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Arrancou a 13 de Setembro o ano lectivo e 

como sempre acontece a câmara acautelou 

o bom funcionamento dos edifícios do 

primeiro ciclo e jardins-de-infância, da 

sua competência, assim como submeteu 

à apreciação da escola o calendário de 

actividades que deseja desenvolver em 

conjunto com a comunidade educativa.

Também para a escola, pré-primário e 

primeiro ciclo, no arranque do ano lectivo, 

a câmara procede ao levantamento das 

carências de cada estabelecimento no que 

respeita a material escolar, sendo este 

posteriormente entregue pela autarquia com 

o fim de apoiar as actividades lectivas. Esta 

ajuda está contemplada no Pano e Orçamento 

da câmara e atinge os 5 mil euros. 

O município do Nordeste desde sempre 

mantém uma postura de proximidade e de 

apoio à escola em prol da qualidade que 

ambiciona para o ensino no concelho.

Grande beneficiação das escolas 
rondou os 400 mil euros

Sendo da competência do município e com o 
objectivo de ter um ensino de qualidade no conce-
lho, a câmara fez grandes reparações nos edifícios 
do primeiro ciclo e pré-primário, num investimento 
que rondou os 400 mil euros. 
A intervenção abrangeu todas as escolas do primeiro 
ciclo em actividade, nomeadamente Achadinha, 
Salga, Algarvia, Achada (e ainda jardim-de-infância 

NOVO ANO LECTIVO
Escolas do 1º ciclo todas renovadas 
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desta freguesia), Santana, São Pedro, Fazenda e vila 
do Nordeste.
As escolas da Lomba da Fazenda e do Nordeste 
encerraram a grande reparação, sendo executadas 
nesta última escola apenas pinturas de exterior e 
reparações de telhado, uma vez que a mesma foi 
sujeita a beneficiação há poucos anos. 
O adiantado estado de degradação e a necessidade 
de adaptações, com vista à funcionalidade dos 
estabelecimentos, estiveram na base desta grande 
reparação que o município fez no parque escolar, 
sendo as obras indispensáveis face à antiguidade 
dos edifícios, executados há sensivelmente 50-60 
anos ao abrigo do Plano dos Centenários. 
Algumas escolas sofreram maiores intervenções do 
que outras, consistindo em substituição de pisos e 
de madeiras, trabalhos de alvenaria, substituição e 
reparação de telhados, requalificação de áreas de 

apoio como cantina e recreio, pinturas gerais de 
interior e exterior, construção de muros de suporte, 
ajardinamentos, melhoria e apetrechamento dos 
recreios.
A empreitada teve comparticipação comunitária, 
através do Proconvergência, de 85 por cento da 
quota da câmara, ficando os restantes 15 por cento 
ao encargo do Governo Regional através da cele-
bração de um contrato ARAAL com o município.

Encerramento da Escola da Feteira 
Pequena 

O ano lectivo arrancou sem sobressaltos, mesmo 
vendo o concelho mais uma escola encerrada, o 
estabelecimento da Feteira Pequena. O reduzido 
número de alunos desta escola esteve na base 
da decisão do Ministério da Educação- tal como 
aconteceu em outro município dos Açores e no 
continente português- transferindo as crianças para 
a Escola de Algarvia.
Face a esta situação, o Conselho Local de Educação, 
em reunião ordinária de 28 de Julho, deliberou por 
maioria expressar à secretária regional da Educa-
ção descontentamento pela decisão manifestar o 
facto de  actualmente todos os estabelecimentos 
de ensino do 1º ciclo do concelho reunirem as 
condições exigidas por lei para funcionamento das 
mesmas, ou seja possuirem mais de 10 alunos.
O encerramento de uma escola representa sempre 
algum empobrecimento da localidade, sobretudo 
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tratando-se de aglomerados populacionais já de 
si reduzidos, mas há que sobretudo pensar na 
qualidade do ensino que queremos para as nossas 
crianças e estarmos conscientes que enfrentamos 
uma realidade social hoje muito diferente de há 
poucas décadas atrás, sendo evidente uma redução 
significativa no número de crianças que nascem 
hoje no país. 
Embora tendo reabilitado muito recentemente o 
edifício da Feteira Pequena, a preocupação maior 
da câmara vai no sentido da segurança e da como-
didade das crianças na deslocação até à nova escola 
e no apoio alimentar que deve ser assegurado.

Autarquia propõe actividades 
culturais à escola

A câmara submete à aprovação dos conselhos 
Pedagógico e Local de Educação um programa e 
actividades recreativas e culturais a desenvolver ao 
longo do ano.
No ano lectivo 2009-2010 a câmara apoiou financei-
ramente o desfile de Carnaval, a Cantata de Natal e 
o Dia Mundial da Criança. A escola tem cooperado 
com o município, enriquecendo deste modo o pró-
prio calendário escolar. Entre as acções desenvolvi-
das, a Cantata de Natal tem um grande contributo 
da escola, sobretudo das escolas do primeiro ciclo 
que abrilhantam todos os anos a abertura das festi-
vidades de Natal, trazendo até à Praça da República 
quase 400 crianças.

Autocarro camarário presta grande 
apoio ao ensino

O autocarro municipal é uma opção estratégica 
do município para combater o isolamento cultural, 
sendo o Nordeste o concelho mais distante do 

maior centro urbano da ilha. Com esta finalidade, 
o autocarro presta grande apoio às actividades da 
escola (visitas de estudo, passeios de fim de ano e 
outras acções), para além de servir a própria activi-
dade que o município promove em conjunto com 
a comunidade educativa.
É graças ao autocarro do município que muitas 
crianças têm- ainda nos dias que correm e por difi-
culdades financeiras das famílias- a oportunidade de 
visitar outras localidades e realidades da ilha, sendo 
por isso um serviço de cariz cultural e social que a 
câmara municipal valoriza e ao qual tenciona dar 
contunuidade, pese embora o significativo esforço 
financeiro que exige a sua manutenção.
O grande desgaste do actual autocarro obrigou 
a que a câmara substituísse a viatura, devendo o 
serviço ser restabelecido pelo novo autocarro num 
prazo de seis meses sensivelmente. 

Município apoia galardão de Eco- 
-Escola

Indo ao encontro à postura de preservação e cui-
dado ambiental fomentada pelo município, a câmara 
acarinhou o projecto da Eco Escola da secundária 
local associando-se às práticas ambientais que se 
desenrolam no âmbito do projecto e no interior da 
escola, e também custeando uma pequena quota 
anual na entidade gestora das Eco-Escolas. 
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Para a concretização das acções, o município cos-
tuma ceder alguns brindes promocionais, como 
t-shirts, proporciona visitas de estudo e dá outros 
apoios logísticos sempre que solicitados.  

Formação musical em complemento 

Embora extra curricular, o município proporcionou 
no passado ano lectivo aulas de piano, de violão 
e acordeão aos jovens do concelho, conjugando 
a formação com o horário escolar e assumindo o 
município o transporte das crianças e jovens com 
residência fora da sede do concelho. Os formadores 
também foram recrutados do corpo docente da 
escola e as aula estenderam-se até ao encerramento 
do ano lectivo.
Neste novo ano escolar a autarquia pretende dar 
continuidade à formação com o objectivo de formar 
uma academia de música que congregue os jovens 
com talento que queiram abraçar este projecto.

Aulas de teatro para comunidade 
mas com grande participação de 
jovens em idade escolar

Este ano a autarquia arrancou também com forma-
ção em teatro, aberto à comunidade mas com uma 
grande participação de jovens em idade escolar. A 
intenção da autarquia é do mesmo modo consti-
tuir um grupo de teatro que congregue jovens 
com vocação para esta arte e que no futuro sirva e 
represente o concelho. 
Como na formação musical, a autarquia adaptou as 
aulas de teatro ao calendário escolar e cede trans-
porte para os formandos que residem fora da vila 
do Nordeste. 

Centros de informática apoiam 
actividade lectiva

Nas freguesias e localidades que não tinham Espaço 
Internet a autarquia criou um posto, em muitas 
situações fazendo uso de escolas do ensino básico 
entretanto inactivas. Ao todo estão a funcionar só 
do município seis espaços, entre estes, a vila do Nor-
deste, Pedreira, Fazenda, Algarvia, Feteira Grande 
e Achadinha. Todos estes espaços, para além da 
componente social e de entretenimento que lhe 
está associada, são usados por alunos com meno-
res posses económicas para realização de tarefas 
escolares.

Actividade do Centro Desportivo do 
Nordeste

O plano anual de actividades do Centro Desportivo 
e Recreativo do Nordeste procura envolver a comu-
nidade escolar desenvolvendo alguns dos despor-
tos no própria escola, como é o caso do ténis de 
mesa. O atletismo, o voleibol e o cicloturismo são 
outras modalidades que têm contado com maior 
participação dos alunos e algum corpo docente.

Bolsas de estudo para alunos do 
ensino superior

A autarquia abre todos os anos inscrições para 
candidatura a bolsa de estudo para alunos que 
frequentam o ensino superior. São ao todo cinco 
bolsas no valor de 1500 euros, pagos em prestações 
mensais de 150 euros.
A câmara disponibiliza esta ajuda para auxiliar as 
famílias nos encargos com o alojamento fora do 
concelho, muitas vezes no continente português, e 
também com a o objectivo de motivar os jovens 
para a continuidade dos estudos para além do 
secundário.  BM
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Obras no Centro da Vila avançam
Dentro das empreitadas de requalificação e de 
infra-estruturas eléctricas do centro urbano da vila 
do Nordeste, a câmara avançou com a abertura da 
ligação entre a Rua de São Vicente e as Amoreiras.
O arruamento foi projectado com vista a melho-
rar a fluidez de trânsito entre o Largo do Jogo 
da Choca e as Amoreiras, e, especialmente, vai 
permitir o projectado acesso e parque de 
estacionamento de apoio às novas piscinas. 
Por sua vez, a empreitada vai resolver o pro-
blema do fornecimento de electricidade (PT) 
ao complexo, infra-estruturas absolutamente 

necessárias para o funcionamento e abertura 
ao público.
A câmara espera assim que com a conclusão 
destas empreitadas a empresa Gedernor possa 
ter as piscinas prontas a funcionar. 
De recordar, que a empreitada das piscinas avan-
çou ao abrigo de uma parceria público-privada 
– cujo maior accionista são os Irmãos Cavaco –, 
estando quase concluídas e faltando apenas os 
acessos, parque de estacionamento e PT, estes 
em execução no âmbito das empreitadas acima 
referidas.  BM

Arruamento São Vicente – Amoreiras

A câmara municipal já vai na terceira fase de entre-

gas do Cartão 60+ e estão a ser beneficiados até ao 

momento 247 pensionistas. A contar pela adesão, 

a medida social criada pelo município para apoiar 

os reformados foi vista como sendo muito positiva, 

sobretudo porque possibilita aos utentes desconto 

mensal na aquisição de medicamentos.

A isenção do pagamento de taxas em pequenas 

obras ou de reconstrução de habitação própria, 

assim como em ligação domiciliária de água, tam-

bém é garantida para os beneficiários do cartão, 

acrescentando-se ainda descontos do município 

no acesso a complexos desportivos e a participa-

ção gratuita em eventos culturais de iniciativa da 

autarquia.

A câmara municipal continua a receber candidatu-

ras ao Cartão 60+, devendo os interessados (muníci-

pes com 60 ou mais anos) dirigir-se ao gabinete de 

acção social para o efeito.  

Esta medida integra um pacote de apoios sociais 

que o município criou e que inclui a natalidade e o 

apoio à família. BM

250 pessoas beneficiam do Cartão 60+ 
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Passado dois anos e meio após a implementação 
do sistema de tratamento de água, o problema 
da má qualidade da água está totalmente ultra-
passado no Nordeste. A água do concelho para 
consumo humano respeita os parâmetros exigidos 
por lei desde o segundo semestre de 2008 e desde 
então tem vindo gradualmente a melhorar, graças 
ao esforço que a empresa municipal que gere as 
águas tem feito nesta área.
O tratamento à base de cloro (modalidade actual 
mais eficaz e utilizada) foi implementado em finais 
de 2007 em todos os reservatórios, acompanhado 
desde então por análises mensais feitas por labo-
ratório autorizado (INOVA) e posteriormente sujei-
tas à avaliação do Instituto Regulador de Águas e 
Resíduos.
Desde então, as análises têm demonstrado 
melhorias significativas na qualidade da água ao 
ponto de reunir todas as condições exigidas para 
consumo, não se registando até ao momento 
qualquer incumprimento.
Perante tão bons resultados e esforço notório da 
empresa municipal, é de lamentar que não sejam 
apontados, por quem de direito, os municípios cum-
pridores das directivas da água, como o fez ainda 
recentemente o secretário regional do Ambiente 

e do Mar ao afirmar que muitos municípios dos 
Açores mantêm maus indicadores na água, mas 
sem realçar aqueles que procuraram soluções e 
erradicaram o problema, como o caso do Nordeste 
que fez um grande investimento em sistemas de 
tratamento, desinfecção e monitorização. BM

Água do Nordeste 
cumpre todos os parâmetros legais para consumo

ED I TAL
JOSÉ CARLOS BARBOSA CARREIRO, Presidente da Câmara Municipal do Concelho de Nordeste.

Torna público, nos termos do disposto na Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto e n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento de Atribuição 
de Apoios às Colectividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social do Concelho de Nordeste, de que foram 
transferidos os seguintes apoios para as entidades abaixo indicadas durante o 1.º semestre de 2010:

Associação Nacional de
Municípios Portugueses. . . . . . . . . . . . . .  € 1.000,00 / Acção de Institucionalização do Poder Local Democrático em Timor Leste
Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial 
de Santo António de Nordestinho  . . .  € 1.250,00 / Apoio Festas 2009
Ana Carolina Sousa Ferreira  . . . . . . . . . .  € 1.050,00 / Bolsa de Estudo
João Pedro Sousa Ferreira . . . . . . . . . . . .  € 1.050,00 / Bolsa de Estudo
Ana Rosa Amaral da Silva  . . . . . . . . . . . .  € 1.050,00 / Bolsa de Estudo
Bruna Teves Melo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 1.050,00 / Bolsa de Estudo 

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo, pelo prazo 
de 15 dias úteis a contar da data da respectiva afixação.

Paços do Município de Nordeste, 10 de Setembro de 2010.
O PRESIDENTE DA CÂMARA
José Carlos Barbosa Carreiro
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O município volta a manter a taxa mais baixa do 

IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), optando 

por apoiar as famílias e a fixação dos mais jovens 

no concelho. Tal como no corrente ano, em 2011 as 

taxas para os prédios urbanos vão situar-se entre os 

0,4 e os 0,8 por cento e nos 0,2 a 0,5 para prédios 

urbanos avaliados nos termos do CIMI.

Contrariando a tendência dos municípios, a autar-

quia do Nordeste opta, com a implementação da 

taxa mais baixa permitida por lei, reduzir a receita 

oriunda deste serviço e beneficiar as famílias numa 

Imposto Municipal na habitação mantém-se 
no mínimo em 2011

altura de maior aperto económico. Esta proposta da 

câmara vai ser submetida à assembleia municipal 

para aprovação em próxima reunião ordinária. 

A política de fixação das populações que a câmara 

tem levado a cabo nos últimos anos continua a ser 

prioritária na actual legislatura, tendo sempre no 

orçamento global da autarquia uma fatia signifi-

cativa. O sector em específico da habitação social 

tem sido aquele em que a câmara tem feito maior 

investimento, através da execução de cerca de meia 

centena de habitações no concelho.  BM

A direcção do União Desportiva do Nordeste (clube 
que passou a albergar o Fazenda Sport Clube e 
alguns elementos do Nordestinho que quiseram 
integrar este projecto) elegeu em Setembro o trei-
nador para a equipa sénior e desde então está a 
trabalhar com o objectivo de reorganizar a equipa 
após uma interrupção de dois anos. 
A direcção do União Desportiva do Nordeste 
ficou assim composta por Luís Lima, presidente,  
Ernesto Cabral e Valdir Raposo como vice-pre-
sidentes. O escalão sénior tem como treinador 
Sérgio Santos. 

A iniciativa de junção dos três clubes partiu da 
autarquia, com o intuito de revitalizar o futebol do 
concelho, orientar a direcção e jogadores para a 
obtenção de resultados que justifiquem os apoios 
que o município dá aos clubes e que dignifiquem 
o desporto concelhio.
A câmara municipal está por isso satisfeita com o 
entendimento alcançado e está aberta a apoiar o 
trabalho e as novas responsabilidades do clube 
único, para além do apoio financeiro que até então 
atribui aos clubes para ajuda na gestão e funciona-
mento dos mesmos. BM

Clube único em actividade
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O órgão executivo da câmara, presidido por José 
Carlos Carreiro, reuniu-se em sessão ordinária nos 
dias 6 e 20 de Setembro para aprovação de assun-
tos relevantes para a actividade do município.

Exploração da pedreira de Algarvia

O executivo tomou conhecimento da proposta 
de decreto regulamentar regional que procede à 
suspensão parcial do Plano Director Municipal do 
Nordeste com vista à exploração da pedreira de 
Algarvia. A alteração surge na sequência de solicita-
ção da câmara e mereceu parecer positivo unânime 
dos seus membros. 

Atribuição de mais 45 cartões 60+

O executivo aprovou a atribuição de quase mais 
meia centena de exemplares do Cartão 60+ a pen-
sionistas e de acordo com o regulamento municipal 
criado para o efeito. O cartão 60+ já vai na terceira 
fase de atribuição, perfazendo perto de 250 bene-
ficiários. 

Candidatura a bolsa de estudo 

Foi aprovada a abertura de candidaturas a bolsa 
para alunos que frequentam o ensino superior, 
a qual se estende até 29 de Outubro. Para o ano 
escolar em curso, o montante da bolsa foi fixado 
em 1500 euros, a pagar em dez prestações mensais. 

Câmara delibera

Aquisição de capital pela empresa HSN

Foi aprovada a aquisição de 51 por cento do capital 
da DNHS (Empresa de Desenvolvimento Social do 
Nordeste, SA) pela empresa municipal de Habitação 
Social do Nordeste. 

Acompanhamento de obras em execução

A câmara tomou conhecimento e autorizou paga-
mentos de despesas inerentes a obras em execução, 
como sejam as empreitadas da Variante à Estrada da 
Tronqueira e requalificação da via de acesso à Sra. 
do Pranto, incluindo o largo e parque de estaciona-
mento.

Fixação de taxas municipais

A autarquia submeteu à aprovação da assembleia 
municipal a fixação das taxas de IMI e de Direitos 
de Passagem, ficando-se ambas pelos valores mais 
baixos permitidos por lei. O IMI fica assim nos 0,2 
por cento para os prédios urbanos, e a taxa dos 
Direitos de Passagem nos 0,25 por cento. BM

O pároco José da Encarnação Cabral, pároco nas 
freguesias da Lomba da Fazenda, São Pedro e 

Algarvia durante nos últimos anos, foi colocado 
pela Diocese na freguesia dos Ginetes, no mês 
de Setembro. A saída destas paróquias deveu-se 
à mobilidade a que estão sujeitos os sacerdotes, 
tendo o padre José Cabral cumprido o tempo 
normal de serviço nestas paróquias.
Num gesto de agradecimento e atenção pelo tra-
balho pastoral desenvolvido no concelho, o presi-
dente da câmara municipal, José Carlos Carreiro, 
quis agraciar o padre José Cabral com a entrega 
de uma lembrança a marcar a sua passagem pelo 
Nordeste.

Padre José Cabral termina serviço nas paróquias do concelho
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A iniciativa partiu de dois jovens da terra, o Nuno 
Costa e Diogo Alonso, e foi acarinhada pela junta de 
freguesia local, pela câmara municipal e por outras 
entidades da freguesia e do concelho. Conseguiu 
reunir uma mostra do comércio, da indústria e arte-
sanato da Salga, exposta na sede da junta de fre-
guesia durante as festividades religiosas. No mesmo 
espaço, a organização apresentou uma exposição 
de usos e tradições da freguesia, reproduzindo o 
modo de vida dos antepassados da Salga. 
A exposição pretendeu promover o dinamismo 
económico da freguesia da Salga, que sendo uma 
das mais novas do concelho rápido foi criando ser-

A Floresta Laurissilva da ilha da Madeira foi votada 
pelos portugueses como sendo uma das Sete Mara-
vilhas de Portugal, na categoria de Florestas e Matas. 
A candidatura ao título foi da responsabilidade 
da Câmara Municipal de São Vicente (município 
geminado com o Nordeste), encontrando-se neste 
concelho a maior e melhor conservada mancha 
de Floresta Laurissilva, considerada em 1999 pela 
Unesco património da humanidade.
Esta riqueza natural, que se estende por uma área 
de cerca de 15.000 hectares, é um tipo de floresta 
húmida subtropical a temperada, composta na 
sua maioria por árvores da família das lauráceas e 
endémico da Macaronésia (região formada pelos 
arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias). 
No Nordeste, em expressão muito inferior, na serra 
da Tronqueira e pico da Vara, encontram-se man-
chas da Floresta Laurissilva, nos últimos anos alvo 
de preservação no âmbito do Projecto Life Priolo. 
Pela geminação e proximidade que se tem consoli-
dado entre os dois municípios, a Câmara Municipal 

Salga assinala 30 anos de freguesia com exposição

viços em áreas diversas, enriquecendo a localidade 
e dando emprego aos naturais e àqueles que opta-
ram por ali viver.
Da construção civil, à panificação, artesanato, con-
fecção e desenho, restauração e ramo alimentar, a 
freguesia da Salga oferece um conjunto de serviços 
que bem merecia esta promoção e reconhecimento 
daqueles que estiveram na sua origem em data tão 
significativa como a comemoração dos 30 anos de 
elevação a freguesia. A mostra recebeu cerca de 
500 visitantes, um número muito satisfatório para 
os promotores. BM

do Nordeste congratula-se com a entrega deste 
prémio a São Vicente e por ver reconhecido o 
esforço da autarquia em valorizar o património 
natural local.  BM

Floresta Laurissilva de São Vicente nas 7 Maravilhas de Portugal
Câmara felicita concelho irmão pela nomeação  
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de conduzir um carro de competição em pista 
fechada. 
A prova contou com a participação de equipas do 
concelho e restantes equipas vinculados à ACSPORT. 
O vereador do pelouro da cultura, Victor Lima, esteve 
presente na entrega dos troféus e a actividade foi 
apoiada pela autarquia tendo em consideração a 
qualidade e a movimentação que a mesma propor-
ciona trazendo pessoas ao concelho. BM

Karting na rua pelo  
terceiro ano consecutivo

T A B E L A  D A S  M A R É S

HORA ALTURA
H M M

1
SEG

2 45 Baixa-mar
9 0 Preia-mar
15 32 Baixa-mar
21 41 Preia-mar

2
TER

3 49 Baixa-mar
9 59 Preia-mar
16 25 Baixa-mar
22 34 Preia-mar

3
QUA

4 42 Baixa-mar
10 50 Preia-mar
17 11 Baixa-mar
23 20 Preia-mar

4
QUI

5 29 Baixa-mar
11 37 Preia-mar
17 54 Baixa-mar

5
SEX

0 4 Preia-mar
6 14 Baixa-mar
12 22 Preia-mar
18 36 Baixa-mar

6
SÁB

0 47 Preia-mar
6 59 Baixa-mar
13 7 Preia-mar

19 17 Baixa-mar

7
DOM

1 29 Preia-mar
7 43 Baixa-mar
13 51 Preia-mar
19 58 Baixa-mar

HORA ALTURA
H M M

8
SEG

2 12 Preia-mar
8 28 Baixa-mar
14 35 Preia-mar
20 40 Baixa-mar

9
TER

2 56 Preia-mar
9 14 Baixa-mar
15 21 Preia-mar
21 21 Baixa-mar

10
QUA

3 41 Preia-mar
10 3 Baixa-mar
16 9 Preia-mar
22 6 Baixa-mar 

11
QUI

4 30 Preia-mar
10 57 Baixa-mar
17 2 Preia-mar
22 55 Baixa-mar

12
SEX

5 24 Preia-mar
11 58 Baixa-mar
18 4 Preia-mar
23 56 Baixa-mar

13
SÁB

6 28 Preia-mar
13 9 Baixa-mar
19 17 Preia-mar

14
DOM

1 11 Baixa-mar
7 38 Preia-mar
14 20 Baixa-mar
20 30 Preia-mar

HORA ALTURA
H M M

15
SEG

2 26 Baixa-mar
8 43 Preia-mar
15 19 Baixa-mar
21 30 Preia-mar

16
TER

3 29 Baixa-mar
9 38 Preia-mar
16 6 Baixa-mar
22 17 Preia-mar

17
QUA

4 18 Baixa-mar
10 24 Preia-mar
16 45 Baixa-mar
22 57 Preia-mar

18
QUI

5 0 Baixa-mar
11 3 Preia-mar
17 20 Baixa-mar
23 32 Preia-mar

19
SEX

5 37 Baixa-mar
11 39 Preia-mar
17 53 Baixa-mar

20
SÁB

0 5 Preia-mar
 6 12 Baixa-mar
12 14 Preia-mar
18 26 Baixa-mar

21
DOM

0 38 Preia-mar
6 47 Baixa-mar
12 50 Preia-mar
18 59 Baixa-mar

22
SEG

1 13 Preia-mar
7 24 Baixa-mar
13 27 Preia-mar
19 35 Baixa-mar

N O V E M B R O  2 0 1 0

HORA ALTURA
H M M

23
TER

1 50 Preia-mar
8 4 Baixa-mar
14 7 Preia-mar
20 13 Baixa-mar

24
QUA

2 30 Preia-mar
8 47 Baixa-mar
14 51 Preia-mar
20 55 Baixa-mar

25
QUI

3 15 Preia-mar
9 35 Baixa-mar
15 40 Preia-mar
21 42 Baixa-mar

26
SEX

4 5 Preia-mar
10 29 Baixa-mar
16 35 Preia-mar
22 36 Baixa-mar

27
SÁB

5 2 Preia-mar
11 30 Baixa-mar
17 38 Preia-mar
23 40 Baixa-mar

28
DOM

6 6 Preia-mar
12 39 Baixa-mar
18 49 Preia-mar

29
SEG

0 54 Baixa-mar
7 16 Preia-mar
13 50 Baixa-mar
20 2 Preia-mar

30
TER

2 10 Baixa-mar
8 26 Preia-mar
14 57 Baixa-mar
21 10 Preia-mar

Disponíveis em
www.cmnordeste.pt

as tabelas até Dezembro de 2010
Devido à variação do nível médio do mar, são de esperar alturas de 
água superiores, em cerca de 0.1 m, aos valores indicados na tabela.

O Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste em 
parceria com a ACSPORT Motorsport and Tuning 
realizaram em Setembro o III Grande Prémio de 
Resistência Karting do Nordeste.
 No dia anterior à prova, os aficionados dos despor-
tos motorizados puderam experimentar a sensação 


