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TOMADA DE POSSE DOS
NOVOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Tomada Posse Presidente da Assembleia

Na tomada de posse dos novos órgãos autárquicos, a 30 de Outubro, nos Paços do Concelho, o recém empossado presidente da câmara municipal, José Carlos Carreiro, manifestou inteira disponibilidade para em
estreita colaboração trabalhar pelo desenvolvimento do Nordeste, com as juntas de freguesia, a assembleia municipal e a população no seu geral.
“O Nordeste pode contar com a nossa total dedicação, capacidade de trabalho e entrega ao serviço da nossa terra”, disse José Carlos Carreiro ao tomar posse de novo mandato, deixando também uma mensagem
encorajadora aos empresários e instituições quer sejam de natureza cultural, recreativa, desportiva ou de
benemerência.
Novos acessos vão trazer outras oportunidades e
mais desenvolvimento ao Nordeste
Na tomada de posse dos novos órgãos autárquicos, o
presidente da câmara, José Carlos Carreiro, deixou uma
mensagem convicta na continuidade do crescimento do Nordeste, através de uma caminhada viável e
segura, pese embora as dificuldades económicas que
pesam neste momento consequência da crise que se
instalou.
“Esta convicção no desenvolvimento no Nordeste reforça-se agora mais do que nunca à medida que o projecto SCUT da responsabilidade do Governo Regional,
pelo qual muito nos empenhamos, avança finalmente
abrindo novas oportunidades e novos horizontes”, disse confiante José Carlos Carreiro.
“Tendo-se conseguido no Parlamento Regional a aprovação deste projecto por unanimidade, lutaremos para
que a obra não se fique pela Fazenda, mas que chegue
à Vila e Pedreira, conforme deseja a maioria dos Nordestenses”, acrescentou o presidente da câmara.

“Queremos um concelho que crie emprego e tenha
qualidade de vida”
Neste trilhar para um concelho mais desenvolvido, devemos procurar uma comunidade de valores, com qualidade de vida e sobretudo empreendedor e capaz de
fixar as suas gentes, isto é, capaz de gerar emprego,
sem esquecer o ambiente, limpeza e higiene, sossego e
paz social que são valores inquestionáveis da nossa terra, disse José Carlos Carreiro, apontando o conjunto de
ideias comprovadas do seu executivo que se baseiam
nestes valores. “Tradição, concorrência honesta e solidariedade são as ideias que presidem à nossa forma de
estar e ver a política”, concluiu.
Solidariedade para com os que mais precisam é
prioridade
“A solidariedade para com os mais desfavorecidos é
um compromisso que sempre assumi e que reafirmo
de novo aqui. Programas de ocupação de desempregados, designadamente para mulheres e jovens, ha-
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bitação social, apoio à saúde, família e idosos são-me
particularmente caros. Falar com as pessoas, comunicar, discutir interesses e posições, seja ao nível pessoal, seja ao nível institucional são medidas práticas que
viabilizam a solidariedade”, disse o autarca.
O município vai ajudar as famílias mais carenciadas com as medidas sociais recentemente criadas,
como o Cheque Saúde para os idosos, o Cartão 60+,
o apoio à natalidade, o Cartão de Família Numerosa
e o Programa Ser Solidário de apoio aos jovens que
frequentam o 12º ano ou que não conseguiram ingressar na Universidade (a entrar em vigor em 2010 após
a aprovação de regulamento pela assembleia municipal).

Assembleia Municipal e sociedade civil

Também ao nível do saneamento básico, o projecto da
vermicompostagem, em desenvolvimento no aterro
sanitário, está a avançar a passos largos, criando uma
solução ambiental que é reconhecida e elogiada como
uma excelente aposta, sendo o primeiro dos Açores.

Aposta nas iniciativas público-privadas para criação de mais infra-estruturas
O projecto do município passa pela aposta na iniciativa
privada, conjugada com investimento público em infra-estruturas e obras de que o concelho carece.
“Quase concluído o projecto das piscinas cobertas é
tempo de preparar a sua abertura ao público, tão depressa quanto possível, potencializar as suas valências
e projectá-lo junto dos nordestenses e no exterior. Está
a ser estudada a sua forma de gestão que preferíamos
totalmente privada, mas que os elevados custos associados provavelmente ditarão uma gestão mista, com
esforços a serem geridos pelo sector privado e pelo
sector público.”

Promover o desenvolvimento económico local
“O apoio ao desenvolvimento económico tem sido
sempre uma das nossas prioridades de actuação”, frisou José Carlos Carreiro. No mandato anterior investiuse 23,5 milhões de euros com reflexos muito positivos
na economia nordestense.
Foi assim na Habitação Social e nas piscinas cobertas
onde a câmara executou parcerias público-privadas
que já deram o seu fruto. “Uma das primeiras medidas
que a nossa Câmara tomará é trabalhar para que o
processo de conclusão dos loteamentos habitacionais
em curso possa ser concluído para o realojamento de
famílias”, disse.
Neste aspecto a conclusão do loteamento da Salga é a
primeira prioridade.

Reforço do abastecimento de água e saneamento
é para continuar
O município vai continuar a dotar o concelho de infraestruturas que passam em primeiro lugar pelo reforço
e melhoria do abastecimento de água.

Tomada Posse do Presidente da Câmara
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Parques de estacionamento e
reabilitação dos centros das
freguesias
Na tomada de posse o edil deixou
o compromisso de dotar todas as
localidades de pequenos parques
de estacionamento, apoiando o comércio local e contribuindo para
a maior fluidez do trânsito em zonas estreitas e com poucas condições de estacionamento.
“A continuação da reabilitação dos
Centros Urbanos das nossas freguesias, designadamente das zonas mais degradadas da Vila de
Nordeste é um compromisso sério
que assumimos e que vamos concretizar neste mandato, entre outros”, acrescentou.

Vereação da Câmara Municipal

Agro-pecuária continuará a ter
o apoio da câmara
“A agro-pecuária, sector primordial no nosso concelho, continuará a merecer o apoio e o carinho
da nossa câmara”, disse José Carlos Carreiro.
“No mandato que agora finda
investimos 2 milhões de euros
na abertura, conservação e pavimentação de caminhos. Numa altura de grandes dificuldades para
a lavoura, quando se anuncia o
fim das quotas leiteiras é urgente que os responsáveis políticos
regionais, nacionais e deputados
ao Parlamento Europeu tomem
consciência da importância deste
sector na economia local e apoio
devidamente”, ressalvou o presidente da câmara.

Tomada de Posse das Juntas de Freguesia

Descentralização de competências para as juntas freguesia
“As nossas Juntas de freguesia serão parceiras empenhadas na resolução rápida dos problemas das
pessoas. Defendemos a transferência de pequenas obras acompanhadas dos respectivos meios
para as Juntas que o quiserem,
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, mestre de cerimónia
descentralizando a actividade da
Câmara”.
O apoio ao emprego, designadamente ao abrigo dos Programas PROSA e Subsidiados, numa parceria de cooperação com o Governo Regional, que tem dado bons frutos, será outra aposta de continuidade do executivo
municipal.
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INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
A assembleia municipal
reuniu a 30 de Outubro,
logo após ser instalado o
órgão, para eleição do presidente e secretários de
mesa. Por meio de votação, sendo apresentadas
duas listas, de ambos os
partidos com representação no órgão municipal, a
assembleia deliberou, por
maioria, eleger para presidente do órgão João de
Deus Andrade de Sousa,
para primeiro secretário,
Isabel da Conceição Alvernaz Melo Oliveira, e Zoraida Maria Ferreira Cordeiro
Frias para segundo secretário.

Membros da Assembleia
Eleitos pelo PSD
João de Deus Andrade de Sousa – Presidente da Assembleia Municipal
Isabel da Conceição Alvernaz
Melo Oliveira
Zoraida Maria Ferreira Cordeiro de Frias
Dinis Alberto Pereira Miranda
Cláudio Ernesto Borges Botelho
Eduardo Jorge Lima Melo

Maria José Correia Cabral
Marco Paulo Rebelo Mourão
Herculano Cabral Dutra
António Miguel Borges Soares
Luís Jorge Borges Fernandes
Luís Carlos de Melo Sabino
Carlos Alberto de Sousa Matos
Ernesto Mota Ferreira
Franco José Furtado Andrade

Eleitos pelo PS
Rosa Maria Melo Amaral Vaz
de Medeiros
António Carlos Teves Cabral
de Melo
José Nemésio Cabral Pacheco
Hermano Manuel Cabral Costa
César Augusto Pereira Gomes

Patrícia Melo Amaral Vaz de
Medeiros
Nemésia de Jesus da Silva
Medeiros
Paulo Manuel Medeiros Franco
Armando Correia Vicente

Juntas de Freguesia/Presidentes
Nordeste: Luís Jorge Fernandes (PSD)
Lomba da Fazenda: Miguel Soares (PSD)
São Pedro do Nordestinho: Ernesto da Mota Ferreira
(PSD)
Santo António do Nordestinho: Carlos Matos (PSD)
Algarvia: Herculano Dutra (PSD)
Santana: Franco José Andrade (PSD)
Achada: Paulo Medeiros Franco (PS)
Achadinha: Armando Vicente (PS)
Salga: Luís Sabino (PSD)

ABERTAS INSCRIÇÕES
PARA FORMAÇÃO MUSICAL
VIOLÃO, PIANO E ACORDEÃO

A câmara municipal abriu inscrições para formação musical em violão (guitarra clássica), piano/órgão e acordeão,
a ministrar por pessoas com formação em música. Os interessados deverão inscrever-se nas juntas de freguesias
das respectivas localidades, na câmara municipal ou através do sítio da autarquia em www.cmnordeste.pt.
A Câmara do Nordeste avançou com esta iniciativa tendo em conta a vontade expressa por jovens, e não só,

em aprender alguns instrumentos musicais, facto que
autarquia achou de grande interesse acarinhar e promover.
A formação musical poderá vir a contemplar a aprendizagem de outros instrumentos caso a aptidão e número de inscritos o justifique. As inscrições decorrem até
finais do mês de Dezembro, estando previsto o arranque da formação em Janeiro.
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RESULTADOS ELEITORAIS
Câmara Municipal

Mandatos Câmara Municipal

Inscritos

4696

%

Votantes

3478

74.06

Brancos

61

1,75

Nulos

60

1.73

PPD/PSD
3

PS
2

CÂMARA MUNICIPAL

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

	Forças concorrentes

Votos

%

PSD

1965

56.5

Mandatos
3

	Forças concorrentes

Votos

%

PSD

1849

53,16

8

PS

1515

43.56

7

PS
1392
40.02
2
Candidatos eleitos: Presidente: José Carlos Barbosa Carreiro
Vereadores: Rogério Frias (Vice-presidente), Victor Lima
(PSD), Carlos Mendonça e António Fernando Sousa (PS)

Presidente - João de Deus Andrade de Sousa

Assembleia de Freguesia- Nordeste

Assembleia de Freguesia- Lomba da Fazenda

Mandatos

	Forças concorrentes

Votos

%

Mandatos

	Forças concorrentes

Votos

%

Mandatos

PSD

501

59.8

6

PSD

369

65.66

5

PS

310

36.56

3

PS

170

33.25

2

Assembleia de Freguesia- São Pedro do Nordestinho

Assembleia de Freguesia- Santo António do Nordestinho

	Forças concorrentes

Votos

%

Mandatos

	Forças concorrentes

Votos

%

Mandatos

PSD

122

61.31

5

PSD

123

51.90

4

PS

69

34.67

2

PS

110

46.41

110

Assembleia de Freguesia- Algarvia

Assembleia de Freguesia- Santana

	Forças concorrentes

Votos

%

Mandatos

	Forças concorrentes

Votos

%

Mandatos

PSD

122

52.36

4

PSD

176

58.09

4

PS

106

45.49

3

PS

121

39.93

3

Assembleia de Freguesia- Achada

Assembleia de Freguesia- Achadinha

	Forças concorrentes

Votos

%

Mandatos

	Forças concorrentes

Votos

%

Mandatos

PS

205

57.91

4

PS

225

56.11

4

PSD

138

38.98

3

PSD

167

41.65

3

Assembleia de Freguesia- Salga
	Forças concorrentes

Votos

%

Mandatos

PSD

172

50.44

4

PS

149

43.70

3

Nota de redacção
Por lapso de redacção, o resultado da votação para a Câmara
Municipal do PSD saiu incorrecto na edição de Outubro do
Boletim Municipal, tendo o partido alcançado 1.965 votos, e
não 1.695 como então apontado. As nossas desculpas pela
incorrecção.
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nordestenses da diáspora em
convívio nos estados unidos
Presidente da Câmara é convidado de honra

Mesa de Honra do Convívio no Salão do Phillips Street Hall (Foto de Maria José)

A 23 de Novembro realizou-se a 19ª edição do Convívio de Nordestenses, em Providence e novamente
com grande participação de naturais, familiares e amigos do Nordeste, atingindo as 400 pessoas.
A confraternização teve lugar num salão português centenário, o Phillips Street Hall, com o tradicional
almoço convívio, homenagens, atribuição de bolsas de estudo e animação, este ano por Armanda Arruda
e o humorista Nuno Costa. Integrou também a comitiva do Nordeste o padre José Agostinho Barreiro das
paróquias de Achada e Santana. O presidente da Câmara do Nordeste, que desde a primeira edição acompanha o Convívio de Nordestenses, foi o convidado de
honra desta confraternização
em Providence. Quanto ao
homenageado, a comissão
organizadora achou por bem
distinguir o major Valdemar
Oliveira, nordestense residente nos Estados Unidos, amigo
da sua terra de origem e individualidade que contribuiu
através do desempenho da
José Carlos Carreiro e esposa, Tony Soares, senador Daniel da Ponte,
profissão para levar o nome
Franco José Andrade e padres José Rocha e José Agostinho Barreiro
do Nordeste mais longe.

José Carlos Carreiro, João de Sousa, presidente da comissão
organizadora do Convívio, e senador de RI, Daniel da Ponte

Presidente da Câmara oferece lembrança ao homenageado
do Convívio, Valdemar Oliveira
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Encontro reveste-se de sucesso
João Sousa assumiu uma vez mais a responsabilidade
da coordenação do encontro, que se revestiu do maior
êxito, dado o empenho que aquele nordestense dedica
à iniciativa. É gente deste calibre que consegue movimentar uma comunidade com a ajuda de uma comissão
que continua a viver em novas terras tudo aquilo que lhe
serviu de berço, assim descreveu o jornal Portuguese
Times que cobriu este convívio de naturais do Nordeste.
Na ocasião, o presidente da câmara, José Carlos Carreiro,
saudou a comissão organizadora dizendo “reconhecer
nos elementos da comissão o valor e a grande responsabilidade que é organizar estes encontros, e dizer que
estamos muito gratos pela iniciativa, pelo vosso carinho e entusiasmo que se reflecte em casa cheia. João
de Sousa, Aníbal Teves, Eduardo Amaral, Dinis Borges
e Catarina Raposo têm sido os rostos desta festa que
reúne todos os anos a comunidade nordestense.

Lembrança da comissão organizadora a Valdemar Oliveira
(esposa do homenageado à esquerda)

Comemoração dos 20 anos do convívio vai ser no
Nordeste
“O Nordeste de hoje é uma terra diferente, com muito mais desenvolvimento. Hoje, graças a Deus, o dinamismo que se imprimiu transformou a nossa terra.
Hoje os aqui radicados ao visitarem as origens deparam com uma moderna rede viária, infra-estruturas de
apoio aos ali residentes e ao aumento do turismo”,
sublinhou José Carlos Carreiro, que deixou um convite.
“O Nordeste é muito mais rico com a vossa presença,
pelo que deixo aqui o apelo para que nunca percam
as suas raízes. Para o ano na passagem do 20º convívio este terá lugar na vila do Nordeste, no dia 24 de
Julho, no sábado seguinte às festas do concelho. Esperamos uma presença de mais de mil pessoas a festejar os vinte anos de convívios, acrescentou o autarca.
“Concluo num elogio a todos vós, dado que este encontro regional não é o convívio da Salga, da Achadinha,
ou da Fazenda, mas sim de todos os nordestenses”,
concluiu José Carlos Carreiro, rodeado do entusiasmo
dos conterrâneos que enchiam o salão do Phillips Street Hall.

Padre José Agostinho Barreiro, presidente da Junta
de Santana e o humorista Nuno Costa acompanham
presidente da câmara
“Quero agradecer ao padre José Agostinho, pároco na
Achadinha, Achada e Santana, pela sua disponibilidade em nos poder ter acompanhado, assim como ao
presidente da Junta de Freguesia de Santana, Franco
José Andrade, em representação do presidente da Assembleia Municipal. Faz ainda parte da comitiva que
me acompanhou o já grande humorista Nuno Costa”,
começou por dizer José Carlos Carreiro numa calorosa
mensagem às centenas de nordestenses presentes no
convívio. O padre José Agostinho Barreiro celebrou a
Missa de Acção de Graças na Igreja de Santo António, a
anteceder a grande confraternização.
Estas deslocações, continuou José Carlos Carreiro “nem
sempre são fáceis dado os meus afazeres de ordem profissional à frente dos destinos do concelho do Nordeste.
Mas quando se vem encontrar uma comunidade forte
e unida como a que aqui existe vale a pena a deslocação. Estes encontros são grandes momentos para reaver amigos e familiares, momentos estes onde se vive
o Nordeste fora das fronteiras geográficas dos Açores”.

Concelho desenvolveu-se e hoje os nordestenses
têm qualidade de vida
Na mensagem aos nordestenses da diáspora o presidente da câmara leva sempre
um pouco da obra e actividade do concelho, informações sempre muitas apreciadas para quem está tão longe da sua terra.
José Carlos Carreiro resumiu algumas
obras levadas a cabo ao longo do presente ano, como o complexo de piscinas cobertas a ser inaugurado em 2010.
“Temos mais infra-estruturas, designadamente capelas mortuárias. Muitas das
freguesias de outros concelhos ainda
não têm este equipamento, que os residentes do concelho do Nordeste passam
Senador Daniel da Ponte, José Carlos Carreiro e Aníbal Teves
agora a dispor. Vamos também inauguda comissão organizadora
rar em 2010 uma estação de tratamento
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Isto é um incentivo e ao mesmo tempo uma homenagem aos nossos estudantes nordestenses”, disse João
Sousa, coordenador do convívio, na altura da entrega
das bolsas aos jovens contemplados.
Estas bolsas provêm do Fundo de Bolsas de Estudo
Dora Sousa (já falecida), figura desde sempre impulsionadora do Convívio de Nordestenses.
Presidente da câmara em entrevista na imprensa
portuguesa
Nestas deslocações o presidente da câmara do Nordeste cede entrevistas à comunicação social, tendo desta
vez sido entrevistado pelo jornal Portuguese Times e a
estação de televisão Portuguese Channel com uma audiência de milhares de portugueses em todo o país.
José Carlos Carreiro foi também recebido no estabelecimento prisional de New Bedford pelo xerife Thomas Hogdson, pela colaboração que este tem
mantido com o município do Nordeste em trabalhos
levados a cabo na área da prevenção às toxicodependências.

Entrega de bolsa de estudo às alunas Natasha Resendes
e Ashley Barbosa

de resíduos sólidos, dando assim o Nordeste mais um
passo inédito na preservação do ambiente”, acrescentou o autarca.
Senador Daniel da Ponte marca presença no convívio
De salientar a presença do senador Daniel da Ponte e
o reconhecimento que ele tem pela comunidade nordestense testemunhada pela presença no convívio.
“Quero agradecer o facto de terem escolhido o East
Providence para o convívio e muito especialmente o
centenário Phillips Street Hall. Dou os meus parabéns
à organização pela aposta na juventude que aqui é
agraciada com duas bolsas de estudo. Parabéns ao
presidente José Carlos Carreiro pela reeleição”, disse
ainda o senador Daniel da Ponte.
Esta edição do convívio foi ainda enriquecida pela presença da presidente da Casa dos Açores, Luísa Baptista, integrando a mesa de honra.

Humorista Nuno Costa, da freguesia da Salga, anima o Convívio (Foto de Maria José)

Distinção a Valdemar Oliveira
Valdemar Oliveira foi o homenageado do ano. “Independentemente de tudo o que tem feito pelo Nordeste ainda recentemente enviou vários caixotes de livros
para a nossa biblioteca municipal”, adiantou o presidente do município na entrega da distinção.
Comovido com a honra desta homenagem, Valdemar
Oliveira deixou algumas palavras aos nordestenses ali
presentes: “fui um soldado desconhecido por tantos
anos e agora homenageado e agraciado com esta honra. Por certo haverá entre vós soldados desconhecidos
com mais altos pergaminhos. Tive a honra de ter duas
pátrias. A que me viu nascer e esta que me deu tantas
oportunidades. Recordo nas origens o pão de milho
com açucar. Recordo os amigos a baterem à porta e a
sentarem-se à mesa e partilhar o copo de vinho.”
Atribuição de bolsas de estudo do Fundo Dora Sousa
A atribuição de bolsas de estudo é uma prática daquele convívio no apoio à educação académica. “Não podemos pagar os vossos estudos através destas bolsas.

Câmara oferece dois trajes regionais ao Rancho Folclórico Nove
Ilhas. José Carlos Carreiro e Tony e Cristina Lourenço na foto
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CÂMARA
MUNICIPAL
REÚNE-SE
A Câmara Municipal reuniu-se em sessão ordinária nos dias 14 de Setembro, 12 e 30 de Outubro, presidida por José Carlos Carreiro. A 2 e 16 de Novembro reuniu-se novamente a autarquia, agora com os novos
membros que compõem a câmara municipal, concretamente, a presidência por José Carlos Carreiro, vereadores Rogério Cabral de Frias e Victor Sérgio Raposo Lima, eleitos pelo Partido Social Democrata, e Carlos
Alberto Medeiros Mendonça e António Fernando Pacheco pelo Partido Socialista.
Das sessões ordinárias transcrevemos algumas deliberações pela importância que estas encerram.
milhão de euros, valor até ao qual o órgão executivo
poderá autorizar a realização de obras ou reparações
por administração directa, sem obtenção prévia de autorização da assembleia municipal, e com o fim de evitar que a autarquia, sempre que queira fazer uma obra
ou reparação por administração directa tenha de obter
previamente autorização do referido órgão, situação
que poderá originar maior morosidade na concretização das mesmas.

Câmara mantém pedido de audiência com presidente do Governo/ prolongamento da SCUT
A câmara deliberou, por maioria, manter o pedido de
audiência com o presidente do Governo Regional dos
Açores com vista à pretensão da autarquia e dos nordestenses em prolongar a SCUT até à Pedreira, pelas
razões de segurança e mobilidade várias vezes apontadas pela câmara e assembleia municipal ao governo
e entidades competentes.
Tendo conhecimento através da comunicação social do
indeferimento da pretensão da câmara (prolongamento da SCUT) por parte do governo, o órgão aprovou
manter o pedido de audiência tendo por base a importância deste assunto para o concelho e populações.

Nomeação do conselho de administração das empresas municipais
Na sequência de novo mandato, a câmara aprovou
por maioria a constituição do conselho de administração das empresas municipais HSN e Nordeste Activo,
sendo votado para presidente do conselho José Carlos
Carreiro, presidente da câmara, António Fernando Medeiros Franco e Procópio José do Couto.
A empresa HSN é responsável pela gestão do parque
de habitação social do concelho e a Nordeste Activo
pela execução, manutenção e gestão de equipamentos turísticos e recreativos e resíduos sólidos, água e
saneamento.

Designação do vice-presidente da câmara
O presidente da câmara deu conhecimento da sua decisão sobre a existência de um vereador em regime de
tempo inteiro, tendo a sua escolha recaído no vereador Rogério Cabral de Frias, designado vice-presidente,
nos termos da lei, a quem cabe substituir a presidência
em situação de falta e impedimentos desta.
Em reunião ordinária, a câmara aprovou por maioria a
delegação das competências legais do presidente da
câmara, assim como a subdelegação de competências
próprias no vereador da câmara em regime de tempo
inteiro, conforme publicado em edital.

Cedência de instalações ao Agrupamento Escuteiros da Pedreira
A autarquia celebrou, por acordo da maioria, ceder ao
Agrupamento de Escuteiros da Pedreira, a titulo precário e gratuito, o edifício da escola daquela localidade,
composto por duas salas, uma cozinha, instalações sanitárias e recreio, para instalação da sede.

Nomeação de vereador para constituir a Assembleia Intermunicipal da AMRAA
A câmara municipal, por maioria de votação, designou
o vereador Victor
Sérgio Raposo Lima para constituir a Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da Região
Autónoma dos Açores.

Saudação democrática aos novos órgãos do poder
local
A câmara aprovou por unanimidade uma saudação
democrática por parte da autarquia aos órgãos eleitos do poder local no concelho (assembleia municipal,
câmara e juntas de freguesia) com votos das maiores
felicitações e de profícuo trabalho a bem do progresso
do Nordeste.

Aumento de capital para obras por administração
directa
Por maioria, a câmara aprovou propor à assembleia
municipal o aumento do valor de 150 mil euros para 1
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ESPAÇOS INTERNET
NA PEDREIRA E ALGARVIA

Centro Informática da Pedreira na antiga escola primária

A câmara municipal abriu mais dois espaços de informática no concelho, agora na localidade da Pedreira e
na Algarvia.
Ambos os espaços foram equipados com material
novo, tendo cada centro seis computadores ligados à
Internet. A Junta de Freguesia de Nordeste apoiou a
concretização do Espaço Internet da Pedreira adquirindo três dos computadores ali instalados.
Com mais estes dois centros, a câmara pretendeu
servir os jovens da Pedreira e da Algarvia, que pas-

sam a usufruir de mais um espaço para trabalho e
convívio, sobretudo aqueles jovens cujas condições
económicas das famílias não possibilitam a aquisição
de computador e ligação à Internet nas suas habitações.
Neste momento, a Câmara do Nordeste tem a funcionar ao todo seis centros de informática, concretamente na vila do Nordeste, Lomba da Fazenda, Feteira
Grande, Achadinha (na Casa de Cultura João de Melo)
e agora também na Algarvia e na Pedreira.

Centro Informática de Algarvia na Casa de Cultura
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NORDESTE RECEBE EXPOSIÇÃO
INTERNACIONAL DE ASTRONOMIA

Os nordestenses puderam partilhar da exposição de fotografia replicada em muitas regiões do Mundo a assinalar o Ano Internacional da Astronomia. A exposição,
composta por 27 imagens em tela, esteve exposta ao
ar livre no centro histórico da vila do Nordeste entre 23
de Outubro e 3 de Novembro.
A mostra- “Da Terra para o Universo”- pretende surpreender o público com imagens de grande beleza,
despertando o interesse para a Astronomia, sobretudo
dos mais jovens. Algumas turmas da Escola Básica e
Secundária de Nordeste fizeram uma visita à exposição
acompanhados pelos respectivos professores.
Nesta mostram estavam trabalhos de alguns astrónomos portugueses, incluindo dos Açores, e veio ao Nordeste por intermédio do município que respondeu positivamente à iniciativa do Centro de Ciência de Angra do
Heroísmo e da Sociedade Portuguesa de Astronomia em
integrar as comemorações promovidas pela UNESCO.

TORNEIO DE TÉNIS DE MESA JÁ VAI
NA 4ª EDIÇÃO
O Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste promoveu em Novembro mais um torneio de ténis de mesa,
cuja participação esteve aberta a toda a população.
Prolongou-se durante uma manhã no ginásio da escola
básica e secundária, com a Diana Benfeito a vencer no
escalão de femininos e o Pedro Melo nos masculinos.
O centro desportivo premiou os três primeiros classificados de cada escalão com troféus e restantes participantes com medalhas alusivas à prova.
A 1 de Dezembro, o centro desportivo promove a Corrida Terras do Priolo, que já vai na quarta edição, na
vila do Nordeste, com partida da Praça da República.
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NORDESTE EM ÁLBUM

Foi lançado em Novembro, numa cerimónia acolhedora na Estalagem dos Clérigos, o Álbum Nordestense, da
autoria de José de Mello e com o intuito de valorizar
e preservar a identidade cultural do concelho do Nordeste, ao longo dos últimos cinco séculos.
O estudo foca no seu todo nove histórias, que estão
relacionadas com cada uma das freguesias que compõem na actualidade o concelho, redigido numa linguagem simples. A fotografia, em grande destaque, é
da autoria de José António Rodrigues, fotógrafo conceituado, e a edição é da Publiçor Editores.
A câmara municipal fez-se representar na cerimónia
pelo vice-presidente Rogério Frias, tendo este felicitado José de Mello, natural da freguesia da Salga, pelas obras que lançou este ano referentes ao Nordeste,
nomeadamente sobre a sua freguesia e a Lomba da
Fazenda, e agora este álbum que muito prestigia o
concelho.

SEJA SOLIDÁRIO NESTE NATAL
E COLABORE COM QUEM PRECISA
O Lions Clube do Nordeste está a promover uma campanha de recolha de artigos usados e bens alimentares
destinados a famílias carenciadas. Os artigos recolhidos
serão colocados à venda numa loja, ao preço solidário
de 1 euro, na rua por baixo da Ponte dos Sete Arcos, e
durante o mês de Dezembro e Janeiro.
A recolha já está a ser feita, podendo os donativos ser entregues nas sedes de escuteiros, juntas de

freguesia, cooperativas, casas de povo e na própria
loja.
Os donativos, para além de bens alimentares não perecíveis, podem passar por pequenos electrodomésticos, móveis, loiças, roupa de cama, decoração, vestuário, livros, bijutarias e muitos outros artigos que andam
por casa em desuso e que podem servir a quem tem
pouco.
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a dor de perder alguém
A família é um elo de ligação para qualquer ser humano que nunca havia de desaparecer. No entanto, e
como a lei da vida é nascer, viver e morrer, ninguém pode fugir à regra. Então, eu digo que cada um de nós
deve viver com o sentimento profundo do que realmente é a família. Sentimos isso quando alguém de quem
gostávamos muito parte e faz esta viagem para nunca mais voltar. Aqui nós sentimos a dor, o egoísmo de
não querer deixar partir mesmo que velhinho, a revolta de achar que poderia ter feito mais e não fez.
Por isso hoje preciso de dizer ao mundo o quanto gostava de ti avó. Quero recordar-te sempre como uma avó muito
especial porque eras uma mulher firme e decidida, honesta, líder do que quer que fosse, boa mãe, boa avó e boa
bisavó. Era um elo de ligação entre nós todos e agora algo se quebrou. Estou muito triste por esta partida, por esta
perda, por este vazio enorme que está entre nós.
A presença de alguém de quem gostamos muito nunca nos parece muito tempo, mesmo que velhinhos. É muito triste a velhice, é muito triste o ser-se só, é muito triste olhar em todas as direcções e não ver ninguém. É esta velhice
que está acontecendo na nossa sociedade, é o ter-se muita gente em nosso redor quando somos pessoas alegres,
fortes e cheias de energia para tudo. No entanto, e quando algo começa a funcionar mal e se estraga, já ninguém
quer saber daquele alguém que outrora tanto trabalhou, tanto fez, dando o melhor que havia em si.
É muito difícil «dar e não receber nada em troca (carinho). É muito difícil sabermos que fomos tantos e num instante passamos a ser tão poucos». A dor, a mágoa, o vazio, o silêncio que uma morte nos traz é algo que só o tempo
ajudará a passar. Por isto e muito mais, digo que temos por dever, por amor, que cuidar dos nossos velhinhos com
tanta dedicação ou mais do que eles nos trataram um dia, quando eles é que eram os jovens da época e quando nós
éramos as crianças da altura.
Lúcia Medeiros (Lomba da Fazenda)

TABELA DAS MARÉS
dezembro
Dia da
Semana	 Hora	

MarÉ

14 SEG

5:54
11:57
18:07

Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar

15 TER

0:21
6:37
12:39
18:45

Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar

16 QUA

0:59
7:17
13:18
19:20

Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar

17 QUI

1:26
7:54
13:55
19:54

Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar

18 SEX

2:12
8:30
14:30
20:28

Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar

22 TER

4:37
11:01
17:04
22:59

Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar

26 SAB

2:04
8:15
14:47
21:07

Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar

19 SAB

2:46
9:06
15:06
21:02

Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar

23 QUA

5:20
11:47
17:54
23:50

Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar

27 DOM

3:14
9:21
15:47
22:06

Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar

20 DOM

3:22
9:42
15:42
21:37

Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar

24 QUI

6:10
12:41
18:543

Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar

28 SEG

21 SEG

3:58
10:20
16:21
22:15

Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar

25 SEX

0:52
7:10
13:42
20:01

Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar

4:17
10:21
16:41
22:58

Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar

29 TER

5:12
11:16
17:31
23:47

Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar

30 QUA

6:03
12:07
18:19

Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar

31 QUI

0:34
6:52
12:57
19:05

Preia-Mar
Baixa-Mar
Preia-Mar
Baixa-Mar

dados do instituto hidrográfico
Devido à variação do nível médio da água 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
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Parque dos Caldeirões ao entardecer

www.cmnordeste.pt
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