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Freguesia da Achada

com novo equipamento social

A freguesia da Achada tem agora mais uma infra-estrutura municipal ao serviço da população, a Capela Funerária N. S. da Esperança. A bênção teve lugar durante
as festividades locais, feita pela pároco José Agostinho
Barreiro, na companhia de muitas pessoas da freguesia,
do executivo e assembleia municipal e membros da junta de freguesia da localidade.
Na ocasião, o pároco José Agostinho Barreiro felicitou a
população pela construção de mais esta infra-estrutura
na freguesia da Achada ao serviço das populações e da
igreja, complementando assim o salão paroquial e a casa
de cultura, também de apoio às festividades de âmbito
religioso, obras executadas pelo município na freguesia.
A execução da capela funerária na freguesia da Achada
veio responder à vontade da população em ter um equipamento social destes de apoio e conforto às famílias,
indo ao encontro do propósito da câmara municipal em
dotar todas as freguesias do concelho com estes serviços importantes para a qualidade de vida das populações, como sublinhou na ocasião o presidente José Carlos Carreiro então.

Abertura de novos arruamentos
e reservatório para a lavoura
Para além deste equipamento social, o município inaugura nesta freguesia as beneficiações e pavimentações
dos caminhos do Canto e do Lenho, ambos de acesso e
de serviço à lavoura.
Estas melhorias na rede viária na Achada surgem na
continuidade de outras intervenções da câmara na freguesia, como sejam, as pavimentações da Rua Nova, da
Rua da Igreja e Caminho da Quinta; execução de parque
de estacionamento e beneficiação de passeios junto ao
centro urbano; saneamento básico e pavimentação da
Rua Dr. Medeiros Franco, e também a grande beneficiação do jardim-de-infância da freguesia.
Juntamente com as pavimentações dos caminhos do
Canto e do Lenho, está pronto o Reservatório do Serrado
das Escaleiras.



BOLETIM MUNICIPAL DE NORDESTE | AGOSTO 2009 | N 313

Câmara pede audiência
ao presidente do Governo Regional
e lança Petição na Internet

Desenho proposto pelo Governo Regional para a zona da Ribeira do Guilherme (lado da Fazenda)

Alteração último lanço da SCUT entre a Fazenda
e a Vila do Nordeste e ligação à Pedreira
Face à posição da Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos em não dar resposta a estas
pretensões dos nordestenses, a câmara solicitou uma
audiência com o Presidente do Governo Regional dos
Açores (aprovada por unanimidade em reunião ordinária
de 3 de Agosto), assim como um pedido de proposta de
resolução da Assembleia Legislativa Regional que garanta o acesso dos habitantes da Pedreira e da vila do
Nordeste à rede viária SCUT.

A câmara municipal e os nordestenses pedem uma melhor solução para o traçado da via rápida para o Nordeste. Trata-se do último lanço de estrada a ligar a Lomba
da Fazenda à Vila do Nordeste que vem afunilar-se na
actual Estrada Regional, junto à Ribeira do Guilherme,
não se criando desta forma uma verdadeira via alternativa no acesso à sede do concelho, para onde conflui o
maior volume de trânsito, incluindo trânsito pesado.
O parque industrial da vila do Nordeste (a única zona industrial com relevância no concelho) permanecerá com
dificuldades acrescidas de acesso de viaturas pesadas,
obrigando todo o trânsito a passar pelo centro da vila.
Em termos de segurança e de protecção civil, a opção
encontrada também não é a adequada uma vez que a
sede do concelho (incluída a localidade da Pedreira) ficará sem via alternativa de acesso às restantes freguesias,
e também não se garante a segurança rodoviária junto à
escola, centro de saúde e zonas residenciais da vila.
Ainda no projecto, o Município quer que a estrada em
regime SCUT também se estenda à Pedreira, facilitando
o acesso dos habitantes da mais longínqua localidade
da ilha a Ponta Delgada. A SCUT representa uma melhoria significativa na qualidade de vida dos habitantes do
concelho de Nordeste, a qual está a ser negada ao lugar
da Pedreira e, pior ainda, à própria sede do concelho (a
Vila do Nordeste).

Petição on-line
aberta à participação da população
Para reforçar a posição da Câmara e dos nordestenses
junto do Presidente do Governo Regional, a câmara municipal lançou uma Petição on line, no sítio da autarquia, no intuito de recolher a posição dos habitantes do
Nordeste, dos nordestenses que residem fora do concelho, da nossa comunidade nordestense da diáspora, dos
amigos do Nordeste e de todos os que se interessam
pelo crescimento do Nordeste.
A Petição está disponível no endereço electrónico www.
cmnordeste.pt.
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Tribunal
vai para a Biblioteca Municipal

Esta posição da câmara foi tomada face às deficientes
condições físicas em que funciona o Tribunal de Nordeste, ficando os serviços agora a funcionar no edifício da
Biblioteca até que o Ministério da Justiça possa construir
o tão ansiado Polivalente para instalação dos serviços da
Justiça, Notariado e Conservatórias de Nordeste.
Com vista a esta transição, a câmara está a proceder
a obras de adaptação, esperando tê-las concluídas em
Setembro próximo, altura em que se fará a transferência
dos serviços do tribunal para o novo espaço.

Atendendo à grave situação em que se encontra o edifício do tribunal (propriedade da câmara municipal mas
sob administração do governo central) com infiltrações
de água, e por solicitação do Ministério da Justiça para
que fosse promovida pelo município a mudança do edifício para a Biblioteca Municipal, a Câmara aprovou, por
unanimidade, apesar de não ter competência na matéria, uma vez que a construção do novo edifício compete
ao ministério, ceder o referido espaço.

Nota da redacção

Embora não se sabendo ao certo se realmente este era
o objectivo de alguns (tornar as coisas de tal forma irreversíveis que na prática levasse à extinção da comarca,
ou algo parecido tipo “posto de recepção” de processos, sendo os julgamentos feitos noutros concelhos) a
verdade é que com esta decisão a câmara municipal
retira aos responsáveis políticos o argumento da falta de
condições mínimas aos funcionários e magistrados para
exercerem cabalmente as suas funções.
A câmara municipal, embora sem qualquer obrigação
legal de instalar estes serviços, fê-lo porque entende
que esta estrutura é fundamental para os nordestenses
que têm direito a uma Justiça de proximidade e a não
deslocar-se a outros concelhos para o efeito, situação
que seria um retrocesso na nossa história como aconteceu no passado.
Recorde-se que a obra do novo Palácio da Justiça do
Nordeste, mercê de muitas diligências da câmara, foi
adjudicada há cinco anos atrás, tendo o actual governo
central suspendido a obra com o alegado argumento de
falta de verbas para o efeito, apesar do Tribunal de Contas ter aprovado o respectivo contrato de obras.

JUSTIÇA DE PROXIMIDADE

A câmara municipal face à grave situação em que se encontrava o edifício do tribunal, situado na Rua Dr. Manuel
João da Silveira, cedido há vários anos pela edilidade ao
governo central para ali funcionarem os serviços da Justiça no concelho até à construção de um novo edifício de
raiz no Largo do Jogo da Choca, deliberou ceder o edifício onde se encontrava a Biblioteca Municipal para ali
instalar com um mínimo de dignidade aqueles serviços
importantíssimos para o concelho.
O edifício, do século XIX, construído para ser a primeira escola primária do concelho, está muito degradado,
apresentando graves deficiências estruturais, tendo-se
abatido parte do telhado no passado mês de Junho. Por
outro lado, não reunia o mínimo de condições para o
funcionamento da justiça, com as testemunhas muitas
vezes à chuva, por falta de espaço.
Corria-se o risco de o concelho perder a comarca, a favor
de outro, por falta de um mínimo de condições para o
funcionamento da Justiça.
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VÁRIAS OBRAS ADJUDICADAS
NO VALOR DE 3 MILHÕES E MEIO DE EUROS
A Câmara Municipal vai avançar com um pacote de obras no valor de 3 milhões e meio de euros. Os concursos já foram
abertos e já se receberam as propostas.
As obras da Variante à Tronqueira, reabilitação da Estrada Municipal entre a Achada e a Achadinha, a 1ª fase de arruamentos da requalificação do centro da vila do Nordeste, a execução da Canada do Pico na Fazenda, infra-estruturas
eléctricas e telefónicas da vila, parque de estacionamento, passeios e iluminação da Conceição na Fazenda, e pavimentação do Caminho dos Sengos em Santo António já foram adjudicadas às respectivas empresas.
A requalificação da via de acesso à Senhora do Pranto, zona envolvente à Ermida e Parque de Estacionamento, em
São Pedro do Nordestinho, são obras brevemente a adjudicar.
De recordar que os empreiteiros a quem foram adjudicadas as obras têm o prazo de 30 dias para as iniciar.

Requalificação da via de acesso, parque de estacionamento e espaço envolvente à Ermida da Senhora do Pranto:
654 mil euros (obra a adjudicar brevemente)

Variante à Estrada da Tronqueira, na Vila do Nordeste:
395 mil euros, adjudicada à Tecnovia Açores

Reabilitação da Estrada Municipal entre a Achada
e Achadinha, incluindo o Ramal do Calhau: 533 mil
euros, adjudicada a Construções Meneses e LENAConstruções do Atlântico SA
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Construção de infra-estruturas eléctricas e telefónicas do Nordeste, no âmbito da abertura e reabilitação de vias municipais: 816.325 mil euros, adjudicado
a Construções Meneses e Mcfadden Lda.

Construção das infra-estruturas de requalificação do
centro da vila do Nordeste (1ª fase abertura de arruamentos, estacionamento e estruturas de apoio): 477
mil euros, adjudicada a Albano Vieira SA

Execução da Canada do Pico e parque de estacionamento, incluindo iluminação, freguesia da Lomba da Fazenda:
208 mil euros, adjudicado a Castanheira Soares e Couto e Couto Lda.

Parque de estacionamento, passeios e iluminação da
Conceição, na Lomba da Fazenda: 371 mil euros, adjudicado a Castanheira Soares e Couto e Couto Lda.

Pavimentação do Caminho dos Sengos em Santo António: 150 mil euros, adjudicada a Albano Vieira SA
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CÂMARA
MUNICIPAL
REÚNE-SE
A Câmara Municipal reuniu-se ordinariamente a 3 e 18 de Agosto. Presididas por José Carlos Carreiro, das reuniões
constou a aprovação de vários assuntos de relevância para o concelho.
Adjudicação de obras na rede viária
A câmara aprovou por unanimidade a adjudicação da
empreitada de reabilitação da Estrada Municipal entre a
Achada e a Achadinha.
Adjudicado foi igualmente a construção da Variante à
Estrada da Tronqueira, na vila do Nordeste, aprovada por
unanimidade pelo órgão deliberativo.

Mudança do Tribunal do Nordeste
para a Biblioteca Municipal
Por solicitação do Ministério da Justiça, a câmara aprovou por unanimidade a transferência dos serviços do Tribunal do Nordeste para o edifício da Biblioteca Municipal, ficando aqui a funcionar até que o ministério avance
com a aguardada construção no novo Palácio da Justiça.

Audiência com presidente do Governo Regional
para alterações do projecto SCUT
Face à atitude da Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia
e Equipamentos em não atender a alterações no projecto
da via rápida para o Nordeste, solicitadas pela câmara e
assembleia municipal, o órgão deliberou por unanimidade
solicitar uma audiência ao Governo Regional.
Nas preocupações da autarquia está a necessidade de
alteração do traçado do último lanço da SCUT, a ligar a
Fazenda à vila do Nordeste, que não satisfaz os propósitos do município em ternos de fluidez de trânsito e de
Protecção Civil, e também a ligação da SCUT à Pedreira,
a qual não está contemplada no projecto.
A câmara municipal solicitou também a todos os grupos
parlamentares com assento na Assembleia Regional (PS,
PSD, CDS PP, BE e CDU) para avançar com uma proposta
de resolução ao plenário em ordem a se fazer justiça a
esta pretensão dos nordestenses.

Felicitações à nova direcção
do Lions Club de Nordeste
A câmara tomou conhecimento do calendário de actividades para o período 2009-2010 do Lions Club do
Nordeste, assim como da nova direcção da instituição à
qual endereçou votos de profícuo mandato em prol do
associativismo no concelho e no apoio aos sectores mais
necessitados do concelho.
A câmara manifestou ainda a disponibilidade do município para continuar a apoiar o movimento cujos frutos são
bem visíveis no Nordeste.

EDITAL

EDITAL

JOSÉ CARLOS BARBOSA CARREIRO, Presidente da Câmara Municipal
do Concelho de Nordeste.
Torna público, em cumprimento do disposto no artigo 149.º, n.º 2
do RJIGT e n.º 5 do artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional n.º
24/2003/A de que se encontra publicado no Diário da República
2.ª Série, n.º 154, de 11 de Agosto corrente o Plano de Pormenor
da Salga, aprovado na sessão ordinária da Assembleia Municipal
de Nordeste de 25 de Junho último.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que
vão ser publicitados no Boletim Municipal, 2 Jornais Diários de S.
Miguel e num semanário de expansão nacional.

JOSÉ CARLOS BARBOSA CARREIRO, Presidente da Câmara Municipal
do Concelho de Nordeste.
Torna público, em cumprimento do disposto no artigo 149.º, n.º 2
do RJIGT e n.º 5 do artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional n.º
24/2003/A de que se encontra publicado no Diário da República
2.ª Série, n.º 153, de 10 de Agosto corrente o Plano de Pormenor
de uma Área da Vila de Nordeste, aprovado na sessão ordinária da
Assembleia Municipal de Nordeste de 25 de Junho último.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que
vão ser publicitados no Boletim Municipal, 2 Jornais Diários de S.
Miguel e num semanário de expansão nacional.

Paços do Município de Nordeste, 14 de Agosto de 2009
O PRESIDENTE DA CÂMARA
José Carlos Barbosa Carreiro

Paços do Município de Nordeste, 14 de Agosto de 2009
O PRESIDENTE DA CÂMARA
José Carlos Barbosa Carreiro

Outros assuntos
Como é habitual nestas sessões ordinárias, a câmara
tomou, por último, conhecimento do resumo diário da
Tesouraria, assim como da actividade mensal do Centro
Desportivo e Recreativo do Nordeste.
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Convívio junta 400 idosos
no Mato da Pedreira

O Lions Club do Nordeste reuniu em convívio cerca de
400 pessoas no Parque Florestal do Mato da Pedreira, no
mês de Agosto. A festa foi feita para os idosos do concelho de Nordeste, num gesto de carinho e atenção que se
repete todos os anos durante o período de Verão.
Este convívio, que tem o grande apoio da Câmara Municipal do Nordeste, teve início com uma missa campal no recinto pelo padre Ruben Sousa, a que se seguiu
um almoço de confraternização. Como sempre acontece
nestes encontros, não falou a animação musical, desta
vez a cargo da artista Armanda Arruda.
O presidente da Câmara do Nordeste, José Carlos Carreiro, e executivo da autarquia marcaram presença no
convívio, tendo na ocasião o edil manifestado regozijo
pela reunião de um número tão expressivo de idosos
em mais este encontro do Lions Club de Nordeste. Salientando o trabalho assinalável que o Lions Club de Nordeste tem desenvolvido no concelho no âmbito do apoio
social, o autarca resumiu também o esforço do município
no apoio à terceira idade, consubstanciado, entre outras
acções, nos centros de convívio de idosos que já existem
em todas as freguesias e quase todos eles a funcionar
em edifícios adquiridos pela câmara para o efeito.
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CRIANÇAS DO NORDESTE ADEREM
AO PROGRAMA OCUPAÇÃO EM FÉRIAS
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Nordeste (CPCJN) organizou uma semana de actividades para as
crianças inscritas no projecto Ocupação em Férias, incluindo os jovens que têm tido acompanhamento da comissão.

Durante uma semana, a CPCJN levou o grupo a vários
pontos turísticos e culturais da ilha de São Miguel, proporcionando bons momentos de socialização, de aquisição de novos conhecimentos, de hábitos saudáveis e de
espírito de grupo.
As actividades começaram pelo concelho do Nordeste,
com uma passagem pelo Mato da Pedreira, Piscina da
Boca da Ribeira, pelo património cultural do concelho,
incluindo o Museu Municipal do Nordeste, os bombeiros
voluntários, para conhecer o trabalho que estes desenvolvem junto da comunidade local, e a loja da Folha de
Milho na freguesia da Salga, como símbolo do artesanato que se faz no Nordeste.

Nos concelhos da Povoação e da Ribeira grande os jovens puderam visitar (para alguns pela primeira vez) os
locais de maior interesse turístico.
No último dia desta semana divertida, a CPCJN ofereceu algumas lembranças às crianças como recordação
dos bons momentos vivenciados, sendo estas entregues
pelo presidente da comissão, Rogério Frias. Os pais juntaram-se a este encerramento, podendo ver a reprodução fotográfica de vários momentos vividos pelas crianças durante uma semana em cheio de actividade.
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Zonas balneares beneficiadas
para receber bem o Verão

A Foz da Ribeira do Guilherme, a maior zona balnear do
Nordeste, popularmente conhecida por Boca da Ribeira,
para além se servir a população local é muito procurada
por visitantes de outros concelhos e pelo próprio turismo, com maior enchente no mês de Agosto.
A piscina municipal, servida de água de mar, sofreu pequenas obras de intervenção no início da época balnear,
com pintura das piscinas, das casas de apoio e do vigilante do complexo, das bancadas e sanitários. O acesso
pedonal foi também melhorado e fizeram-se pequenas
correcções de piso no caminho de acesso à foz, incluindo
o parque de estacionamento de apoio ao complexo.
O Complexo da Foz da Ribeira é vigiado durante todo o
período balnear e para além da piscina a zona oferece
boas condições de acesso ao mar.

Praia do Lombo Gordo volta a ter areia
Depois de alguns anos sem areal, o Lombo Gordo voltou
a ter uma boa extensão de praia para contentamento
dos nordestenses e de muitos banhistas do resto da ilha
que sempre procuraram o sossego e as águas límpidas
do Lombo Gordo.
A câmara preparou-se para a época balnear beneficiando o
acesso pedonal e automóvel, os sanitários, casa de apoio,
passeios, substituição e acréscimo de depósitos para resíduos, entre outras pequenas intervenções que vieram contribuir para a beleza desta praia. Da Praia do Lombo Gordo
obtém-se uma vista soberba sobre a Fajã do Araújo, a partir
da qual também se tem acesso ao areal.
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