do Caminho do Baião, 175 mil euros, e na Salga, o
Caminho do Touril, a rondar os 279 mil euros.

BALCÃO CASA PRONTA
NA CONSERVATÓRIA
A Conservatória do Registo Predial do Nordeste
disponibiliza a partir de agora ao público o Balcão Casa Pronta, sendo neste momento mais fácil,
mais rápido, mais barato e mais seguro tratar de
todas as operações relacionadas com a compra e
venda de casa.
Este serviço permite realizar num único balcão todas as operações relativas à compra e venda de
casa, como pagar impostos, celebrar o contrato de
compra e venda, pedir a isenção de pagamento de
IMI e realizar de imediato todos os registos evitando-se mais deslocações. Além disso, o Balcão Casa
Pronta tem cobertura nacional, podendo assim os
cidadãos e as empresas realizar a compra e venda
de imóveis, com ou sem financiamento bancário,
em qualquer posto de atendimento Casa Pronta
independentemente da localização do imóvel. Por
exemplo, comprar um imóvel de Bragança no posto de atendimento Casa Pronta do seu concelho.

Linha Verde

Recados da Criança
A Provedoria da Justiça dispõe de uma linha verde destinada a receber queixas de crianças ou de
adultos em seu nome, relativas a situações de risco ou de perigo em que se encontrem.
Esta linha verde, gratuita e acessível a todos,
constitui um meio directo de acesso do provedor
para defesa dos direitos das crianças. A linha verde Recados da Criança é 800206656.
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PARA DAR TRABALHO E DESENVOLVER O CONCELHO

CÂMARA ADJUDICA OBRAS NO
VALOR DE DOIS MILHÕES DE EUROS

Graças aos fundos comunitários, que apoiam a autarquia em 85 por cento dos investimentos, a câmara
municipal adjudicou em Maio passado várias obras no
concelho cujo custo total ronda os 2 milhões euros, incluídos custos com impostos.

Obras a efectuar e respectivos custos

Este grande investimento aplica-se na execução de
infra-estruturas de requalificação de centros urbanos,
abertura de novos arruamentos, parques de estacionamento, iluminação pública e rede telefónica. Estão
incluídas também neste valor a pavimentação do Caminho dos Sengos em Santo António, no âmbito da
reabilitação de caminhos afectados por calamidades.

- Execução da Canada do Pico (Lomba da Fazenda)
e parque de estacionamento (incluindo iluminação)......................................................... 207.991,65a

- Construção das infra-estruturas de requalificação do
centro da vila do Nordeste - 1ª fase respeitante a
abertura de arruamentos, estacionamento e estruturas de apoio............................................ 476.762,12a

- Construção de infra-estruturas eléctricas e telefónicas
de Nordeste, no âmbito da abertura e reabilitação de
vias municipais....................................... 816.325,63a
- Parque de estacionamento, passeios e iluminação da
Conceição, na Lomba da Fazenda......... 370.698,26a

Com a implementação destas obras será possível empregar quase meia centena de pessoas (homens) em
situação de desemprego, situação agora agravada pela
conjuntura económico-social difícil a que se assiste.

- Pavimentação do Caminho dos Sengos em Santo António........................................................ 149.870,09a
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42 mil euros para o desporto
no concelho

União Desportiva, Fazenda Sport Clube e St. António do Nordestinho recebem apoio
A câmara municipal atribuiu aos clubes desportivos do
concelho cerca de 42 mil euros para fazer face às despesas referentes à época 2008-2009. Os beneficiados
são os três clubes União Desportiva do Nordeste, Fazenda Sport Clube e Clube Desportivo de Santo António
do Nordestinho, que apresentaram candidatura a poio
do município pela participação destes nos campeonatos promovidos pela Associação de futebol de Ponta
Delgada.
O Clube União Desportiva, para os escalões seniores,
infantis e escola, e conquista da Taça Henrique Bem
David no escalão escolas, recebe 16.500 euros.
O Fazenda Sport Clube, nos escalões iniciados, infantis
e conquista da Taça Pauleta neste último escalão, é
apoiado em 7.250 euros, estando neste valor incluído
2.500 euros de apoio à despesa de aquisição de uma
carrinha para transporte dos atletas.
Quanto ao Clube Desportivo de Santo António do Nordestinho, foram atribuídos 17.500 euros que farão face

a despesas com os escalões seniores, juvenis e escolas.
Este apoio da câmara municipal pretende ajudar os clubes a manter a actividade desportiva do concelho e a
motivação dos jovens e das crianças para o desporto.

município fomenta outras actividades desportivas e de lazer
Novidades no programa do Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste

O desporto não federado também é impulsionado pela
câmara municipal através do Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste. Para o plano de actividades do
centro deste ano o município atribuiu cerca de 23 mil
euros, a distribuir por modalidades diversas.
O apoio deste ano irá para torneios de pesca desportiva, de alto mar e de calhau; torneios de voleibol, de
ténis de mesa e de futebol inter-juntas de freguesia;
actividade radical em várias freguesias; no desporto
motorizado para a prova de karting, Encontro Motard
do Nordeste, moto quad e prova de todo o terreno;
radiomodelismo; atletismo; paintball; parapente; atletismo e os passeios pedestres e de cicloturismo.
O programa do Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste tem vindo a ser enriquecido todos os anos, tendo sofrido significativo incremento em 2009 o desporto motorizado. Este desporto em particular tem trazido
muitas pessoas ao concelho, o mesmo acontecendo,
embora em menor número, com os percursos pedestres muito procurados por pedestrianistas de outros
concelhos.
O programa do centro é distribuído por todas as
residências do concelho e complementado pelo Bo
letim Municipal e Agenda Cultural do Nordeste onde
é divulgada a programação mensal.
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presidência aberta na achada

Avança a reabilitação da estrada municipal entre a
Achada e Achadinha
O presidente e vereadores da câmara a tempo inteiro estiveram em Presidência Aberta na Freguesia da
Achada para acompanhar as obras do município em
execução na localidade e reunir com a junta de freguesia- presidida por Dinis Miranda.
Nesta visita de trabalho à freguesia, o presidente da
câmara ouviu também em audiência alguns munícipes que aproveitaram a passagem do executivo para
colocar e resolver algumas preocupações da área de
competência da câmara municipal.

tação da Travessa do Lenho e do Caminho do Canto,
empreitada que atinge os 272 mil euros e que integra
para além das pavimentações trabalhos de saneamento, drenagens e valetas.
Por ultimo, dentro do pacote que contempla a melhoria
da rede viária da freguesia, estão também incluídas as
pavimentações em slurry-seal das ruas D. António M.
Franco, Pedras, Calço, Moinho, Vigário e antiga estrada
regional, no valor de 100 mil euros. Estas melhorias
integram a grande empreitada de correcção e pavimentação de arruamentos que a câmara tem a decorrer por várias freguesias com vista à requalificação de
toda a rede viária. No que respeita a outras infra-estruturas, concretamente electrificação de arruamentos, a
câmara já adjudicou a obra de electrificação da Canada
da Tia Pedra, um arruamento de curta extensão mas
cuja circulação de peões e existência de habitações
justificam a sua execução.

Na Presidência Aberta à freguesia, o presidente José
Carlos Carreiro deixou a boa notícia do arranque da
empreitada de reabilitação da Estrada Municipal entre
a Achada e a Achadinha, incluindo o Ramal do Calhau.
A obra custará 600 mil euros e vai criar uma via alternativa de ligação das duas freguesias, permitindo
também o futuro acesso à foz da ribeira.
Novo arruamento entre a Estrada Regional e o Caminho do Calço
Também na rede viária, a câmara municipal vai proceder à abertura de arruamento entre a Estrada Regional
e o Caminho do Calço, respondendo a uma aspiração
da freguesia e que acaba por ter também a vantagem
de vir ligar-se à futura via SCUT.
Pavimentações em várias ruas no valor de 372 mil
euros
Ainda no melhoramento de vias, a câmara municipal
tem a decorrer na freguesia a reabilitação e pavimen-
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Caldeirões que vem beneficiar a actividade desportiva
de canyoning que tem tido neste local grande impulso
por ser um dos caudais da ilha que reúne as melhores
condições para a prática da modalidade. A intenção
futura deste trilho é também servir o pedestrianismo e
outras actividades muito direccionadas para o turismo,
e a concretizar pela empresa Picos de Aventura que
pretende abrir nos Caldeirões um posto de promoção
de actividade turística.
Realojamento de famílias carenciadas e centro
para idosos
O realojamento de algumas famílias e o centro intergeracional de apoio aos idosos foram outras intenções
deixadas pela junta para a freguesia e relativamente
às quais a câmara municipal prontificou-se em solucionar. Quanto ao centro intergeracional de apoio à terceira idade, o município providenciará a sua execuçãoà semelhança do que está a fazer para a freguesia de
Santana- apresentando uma candidatura a fundos comunitários. O realojamento de alguns agregados mais
carenciados integra o segundo concurso de aquisição e
execução de habitações no âmbito do programa de habitação social do município, onde estão contempladas
famílias da freguesia da Achada.

No que respeita a electrificação, a junta de freguesia
deixou ao executivo a vontade de electrificar o troço da Estrada Regional que compreende a freguesia
e o Parque dos Caldeirões, uma vez que são muitas
as pessoas que fazem este percurso para passeio até
aos Caldeirões e é um hábito de há muitos anos da
população local. Todavia, não sendo da competência
da câmara intervenções na Estrada Regional, a mesma comprometeu-se em diligenciar junto da Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos a
electrificação do referido troço.

Reforço da captação de água
O abastecimento de água à lavoura e à população fechou a reunião da reunião da junta com o executivo
municipal, ressalvando-se a necessidade de reforçar a
captação de água e os reservatórios existentes na freguesia, pese embora a Achada tenha um dos maiores
caudais de água do concelho. A seca que tem assolado
a região obriga a tomar precauções e nesta sequência a câmara municipal comprometeu-se em reforçar
a captação numa primeira fase e posteriormente proceder à execução de mais um reservatório. A mesma
preocupação teve a câmara municipal para outras zonas do concelho, nomeadamente para a vila, Pedreira
e Lomba da Fazenda, onde está a ser feito já um grande reforço no abastecimento de água pela empresa
municipal Nordeste Activo.
A Presidência Aberta à Achada fechou com uma visita do executivo às obras camarárias em execução na
freguesia.

Acabamentos no parque de estacionamento junto
à junta de freguesia
O estacionamento foi outro assunto levantado pela Junta
de Freguesia da Achada, concretamente a necessidade
de criação de mais uma zona de estacionamento na Rua
Nova e o aumento do parque já existente junto à sede
da junta. Sobre este último, a Câmara estudará a possibilidade de aumento do parque e procederá à pavimentação e pinturas do mesmo. A viabilização do parque da
Rua Nova será estudada pela câmara municipal.
Capela funerária a bom ritmo de execução
Trilho pedestre nos Caldeirões para servir a modalidade de canyoning
Nesta Presidência Aberta, José Carlos Carreiro fez o balanço de outras obras a decorrer na freguesia da Achada, entre estas a capela funerária, cuja execução corre
a bom ritmo, e a abertura de um trilho na Ribeira dos
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CÂMARA
MUNICIPAL
REÚNE-SE
A câmara municipal reuniu-se em sessão ordinária a
27 de Abril e 13 de Maio, presidida por José Carlos Barbosa Careiro. À reunião foram levados alguns assuntos,
entre estes, a aprovação, por unanimidade, de apoio
do município aos três clubes de desporto federado
do concelho, no valor de 42 mil euros.

tivo do Nordeste para a efectivação do calendário de
actividades de 2009. Do centro desportivo, a câmara
tomou ainda conhecimento do relatório mensal de actividades do mesmo.
A renovação de exploração do quiosque municipal foi
outro assunto aprovado em reunião ordinária, tendo o
órgão tomado conhecimento do habitual resumo diário da tesouraria.

Também no desporto, foi unânime na atribuição de
cerca de 23 mil euros ao Centro Desportivo e Recrea-

VOTO DE PESAR PELO
FALECIMENTO DE alcina
maria teixeira cabral teves

EDITAL
JOSÉ CARLOS BARBOSA CARREIRO, Presidente da Câmara Municipal de Nordeste:
Torna público que esta Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 27
de Abril findo, deliberou por unanimidade conceder às entidades abaixo
identificadas os seguintes apoios:
- Fazenda Sport Clube................. 4.750,00 a/ Despesas de funcionamento.
		

2.500,00 a/ Aquisição de viatura.

- Clube Desportivo
Santo António Nordestinho...... 17.750.00 a/ Despesas de funcionamento.
- União Desportiva
de Nordeste.............................. 16.500.00 a/ Despesas de funcionamento.
- Centro Desportivo e Recreativo

Face ao falecimento súbito de Alcina Maria Teixeira Cabral Teves, esposa do presidente da
Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda, João
Manuel Raposo Teves, ocorrido a 26 de Abril,
e que deixou toda a comunidade da Lomba da
Fazenda consternada, a câmara deliberou, por
unanimidade, manifestar a toda a família enlutada o seu profundo pesar, de um modo muito
especial ao presidente da Junta de Freguesia da
Lomba da Fazenda e aos seus filhos.

do Concelho de Nordeste......... 22.737,78 a/ Programa de actividades.
Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.
Paços do Município de Nordeste, 14 de Maio de 2009.
O PRESIDENTE DA CÂMARA
José Carlos Barbosa Carreiro



BOLETIM MUNICIPAL DE NORDESTE | MAIO 2009 | N 310

mostra dos 90 anos da
cruz vermelha na galeria

De 24 de Abril a 25 de Maio a Galeria do Município de
Nordeste teve patente ao público uma exposição da delegação de Ponta Delgada da Cruz Vermelha. A mostra
abrangeu o período compreendido entre a origem da
delegação na ilha e o fim da Segunda Guerra Mundial, e
integrou as comemorações dos 90 anos da delegação de
Ponta Delgada.
A exposição foi inaugurada pelo vice-presidente Rogério
Frias, em representação do presidente da Câmara, e teve
a presença do presidente da delegação da Cruz Vermelha
Eduardo Reis, do director do Museu Militar dos Açores- onde

está exposto o espólio da CV- e de Sérgio Rezendes comissário da exposição e também coordenador da mesma.
O comissário Sérgio Rezendes fez uma belíssima exposição do espólio presente nesta mostra, integrando-o na
história do surgimento, evolução e o presente da Cruz
Vermelha, instituição internacional com funções muito
activas ainda em zonas do globo onde há maiores focos
de pobreza ou de conflito.
A importância histórica e cultural de que se reveste esta
exposição, motivou a câmara a convidar a escola a visitar
a galeria.

dia de são jorge
A 23 de Abril a vila do Nordeste assinala o dia do seu
padroeiro, São Jorge. A Câmara Municipal faz todos os
anos um tapete na Praça da República para a passagem do Santíssimo Sacramento e decora com flores a
entrada da Igreja Matriz.
As comemorações começam com a alvorada pelas
7h00, seguida de celebração eucarística em honra do
padroeiro a meio da manhã. A eucarística tem a participação dos Bombeiros Voluntários e Escuteiros de
Nordeste, sendo patrono de ambos São Jorge. O padroeiro da vila do Nordeste apadrinha também a Filarmónica Eco Edificante, a qual acompanha a procissão
de Enfermos que se realiza durante a tarde. No fim da
procissão, a filarmónica entoou no interior da Igreja
Matriz o hino de São Jorge e do Santíssimo.
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eco edificante celebra 148 anos
Banda Militar dos Açores convidada especial do aniversário

A 23 de Abril- dia do padroeiro São Jorge- a Filarmónica Eco
Edificante celebra o seu aniversário. No passado mês de Abril
completou já 148 anos de existência ininterrupta, facto que
é de salientar e motivo de orgulho para a vila do Nordeste.
Nos dias próximos da celebração de aniversário, a direcção oferece à população um programa festivo, este ano
com destaque para o belíssimo concerto da Banda Militar
dos Açores no Centro Municipal e para o concerto que a
própria Eco Edificante deu na Igreja Matriz.
Neste aniversário, a Eco Edificante também actuou em
Ponta Delgada, concretamente no desfile que fez no dia 25
nas Portas do Mar. Como sempre acontece, integrou igualmente a procissão de São Jorge e algumas Domingas.
A vinda da Banda Militar dos Açores ao Nordeste como
sempre atraiu muita gente ao Centro Municipal, ficando

repleta a sala de espectáculos. O vice-presidente Rogério
Frias, em representação do presidente da Câmara, acarinhou mais este aniversário da Filarmónica Eco Edificante
com a sua presença no concerto.

filarmónica e entidades oficiais
na maior festa da ilha
Presidente da Câmara, presidente da Assembleia Municipal e vereadores marcaram presença na procissão do
Senhor Santo Cristo dos Milagres, este ano a 17 de Maio.
A Filarmónica Eco Edificante também foi convidada a integrar a procissão, juntando-se a muitas outras bandas
da ilha e a outra filarmónica convidada dos Açores.
O Santo Cristo dos Milagres é a maior festa religiosa
do arquipélago e continua a juntar milhares de foras-

teiros vindos das restantes ilhas, das comunidades dos
Estados Unidos e do Canadá, e mesmo do continente
português, sobretudo nos últimos anos. A fé ao Senhor
Santo Cristo dos Milagres e a grande tradição que têm
estas festividades continuam a mobilizar muitos forasteiros. O bom tempo que já se faz sentir nesta altura e a
beleza da ilha são também chamariz para esta semana
de festa na maior cidade de São Miguel.



BOLETIM MUNICIPAL DE NORDESTE | MAIO 2009 | N 310

câmara subsidia dvd “Canções do
mundo” das escolas do concelho
A apresentação pública do trabalho inédito nos Açores,
DVD “Canções do Mundo” teve sala cheia com a participação dos pequenos cantores, dos pais e da restante
comunidade educativa da Escola Básica e Secundária
de Nordeste. O lançamento fez-se no ginásio da escola
secundária, com o recinto devidamente engalanado
para receber o evento. A preparação e decoração do
pavilhão foram feitas pela câmara municipal.
A apresentação do DVD resulta de gravações de dois
dias no Centro Municipal de Actividades Culturais, feitas no passado mês de Fevereiro e coordenadas por
técnicos vindos do continente português. Foram incluídos no DVD os videoclips das gravações, um documentário sobre a escola, entrevista aos docentes de
Educação Musical, à presidente do concelho executivo
e ao presidente da Câmara do Nordeste.
Subiram ao palco todas as escolas do primeiro ciclo,
algumas turmas dos restantes ciclos da básica e secundária e também os professores e auxiliares, para
entoar canções que marcaram a história da música e
que são reconhecidas em qualquer parte do mundo.
Presidente da Câmara acarinha projecto e fala do
apoio municipal aos jovens
A câmara também apoiou o projecto por ser uma actividade de interesse pedagógico e cultural para os
jovens, e fê-lo cedendo os espaços para gravação e
apresentação, transporte de todas as escolas e aquisição de 200 cópias do DVD.
Presente na apresentação pública do trabalho, o presidente José Carlos Carreiro congratulou-se com a iniciativa, saudando os professores, os alunos, os auxiliares
e os pais por abraçarem o projecto. Nesta intervenção,
o presidente José Carlos Carreiro lembrou o apoio que
Câmara tem prestado às escolas para um ensino de
qualidade. Falou do complexo de piscinas cobertas a
inaugurar e que vem servir em muito a escola, também das obras que tem executado em todos os edifí-

cios escolares do concelho, do material escolar para o
primeiro ciclo, da cedência de transporte para as actividades feitas fora da escola e, por ultimo, nas actividades lúdicas e pedagógicas que a Câmara, em conjunto
com a escola, oferece todos os anos aos jovens, como
a comemoração do Dia Mundial da Criança, a Feira do
Livro do Nordeste, o cortejo de Carnaval, a Cantata de
Natal e outros eventos mais pequenos.
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PRESIDENTE DA CÂMARA NA COMEMORAÇÃO
DOS 97 ANOS DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE

A santa Casa da Misericórdia de Nordeste celebrou a
12 de Maio 97 anos. O presidente da câmara, José Carlos Carreiros, associou-se à comemoração desta instituição cujo trabalho tem sido muito importante para
o concelho, não só no apoio aos idosos, mas também
dos mais desprotegidos e, nos últimos tempos, na ocupação dos tempos livres dos mais jovens através dos
ATL´s em várias freguesias.
O programa comemorativo contou com uma missa
de Acção de Graças na Achada, presidida pelo vigário
episcopal padre Octávio Medeiros e presidida por mais
quatro sacerdotes do concelho. Nesta celebração coroou, como é tradição nas Domingas, uma utente com
88 anos, Salomé Amaral, da freguesia da Achada.
Em altura de festividades do Espírito Santo, houve
ainda um convívio com as típicas sopas servidas aos
utentes e convidados, antecedida do descerramento
de uma placa a assinalar o aniversário e os benfeitores
da instituição. O descerramento teve a particularidade de ser feito por uma utente com a provecta idade
de 97 anos – tantos quantos celebrava aquela misericórdia –, Maria José Correia da freguesia da Achadinha.

conceitos, de ideias e de formas de ver o mundo pelas
pessoas, foi salientado pelo docente da Católica como
factor negativo se tudo é consumido como “verdade
absoluta”. A televisão e outros canais de informação,
afirmou o conferencista, são exclusivamente meios de
entretenimento. Os valores, esses devem ser bebidos
no berço, na família, nas instituições religiosas, na vivência em comunidade. Todavia, será sempre de ressalvar a importância dos jornais e da própria televisão
e de outros audiovisuais para a obtenção de conhecimento e formação intelectual, desde que se saiba
filtrar o importante do acessório.
A conferência, no Centro Municipal, teve casa cheia,
estando presentes muitas entidades do concelho, entre estas, o presidente da Câmara Municipal de Nordeste. O Grupo K9 da freguesia da Salga fechou com
muita gargalhada o serão e ainda houve tempo para
cantar os parabéns à misericórdia.

Conferência por professor da Universidade Católica
A comemoração do aniversário da misericórdia encerrou com uma palestra por João César das Neves, docente da Universidade Católica e prestigiado colunista
da imprensa nacional, sobre “Os Meios de Comunicação Social na Promoção dos Valores”. A presença cada
vez maior dos meios de comunicação- exclusivamente
da televisão nas zonas mais rurais- na vida das pessoas e a consequência que tal facto tem na formação de
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JOVENS ELUCIDADOS PARA
A PROTECÇÃO DO CAGARRO
No Dia Mundial das Aves Migratórias,
9 de Maio, o Centro Ambiental do
Priolo, com o apoio da Câmara Municipal, promoveu uma palestra sobre a
migração dos cagarros. A intenção foi
sensibilizar a população local para a
protecção desta ave tão comum nos
Açores e que nos visita todos os Verões.
Há muita gente que desconhece que
o cagarro é a ave migratória mais
comum nos Açores. A viagem dos
cagarros aos Açores inicia-se no mês
de Março, altura em que chegam aos
arquipélago à procura de local para
nidificar, terminando em Setembro
ou Outubro quando os juvenis partem
para o oceano, e só regressam na Primavera seguinte.
É esta viagem que apresenta alguns
riscos. Os cagarros utilizam as estrelas para se guiar e
por vezes ficam confusos com as luzes das povoações

ou dos carros, batendo nas estradas e arriscando-se a
ser atropelados. É nesta altura que podemos todos fazer
a diferença, ajudando os cagarros a prosseguir a sua
migração. Sempre que encontre um cagarro na estrada
coloque-o numa caixa (perfurada) e leve-o até à costa,
colocando-o num local em que possa iniciar voo. Não
coloque em zona demasiado próxima do mar onde o
bater das ondas possam dificultar o voo da ave.
Estas e outras informações foram dadas pelo Centro Ambiental do Priolo na palestra dada no auditório da Biblioteca Municipal, a que se seguiu um passeio a pé até à
Boca da Ribeira para observação de cagarros. Durante a
tarde, ouve também a leitura do conto “O Zeca Garro”
para o público mais jovem. O grupo de escutistas da vila
do Nordeste teve uma presença especial nesta apresentação do conto e teve também a possibilidade de observar cagarros durante o dia a partir do Farol do Arnel.

CONCURSO E EXPOSIÇÃO DE
ARRANJOS FLORAIS NA PEDREIRA
A comissão de festas da Pedreira organiza este ano
um concurso de arranjos florais, ficando estes em exposição no salão paroquial durante as festividades da
localidade que decorrem entre 9 e 14 de Julho.
Os arranjos florais a expor podem recorrer a flores
secas e naturais e a exposição está aberta também
a pinturas a óleo ou em outras técnicas (mesmo que

bordado em quadro) desde que retratem o tema das
flores.
As pessoas do concelho ou de fora que queiram participar devem inscrever-se até à última semana de Julho,
através do tlm. 917003798. O concurso será coordenado por um júri convidado para o efeito e premiará os
três melhores trabalhos expostos.
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PLANO DE XADREZ DO NORDESTE

ALUNOS QUE OCUPAM OS PÓDIOS
O Plano de Xadrez do Nordeste tem alunos a ocupar os
pódios das provas de xadrez disputadas até à data. O
número é significativo e mostra o esforço e qualidade
dos alunos do Plano de Xadrez, com o apoio dos coordenadores e da Câmara Municipal que financia e presta todo o apoio logístico à concretização do mesmo.
Abaixo, publicamos os nomes e respectiva classificação dos nossos vencedores.
Nome	Camp. Reg. De Sub’s	INTERMUNICIPIOS
Alexandre Sousa
…..
1º SUB-08 Masc.
Diana Costa
Bicampeã SUB-08
1ª SUB-08 Fem.
Francisca Costa
Campeã SUB-10
Jenifer Medeiros
Campeã SUB-10 em 2008
e SUB-12 em 2009
1ª SUB-12
Cláudia Medeiros
Campeã SUB-12 em 2008
e SUB-14 em 2009
1ª SUB-14
Pedro Medeiros
Vice Campeão SUB-12
1º SUB-12
Brenda Louro
Vice Campeã SUB-10
1ª SUB-10

Cláudia Medeiros, Campeã SUB-12 em 2008 e SUB-14 em 2009

ENCONTRO DE XADREZ MOVIMENTA
QUASE UMA CENTENA DE JOVENS
Município do Nordeste orgulhoso da aposta na modalidade
Os alunos do Nordeste rumaram a Vila Franca no feriado do 25 de Abril para disputar com os alunos dos
outros concelhos a quarta jornada do Inter Municípios.
Alcançaram o terceiro lugar na classificativa por escolas
e por câmaras, uma posição nada desprestigiante.
Compareceram à jornada 92 alunos, incluído o jogador
mais jovem e que é do Nordeste, o Tomás Sousa Medeiros, com 5 anos, da escola da Achada. É motivo de
orgulho para os municípios, escolas, colaboradores da
competição e director da prova- Henrique Cardoso- conseguir reunir tanta gente jovem à volta da modalidade.

Os alunos do Nordeste foram acompanhados pela professora Vanda Rodrigues e ainda pela jovem monitora
de xadrez Virgínia Pimentel, responsável pelos meninos do jardim-de-infância da Achada.
Na classificação de sub’s, e no que respeita à participação do Nordeste, destaque para a Cláudia Medeiros, nos
sub 14; o Pedro Medeiros e a Jenifer Mdeiros nos sub 12;
a Brenda Louro nos sub 10 e a Diana Costa nos sub 8.
No final da competição, que durante uma tarde inteira,
todos os alunos foram presenteados com uma lembrança e um lanche pela Câmara Municipal de Vila Franca.
CLASSIFICAÇÃO PROGRESSIVA DAS 5 PRIMEIRAS ESCOLAS
1ª Classificada – EB/S Antero de Quental
2ª Classificada – EB/S Lagoa
3ª Classificada – EB/S V. Nordeste
4ª Classificada – EB/S Ribeira Grande
5ª Classificada – EB/S Roberto Ivens

42 Pontos
41 Pontos
39 Pontos
35.5 Pontos
33.5 Pontos

Somatório dos pontos obtidos pelos 4 melhor classificados de cada escola.
CLASSIFICAÇÃO PROGRESSIVA POR CÂMARAS
1ª Classificada – CM de Ponta Delgada
2ª Classificada – CM da Lagoa
3ª Classificada – CM de Nordeste
4ª Classificada – CM da Ribeira Grande
5ª Classificada – CM da Povoação
6ª Classificada – CM de Vila Franca do Campo (Sem presenças)

49 Pontos
41 Pontos
39 Pontos
35.5 Pontos
34 Pontos
0 Pontos

Somatório dos pontos obtidos pelos 4 melhor classificados de cada concelho
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