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PAVIMENTAÇÕES EM TODO O CONCELHO

As pavimentações iniciaram-se na Pedreira com inter-
venção em vários arruamentos da localidade, atingindo 
230 mil euros. Santo António e Achada também estão 
contempladas neste pacote de pavimentações, com as 
intervenções nesta última freguesia a rondar os 100 mil 
euros, e em Santo António cerca de 40 mil. 
Na freguesia da Salga são pavimentadas a Rua do Val-
verde, Rua do Cemitério e Travessa da Vitória, custando 
a intervenção 16 mil euros.
Na Achadinha, são pavimentadas a rua do sr. João Cura-
dor e o Burguete, rondando a obra 14.300 euros.
A freguesia de Santana também está contemplada, 
concretamente num troço da Antiga Estrada Regional, 
Rua do Rocha e Rua Direita - esta última já pavimenta-
da- no valor de 85 mil euros.
Na Algarvia, serão pavimentadas várias ruas, entre es-
tas, o Ramal Velho, Rua Nova, Rua do Posto de Leite, Rua 
do Cemitério, Rua do Pico e do Calço, perfazendo os 51 
mil euros. 

O orçamento do município para 2009 deu grande destaque à rede viária, concretamente 
à repavimentação, abertura, execução de passeios e outros pequenos melhoramentos 
em todos os arruamentos do concelho que apresentam necessidade de intervenção. Esta 
empreitada no valor global 750 mil euros  contempla todas as freguesias.

Rua Dr. Manuel J. da Silveira, Fazenda

Em São Pedro, as pavimentações rondam os 19.500 eu-
ros e abrangem a Rua Pe. Dinis da Luz, Ruas da Malaca 
e do Outeiro.
Na Lomba da Fazenda foram contemplados vários ar-
ruamentos, já todos pavimentados e no valor de 142 mil 
euros. Travessa Dr. Manuel João da Silveira, Rua Francis-
co Duarte, Travessa do Casal, rua e travessa do Outeiro 
de Cima, Rua da Fonte, Caminho do Concelho, Rua das 
Almas de Baixo, Rua do Galante, Queiró e Rua e Travessa 
da Fonte foram os arruamentos pavimentados. 
Por fim, a vila do Nordeste tem intervenções na Rua 
da Erva Má, Caminho do Cemitério, Rua Debaixo da Pon-
te, Rua do Parque, Além e Jorge Maria Reis Machado. O 
total destas pavimentações ronda os 119 mil euros.
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Nestes termos, foram atribuídos aos Lions Clube do 
Nordeste, tendo em consideração os fins sociais a que a 
instituição prossegue, 1500 euros destinados a despesas 
de funcionamento. Este apoio foi acrescido de 4.670 euros 
com vista à concretização da 17ª edição do Convívio de 
Idosos do Nordeste, uma iniciativa salutar do lions clube.
As filarmónicas do concelho foram todas apoiadas em 
15 mil euros cada, direccionados para despesas de funcio-
namento das instituições (10 mil euros) e para aquisição 
de fardamento e de instrumentos. As filarmónicas Estrela 
do Oriente de Algarvia e Imaculada Conceição da Lomba 
da Fazenda recebem mais um apoio monetário para as 
deslocações em intercâmbio cultural, consubstanciado em 
cinco bilhetes de avião de cada uma das filarmónicas.
O Agrupamento de Escuteiros do Nordeste é apoia-
do com 500 euros para concretização do plano de acti-
vidades. A Casa de Povo da Lomba da Fazenda recebe o 
apoio de 2500 euros para despesas de funcionamento 
do Grupo Folclórico Imaculada Conceição.
A Casa de Trabalho do Nordeste foi outra instituição 
apoiada pelo município, pela forte promoção do arte-
sanato e papel social que desempenha, sendo-lhe atri-
buído o apoio de 15 mil euros para ajuda dos postos de 
trabalho das artesãs da instituição.
Para despesas de funcionamento, o Grupo de Cantares 
de Nordeste recebe o apoio de 1250 euros, acrescidos 

GRANDE APOIO À CULTURA
E A INSTITUIÇÕES SOCIAIS
Tendo em atenção o importante papel das instituições culturais e sociais na vida do 
município, a câmara atribui anualmente um apoio financeiro a todas as entidades que 
se candidatem a este apoio e de acordo com o Regulamento de Atribuição de Apoios às 
Colectividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social do Concelho.

de cinco passagens de avião para fazer face às despesas 
tidas com uma deslocação aos Estados Unidos na qual o 
grupo representou culturalmente o concelho.
A Associação de Pais da Escola Básica e Secundária 
de Nordeste também é apoiada pelo município com 
1000 euros visando despesas de funcionamento, acres-
cidos de cinco bilhetes de avião de ajuda à viagem de 
finalistas do 12º ano. Este apoio pretende promover a 
qualidade do ensino, também possibilitando o alargar de 
horizontes dos alunos.
A Associação dos Bombeiros Voluntários recebe o 
apoio de 10 mil euros do município com vista a despe-
sas de funcionamento da associação, e mais 2700 euros 
para suportar o seguro do pessoal contratado. Para inter-
câmbio cultural da Charanga, a câmara atribui igualmen-
te cinco bilhetes de avião.
A Associação Nordeste Jovem, por promover a Semana 
da Juventude que decorreu durante as Festas do Nordes-
te, trazendo ao concelho todas as bandas do grande palco 
e custeando actividades desportivas e outras de carácter 
cultural, foi apoiada pelo município em 60 mil euros. 
Para apoio à edição do Guia Turístico do Nordeste, tam-
bém promovido por esta associação com apoios do pro-
grama comunitário Leader, a câmara atribuiu um apoio 
de 8440 euros.
As comissões fabriqueiras das paróquias de Santo Antó-
nio, Lomba da Fazenda, Achadinha, São Pedro, Algarvia, Sal-
ga e Pedreira são igualmente apoiadas pelo município, sen-
do a verba destinada à realização das festas das paróquias.  
O Centro Cultural Pe. Francisco Jacinto do Amaral, na 
Lomba da Fazenda, é também apoiado por se encontrar ao 
serviço da comunidade, sendo-lhe atribuídos 2.500 euros 
que visam custear gastos com o funcionamento do centro.
Para aquisição de equipamento para os serviços, a câmara 
atribuiu um apoio no valor de 2350 euros à Amizade 2000,
Associação de Apoio a Deficientes Inadaptados do Nordeste.
Por último, é apoiada a Associação Cultural e Des-
portiva da Escola Básica e Secundária de Nordeste
com 1000 euros para aquisição de mobiliário, e mais 
768 euros de ajuda à edição do jornal da escola que a 
associação coordena. A Cooperativa Alegria e Paz tam-
bém recebe do município 19 mil euros que vão para 
apoio às obras de melhoria que a padaria está a fazer 
nas instalações.

As nossas filarmónicas lá fora 
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Relembrando, o Plano de Pormenor da Vila prevê a cria-
ção de uma nova zona de expansão, concretamente na 
área entre a Igreja Matriz, traseiras, e as Amoreiras. Ca-
rente de intervenção que requalificasse esta zona, o pro-
jecto de expansão integra uma praça e na base desta um 
parque de estacionamento subterrâneo, a que se juntam 
também novos arruamentos, edifícios de pequeno porte 
para serviços e moradias e ainda loteamentos habitacio-
nais ao longo de uma parte da variante ao viaduto. Os 
procedimentos para o arranque da primeira fase, concre-
tamente abertura de nova via e reabilitação de outra, já 
estão a decorrer. 

PLANOS DE PORMENOR
DA SALGA E DA VILA
PRONTOS A ENTRAR EM VIGOR
Terminado o período de discussão pública, os planos de pormenor da Salga e da vila do 
Nordeste tiveram aprovação final da Assembleia Municipal a 25 de Junho do corrente. 
A Câmara Municipal congratula-se com a aprovação final de ambos os planos tendo em 
consideração o muito que representa para o crescimento e desenvolvimento quer da 
vila do Nordeste, quer da Salga.

O Plano de Pormenor da Salga, por sua vez, vem permitir 
a identificação e delimitação rigorosa do solo das 150 
habitações existentes na freguesia, resolvendo-se 
assim um problema que tem acarretado grandes 
inconvenientes para aquela população. Destas 150 ca-
sas, 113 encontram-se construídas em terrenos cujo pro-
prietário não é o mesmo da habitação. Com este novo 
instrumento de trabalho, a Salga ganha também pos-
sibilidade de crescimento de novas zonas para ha-
bitação, novos arruamentos, parque de estaciona-
mento e mais espaços públicos.
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SANTO ANTÓNIO DO NORDESTINHO
EXPÔS SÍMBOLOS HERÁLDICOS DA FREGUESIA

Integrado nas festividades em honra do padroeiro, a 
Junta de Santo António do Nordestinho apresentou à 
população os símbolos heráldicos da freguesia numa 
cerimónia que reuniu a população local, entidades do 
concelho, a assembleia de freguesia, o pároco e ouvidor 
eclesiástico de Nordeste Agostinho Lima, os presidentes 
da câmara e assembleia Municipal, José Carlos Carreiro e 
João de Deus Andrade de Sousa, e vereação. 
O programa comemorativo dos símbolos heráldicos desta 
jovem freguesia do concelho (pois fazia parte da antiga fre-
guesia do Nordestinho) incluiu a entoação do novo hino da 
freguesia pela Filarmónica Estrela do Oriente da freguesia 
da Algarvia, banda composta também por vários músicos 
de Santo António do Nordestinho. A letra e música do hino 
foram criados por Cláudia Dutra e Eduardo Jorge Lima Melo.
No Centro Cultural Padre Manuel Raposo, espaço que aco-
lheu a cerimónia, foi feita uma apresentação histórica da 
freguesia por Maria Urânea Brasil, ressalvando-se o dina-
mismo local ao nível dos serviços, do comércio e da própria 
actividade cultural que a esta localidade sempre teve. 
O dinamismo da freguesia em diferentes áreas foi sa-
lientado pelo autarca local, Gilberto Couto, destacando 

obras efectuadas pela junta de freguesia com vista à 
melhoria da qualidade de vida da população local.

SIMBOLOGIA DA HERÁLDICA 
O brasão da freguesia foi inspirado no mar e ribeiros 
existentes na localidade, com realce também para mon-
tanha e para as hortênsias. O orago (Santo António) está 
igualmente representado através de Cruz Bolotada 

OBRAS DA CÂMARA EM SANTO ANTÓNIO
O presidente da câmara, José Carlos Carreiro, congratulou-
se com a apresentação dos símbolos heráldicos da fregue-
sia de Santo António e lembrou o apoio que a autarquia 
prestou na prossecução da vontade de desanexação da 
antiga freguesia de Nordestinho, indo ao encontro de uma 
legítimo direito das populações, aprovado por unanimidade 
pela Assembleia Legislativa Regional por proposta do Parti-
do Social Democrata, liderado então por Manuel Arruda. 
O presidente da câmara municipal resumiu igualmente 
obras do município efectuadas na freguesia de Santo An-
tónio, destacando-se a mais recente e emblemática para 
a localidade, o Centro Cultural Padre Manuel Raposo.

Durante a cerimónia de apresentação dos símbolos heráldicos a Junta 
de Freguesia distinguiu entidades, instituições e individualidades da 
freguesia e do concelho que ao longo dos anos têm contribuído em 
áreas diferentes para o desenvolvimento de Santo António do Nor-
destinho, atribuindo-lhes a Medalha da Freguesia.
O presidente da Câmara José Carlos Carreiro foi um dos homenageados, 
pelo trabalho que o município tem feito na freguesia e pelo empenho pes-
soal que tem depositado nas intervenções aqui efectuadas, sempre com o 
propósito de melhorar a qualidade de vida das populações locais. 
Muitas outras individualidades e instituições foram distinguidas pela 
Junta de Freguesia de Santo António, incluindo o pároco e ouvidor 
eclesiástico de Nordeste Agostinho Lima. 

PRESIDENTE DA CÂMARA RECEBE MEDALHA DA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO
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OBRAS
O CONCELHO EM MOVIMENTO

Capela funerária de São Pedro Capela funerária da Achada

Capela funerária de Algarvia Execução da capela funerária da Pedreira

Beneficiação da Escola da Achadinha Vedação da Escola da Achada
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Beneficiação da Escola de Santana Vedação da Escola de Algarvia

Beneficiação da Escola de São Pedro Pavimentação da Rua Direita em Santana 

Casa de Cultura da Algarvia

OBRAS O CONCELHO EM MOVIMENTO
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Abertura do Caminho do Touril na Salga 

Abertura da Travessa do Lenho na Achada

Pavimentação do Caminho do Canto na Achada Pavimentação do Caminho do Baião em São Pedro

OBRAS O CONCELHO EM MOVIMENTO



8

BOLETIM MUNICIPAL DE NORDESTE | JUNHO 2009 | N 311

Pavimentação do Caminho das Relvas na Achadinha

Pavimentação do Outeiro de Cima na Fazenda

Pavimentação da Travessa da Fonte na Fazenda Pavimentação da Travessa do Casal na Fazenda

OBRAS O CONCELHO EM MOVIMENTO
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Pavimentação da Rua Dr. Manuel João da Silveira, na Fazenda Pavimentação da Rua Francisco Duarte, na Fazenda

Pavimentação em slurry-seal em Santo António

OBRAS O CONCELHO EM MOVIMENTO
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Património municipal (pinturas)

Limpeza de caminhos Beneficiação de parques

Beneficiação de jardins

OBRAS O CONCELHO EM MOVIMENTO
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Durante o Seminário de Prevenção ao Mau Uso de Subs-
tâncias (realizado pela comissão de protecção de crian-
ças e jovens local), o presidente da Câmara do Nordeste, 
José Carlos Carreiro, deixou a boa notícia de que a autar-

CÂMARA VAI CRIAR PLANO MUNICIPAL DE 
PREVENÇÃO ÀS TOXICODEPENDÊNCIAS

quia vai criar um Plano Municipal de Prevenção às Toxi-
codependências, com gabinete a funcionar no concelho 
e auxílio de um técnico de saúde que apoiará as famílias 
e jovens que se deparam com este tipo de problemas.
 A iniciativa nasceu deste seminário realizado pela Co-
missão de Protecção de Crianças e Jovens de Nordeste 
em finais de Maio, vindo juntar-se a uma vontade já 
anterior da autarquia de intervir de alguma forma na 
procura de soluções e de apoio a este problema social, 
que embora de proporções ainda pouco alarmantes no 
concelho preocupa muito as famílias e as populações no 
geral. A criação deste gabinete será possível graças à 
colaboração de entidades sociais e de saúde com com-
petências na prevenção, orientação e tratamento das 
dependências, na sua maioria presentes neste encontro 
de dois dias que teve lugar no concelho e foi promovi-
do pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do 
Nordeste.

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE JOVENS
E CRIANÇAS ALERTA PARA A PREVENÇÃO 
DA DEPENDÊNCIA DO ÁLCOOL E DE DROGAS

O abuso do álcool e a entrada dos jovens no consumo 
das drogas ilícitas foram temas discutidos com pais, 
encarregados de educação, professores e auxiliares de 
acção educativa, alunos, instituições e entidades com 
responsabilidade social. A mensagem e o alerta foram 
trazidos ao concelho por técnicos de saúde ligados ao 
tratamento e prevenção de doenças derivadas deste tipo 
de dependências. Entre os oradores estiveram a respon-
sável pela associação ARRISCA, Suzete Frias, a directora 
regional da Prevenção e Combate às Dependências, o 
xerife Thomas Hodgson de Massachusetts (responsável 
pela implementação nos Estados Unidos de um mode-
lo de prevenção às drogas junto das escolas), Augusto 
Pinto, médico da Unidade de Alcoologia de Coimbra e 
autor de diversos trabalhos sobre a problemática do ál-

Foram dois dias de seminário que a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Nor-
deste (CPCJN) promoveu no concelho, abordando a prevenção ao consumo das droga 
ilícitas, mas também e com grande enfoque na prevenção ao consumo do álcool, que 
aumentou substancialmente nos últimos anos junto das camadas mais jovens e é um 
hábito que tende a crescer, como o demonstram estudos muito recentes apresentados 
neste seminário por técnicos de saúde.
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cool, Maria do Rosário Mendes, do Instituto Europeu de 
Estudos Factores de Risco em Crianças e Adolescentes, 
e Alberto Peixoto do Comando de Segurança Pública de 
Ponta Delgada, conhecedor destas temáticas e com tra-
balhos publicados sobre as mesmas.

JOVENS PRECISAM DE HÁBITOS
E DE PROJECTOS DE VIDA SAUDÁVEIS

O painel que fechou o último dia de seminário foi mais 
direccionado para as alternativas possíveis às dependên-
cias, com os oradores unânimes na opção de práticas e 
projectos de vida saudáveis. Para uma plateia repleta de 
jovens das escolas básica e secundária e profissional do 
concelho, as propostas de alternativa às drogas deixadas 
pelos prelectores foram muitas, entre estas, a opção pelo 
desporto, pela actividade cultural, pelo conhecimento na 
escola e fora da escola, e muito pela interacção com os 
outros, construindo sentimentos, emoções, sentimentos 
de pertença e de auto-estima importantíssimos para o 
bem-estar e equilíbrio das pessoas, como deixou salien-
tado o psicólogo Carlos Alves (técnico da Casa de Traba-
lho de Nordeste e da CPCJN) na sua intervenção.
Alunos da Escola Profissional do Nordeste fazem vídeo 
sobre perigo das drogas 
Para complementar os painéis direccionados para as 
prevenções às dependências, os alunos da Escola Pro-
fissional do Nordeste prepararam alguns vídeos alusivos 
a esta temática, produzidos e com representação dos 
próprios alunos. Esta atitude autodidacta dos alunos e a 
sensibilidade e conhecimento que mostraram ter para 
com o problema das dependências mereceu um aplauso 
entusiástico dos técnicos de saúde presentes e no geral 
de toda a plateia.
E porque o combate às dependências também passa pela 
ocupação em actividades culturais e recreativas, o Clube 
Musical da Escola Básica e Secundária do Nordeste en-
cerrou o seminário com alguns números musicais. Numa 
das tardes dos dias de seminário alguns alunos puderam 
ainda praticar actividades radicais junto à Variante ao Via-
duto, pretendendo-se com a actividade sensibilizar os jo-
vens para fontes de “adrenalina” e bem-estar saudáveis.

SUCESSO DO SEMINÁRIO MERECEU VOTO
DE FELICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

No balanço destes dois dias de trabalho, o responsá-
vel pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do 
Nordeste, Rogério Frias, mostrou-se muito satisfeito pelo 
resultado positivo que este seminário teve na tomada 
de consciência dos jovens, das famílias, da escola, e da 
população no geral, para com o sério problema das de-
pendências e para o agilizar de práticas no sentido do 
combate às mesmas.  
O sucesso e o alcance do seminário da Comissão de Pro-
tecção de Crianças e Jovens do Nordeste, com repercus-
sões muito positivas junto da comunidade educativa e 
não só, mereceram um voto de felicitações da câmara 
municipal, aprovado em reunião ordinária. 
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A Câmara Municipal reuniu-se em sessão ordinária a 27 
de Maio e 8 de Junho, presidida por José Carlos Carreiro. 
À mesa de reunião foram levados assuntos de relevante 
interesse para a actividade do município. 
A atribuição de apoios à cultura e a instituições so-
ciais foi uma das propostas aprovadas por unanimidade 
na reunião de câmara. 
O convite ao bispo D. David Dias Pimentel para presi-
dir às festividades concelhias foi outra proposta aprovada 
por unanimidade pela Câmara, mantendo a tradição das 
comemorações do dia do município serem presididas por 

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
DELIBERA

CÂMARA
MUNICIPAL
REÚNE-SE

Reunida em sessão ordinária a 25 de Junho, sob a presi-
dência de João de Deus Andrade de Sousa, a Assembleia 
Municipal fez a aprovação final, por unanimidade, dos 
planos de pormenor da vila e da Salga, após conclu-
são do período de discussão pública dos mesmos. 
O regulamento do Conselho Municipal de Juventude foi 
outra proposta aprovada por unanimidade pela Assembleia 

Municipal, tal como o regulamento de instalação e funcio-
namento dos estabelecimentos de alojamento local.
Nesta sessão ordinária, a Assembleia aprovou por maioria 
a segunda revisão das Grandes Opções do Plano Muni-
cipal para o corrente ano financeiro, a alteração da es-
trutura orgânica dos serviços municipais e, por último, 
tomou conhecimento da actividade e situação financei-
ra do município.

uma personalidade de prestígio ligada ao concelho.
O sucesso alcançado pelo seminário de Prevenção 
às Toxicodependências, organizado pela Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens do Nordeste, mereceu 
um voto de felicitação da câmara municipal, uma vez 
que teve repercussões muito positivas ao nível da escola 
e da comunidade no geral.
Como é habitual nestas sessões, o órgão deliberativo to-
mou conhecimento do resumo diário da tesouraria e do 
andamento e aspectos logísticos das obras e projectos 
em execução ou em fase de adjudicação no concelho.
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A chuva não ajudou muito à concretização das acti-
vidades preparadas pelo município para assinalar o 
Dia Mundial da Criança, mas não retirou a habitual 
alegria dos mais novos.
As 400 crianças do primeiro ciclo e pré-primário que 
se deslocaram ao centro histórico puderam saltar 
num insuflável e nos trampolins no Largo do Jogo da 
Choca. No jardim municipal, houve a apresentação 
às crianças do livro infantil “Lontra Lia”, recentemen-
te lançado no continente português, da autoria de 
Luís e Sandra de Matos. A história infantil pretende 
educar os mais novos para a protecção dos animais 
ameaçados de extinção, como é o caso da lontra que 
dá nome à história e que vive nos rios do Alentejo. 
Os cães da Policia de Segurança Pública fecharam a 
manhã de actividade do Dia Mundial da Criança com 
uma demonstração de perícia. Como era de esperar, 
as crianças apreciaram e divertiram-se imenso com a 
exibição dos cães.
No final da manhã, a Câmara Municipal ofereceu um 
lanche a todas as crianças e todos tiveram direito a 
um boné alusivo ao dia.

400 CRIANÇAS NA
RUA A COMEMORAR
O SEU DIA
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ALUNOS SENSIBILIZADOS
PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE

A Câmara Municipal associou-se à comemoração do Dia Mun-
dial do Ambiente  oferecendo t-shirts aos alunos dos 5º, 6ºano, 
PERE e UNECA da Escola Básica e Secundária de Nordeste envol-
vidos em actividades de promoção de boas práticas ambientais. 
O vice-presidente Rogério Frias também esteve presente nas 
comemorações em representação da Câmara Municipal.
As acções, coordenadas pela representante da eco-escola Lúcia 
Carreiro, distribuíram-se por várias pontos da escola, com um pe-
ddy-paper no átrio à volta do tema “Ambiente é com a gente”, 
a separação de resíduos recicláveis na sala de convívio e passa-
tempos na sala de estudo. Sendo uma eco-escola a Básica e Se-
cundária do Nordeste, o dia foi aproveitado também para expor 
os trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo do ano no que 
respeita a práticas ambientais e também novas informações e 
alertas. Nesta exposição os alunos puderam deixar sugestões e 
mensagens num painel afixado para o efeito. 

CIENTISTA POLAR FALA DE ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS E ALERTA CONSCIÊNCIAS 

O nordeste teve a honra de receber um cientista na data 
em que se assinalava o Dia Polar. 
Para além da raridade de se conseguir a disponibilidade 
de um cientista para a realização de uma palestra, o 
tema abordado foi de grande interesse uma vez tratar-
se do aquecimento global que está a provocar grandes 
alterações na zona mais gelada e mais importante para 
o ciclo da água no planeta, na Antárctida. 
O cientista, Gonçalo Vieira, falou destes problemas aos 
alunos da Escola Básica e Secundária do Nordeste, e 

também à comunidade nordestense numa sessão reali-
zada ao final da tarde no Centro Municipal. Gonçalo Viei-
ra é professor da Universidade de Lisboa e é o respon-
sável pelo Programa Polar Português concretizado numa 
equipa de investigadores portugueses que desenvolve 
estudos na Antárctida. 
A vinda do cientista polar ao Nordeste foi organizada pelo 
grupo disciplinar de Geografia, nomeadamente pela docen-
te Bernardette Oliveira, e teve o apoio da câmara municipal 
tendo em conta o interesse e qualidade dos trabalhos.
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Várias actividades promovidas pelo Centro Desportivo do Nordeste têm o 
seu pico nos meses de Verão. Entre Maio e Junho realizaram-se várias ac-
tividades como o passeio de cicloturismo sempre muito agradável por esta 
altura. Por trilhos e estrada, a viagem estendeu-se  da freguesia da Salga 
até à vila do Nordeste e durou seis horas.
Em Maio teve lugar também o segundo Torneio de Speedball com 10 equipas a 
participar. Apesar de todos terem saído vitoriosos, o primeiro lugar foi arrecada-
do pela equipa da Achada, seguida das equipas Monstros e Power Rangers. 
No inicio de Junho chegou o Torneio de Futebol7 Sub16 Inter-Juntas de Fre-
guesia do Nordeste. Disputou-se no Complexo Desportivo do Nordeste e 
contou com as equipas das freguesias do Nordeste, Fazenda, São Pedro Nor-
destinho, Santana, Achada e Salga, num total de 70 jovens atletas que com 
espírito competitivo animaram o encontro e tentaram a melhor classificação 
para a freguesia respectiva.
No final da prova procedeu-se à entrega dos troféus, com a equipa do Nor-
deste a arrecadar o primeiro lugar, seguida das equipas da Achada e Salga. 
O presidente da câmara, José Carlos Carreiro, esteve na entrega das taças 
em retribuição pelo empenho dos atletas em manter esta tradição despor-
tiva do concelho.

VÁRIAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS EM MAIO E JUNHO

ESCUTEIROS DE NORDESTE FAZEM PROMESSAS
O Agrupamento 720 – Nordeste, do Corpo Nacional de 
Escutas) celebrou o ritual da Velada de Armas e de Pro-
messas. Na Igreja Matriz de São Jorge, no sábado, teve 
lugar a Velada de Armas diante do patrono desta paró-
quia, São Jorge, servindo de preparação e reflexão, quer 
para os jovens que vão fazer a sua promessa, quer para 
todos os elementos do agrupamento.
Já no domingo, exploradores e caminheiros fizeram ou 
renovaram a sua promessa na eucaristia presidida pelo 
assistente do agrupamento e pároco da vila, Agostinho 
Lima, que na homília reforçou o sentido da promessa, elo-
giando a acção do maior movimento mundial de jovens 
e aproveitou o momento para homenagear o chefe Paulo 
Jorge, um dos fundadores do escutismo no Nordeste.
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A quinta jornada do Inter Municípios realizou-se no con-
celho da povoação e com a participação de cerca de 100 
alunos vindos de todos os concelhos à excepção de Vila 
Franca do Campo. Entre estes, estiveram os persistentes 
alunos do Nordeste, incluído o mais jovem jogador do 
torneio, o Tomás Medeiros de apenas cinco anos e da 
Escola da Achada.
Na classificação de sub´s, a Cláudia Medeiros, a Jenifer e 
Pedro Medeiros, a Brenda Louro, a Diana Costa e o Ale-
xandre Costa voltaram a destacar-se. A Cláudia Medeiros 
nos sub 14, a Jenifer e o Pedro nos sub 12, a Brenda Lou-
ro no escalão de sub 10 e a Diana Costa e o Alexandre 
Sousa nos sub 8.

INTER MUNICÍPIOS NA 5ª JORNADA
TORNEIO ACOLHE 133 JOGADORES

Como sempre acontece nestes encontros do Inter Mu-
nicípios, os jogadores foram agraciados com uma me-
dalha de participação e um lanche no encerramento da 
prova, ambos oferecidos pelo município anfitrião. 
Os 23 alunos do Nordeste foram acompanhados pela 
professora Vânia Rodrigues e a coordenação da prova 
foi como sempre do director do Torneio Inter Municípios 
Henrique Cardoso, também responsável pelo Plano de 
Xadrez do Nordeste.

CLASSIFICAÇÃO PROGRESSIVA DAS 5 PRIMEIRAS ESCOLAS
1ª Classificada – EB/S Antero de Quental 51 Pontos
2ª Classificada – EB/S Lagoa 50 Pontos
3ª Classificada – EB/S V. Nordeste 45 Pontos
4ª Classificada – EB/S Ribeira Grande 44 Pontos
5ª Classificada – EB2,3 de Ginetes 42.5 Pontos
Somatório dos pontos obtidos pelos 4 melhor classificados de cada escola

CLASSIFICAÇÃO PROGRESSIVA POR CÂMARAS
1ª Classificada – CM de Ponta Delgada 60.5 Pontos
2ª Classificada – CM da Lagoa 50 Pontos
3ª Classificada – CM de Nordeste 45 Pontos
4ª Classificada – CM da Ribeira Grande 44 Pontos
5ª Classificada – CM da Povoação 40.5 Pontos
6ª Classificada – CM de Vila Franca do Campo (Sem presenças)  0 Pontos
Somatório dos pontos obtidos pelos 4 melhor classificados de cada concelho

COROAÇÃO DO IMPÉRIO DA GROTA DO BRAVO 
INSPIRA-SE NA PONTE DOS SETE ARCOS

Durante os meses de Maio e Junho decorreram 
as festividades em honra do Espírito Santo, um 
pouco por todo o concelho. O Império da Grota 
do Bravo inspirou-se este ano na Ponte dos 
Sete Arcos para a decoração do quarto onde 
ficam expostos a coroa e a bandeira do Espírito 
Santo. O trabalho esmerado foi elogiado por 
todos os que por ali passaram.
É tradição no Império da Grota do Bravo a Fi-
larmónica Eco Edificante fazer uma actuação 
no domingo das festividades ao serão. Nos 
restantes dias, tal como acontece em outros 
impérios, fazem-se a entrega de carne e pão, 
a coroação no domingo de festa e a recolha 
de ofertas. Nos arraiais há comes e bebes e 
música a animar.
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