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AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO REGIONAL
DOS EQUIPAMENTOS
Câmara pede alteração ao último lanço da SCUT e pavimentação de estrada

O presidente e vereação da Câmara Municipal reuniram a 16 de Março com o secretário regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos, na sequência de pedido de audiência pela autarquia e com vista à
resolução de alguns problemas que afectam o concelho, à cabeça dos quais esteve o último lanço do
traçado da SCUT, as pavimentações da estrada regional a ligar o Nordeste e Povoação e do troço Parque
Florestal-Gramas da Estrada da Tronqueira.
A audiência contou com a presença dos principais órgãos de comunicação social da ilha.
Câmara, satisfeita com arranque das obras, quer correcção do troço entre a Fazenda e a Vila
A Câmara Municipal levou ao secretário regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos a satisfação dos nordestenses e da autarquia pelo arranque da tão ambicionada
via rápida para o Nordeste- por cuja execução a Câmara
se debateu afincadamente em todos estes anos-, mas
deixou uma preocupação à tutela no que respeita ao último lanço da via que liga a Lomba da Fazenda à Vila
do Nordeste por não oferecer a segurança e fluidez de
transito que se pretende para esta zona de grande movimentação, e que não sendo alterado constituirá sempre
um problema para o município.
O troço em causa, como está projectado, vem afunilar-se
na presente estrada regional junto à Ribeira do Guilherme, limitando por isso a fluidez de trânsito na entrada
da Vila e impossibilitando a existência de uma via alternativa que possa servir alguns serviços mais sensíveis
como bombeiros, centro de saúde e a própria escola. Em
termos de protecção civil, por exemplo, e na eminência
de catástrofe (cheia) ou incidente significativo na Ponte
da Ribeira do Guilherme, a protecção civil fica impossibilitada de prestar apoio às populações de fora da vila,
uma vez estarem todos os serviços que a compõem concentrados na sede do concelho.
A solução alternativa apresentada pela Câmara inclui
um viaduto alto a montante da actual ponte da estrada regional, que ligaria a Vila pela Rua da Tronqueira,
zona onde se desloca a maioria do trânsito pesado por

estarem aqui situados o parque industrial (a ampliar em
breve) e os Serviços Florestais.
Secretaria compromete-se em dar resposta
A secretaria regional ficou de dar uma resposta por escrito, apesar de ter manifestado dificuldades em reformular o traçado por considerar que este é o adequado
para a zona e que mereceu parecer positivo do Ambiente
e da Protecção Civil. A Câmara Municipal, por sua vez,
avançou que vai continuar a fazer esforços no sentido da
alteração do referido troço, deixando claro que a opção
pelo traçado actual será sempre um problema no acesso
à sede do concelho, eixo com maior movimentação de
trânsito.
Ligação a todas as freguesias também não é aceite
Igualmente no âmbito do projecto SCUT, a Câmara Municipal propôs ao secretário regional a extensão da via rápida à
localidade da Pedreira, assim como o acesso directo de todas as freguesias à via, entre estas, Santo António, Santana
e Salga que não estão contempladas. A Câmara aguarda
respostas por escrito a esta e à anterior questão.
Reparação da estrada regional a ligar os concelhos
de Nordeste e Povoação
A reparação do troço compreendido entre a Ponta do Sossego e Água Retorta foi outra solicitação feita pela Câmara
Municipal tendo por base a proximidade dos dois concelhos e a circulação já muito considerável que a via tem
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actualmente, mas num piso que não é sofre qualquer intervenção há algumas décadas.
A reparação pedida pela Câmara foi em slurry-seal, lama
asfáltica, tendo o secretário regional se comprometido
com esta intervenção durante a presente legislatura, ou
seja, nos próximos quatro anos.

a decorrer no concelho, a execução de um passeio na Ponte dos Sete Arcos.
Pavimentação do troço Parque Florestal-Gramas da
Estrada da Tronqueira
A solicitação da Câmara prendeu-se com o facto do troço
em questão servir uma significativa parte da lavoura local, o
que torna muita necessária a sua pavimentação. Para o restante troço, a Câmara pediu melhoramento de escoamento
de águas, com execução de valetas. De salientar, que a intervenção solicitada estende-se unicamente até à zona das
Gramas, não interferindo com a restante estrada, que como
se sabe tem grande valor cultural para este concelho.

Construção de passeios na Ponte dos Sete Arcos
A pedido da Câmara, a secretaria autorizou a execução
de passeios na Ponte dos Sete Arcos, uma vez que o
trânsito nesta via passou a fazer-se num único sentido
e por ser um dos principais acessos ao centro da Vila.
Inserido na reabilitação de arruamentos que a Câmara tem

DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA REGIONAL REQUEREM ALTERAÇÃO DO ÚLTIMO LANÇO DA SCUT

A Câmara Municipal recebeu em audiência o grupo
parlamentar do PSD da Assembleia Legislativa Regional, a 27 de Fevereiro. O traçado da via rápida para o
Nordeste foi o assunto mais debatido, concretamente
o troço final, entre a Lomba da Fazenda e a Vila do
Nordeste, que pode criar problemas para a segurança
e conforto das populações dado que a via coincide com
a actual estrada regional.
Em consonância coma a Câmara Municipal, o grupo
parlamentar considera que o traçado como está de-

finido para esta zona poderá constituir verdadeiro estrangulamento na fluidez do trânsito, por coincidir com
a antiga estrada, o que coloca até problemas para a
segurança e conforto das populações, pois os meios
de socorro estão concentrados na Vila do Nordeste.
O líder da bancada social-democrata, António Marinho,
disse “compreender a indignação dos nordestenses”
com esta situação e assegurou ao autarca “todo o empenho” do grupo parlamentar na busca de uma solução para o problema.

CÂMARA RECLAMA MELHORAMENTO DO SERVIÇO
DE INTERNET ADSL
A deficiente prestação do serviço de Internet ADSL
em algumas zonas do concelho, não chegando à velocidade que é contratada nalguns sítios e noutros até
inexistente, motivou a Câmara Municipal a diligenciar
junto das operadoras a correcção da situação.
A freguesia da Algarvia é a zona do concelho com mais
problemas de ligação, facto que também foi salienta-

do no pedido de melhoramento efectuado às operadoras, tendo em consideração a justa pretensão desta população em ter um serviço de Internet em boas
condições.
Foram oficiadas pela autarquia as operadoras PT Comunicações, Oniaçores, Vodafone e TMN.
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PRESIDÊNCIA ABERTA À FREGUESIA DE ALGARVIA
Ouvidas aspirações da população
O presidente e vereação a tempo inteiro da Câmara Municipal estiveram em Presidência Aberta na freguesia
de Algarvia a 26 de Fevereiro. Como acontece neste
género de visitas, o executivo camarário fez o balanço
das obras executadas mais recentemente na freguesia,
auscultou as preocupações e ambições da junta de freguesia para a localidade e visitou obras da Câmara ali
em execução. A deslocação permitiu ainda que o presidente da Câmara, José Carlos Carreiro, recebesse em
audiência os munícipes.
Realojamento, pavimentações de ruas e grande beneficiação da escola
O dia de trabalho começou com uma reunião entre o
executivo camarário e a Junta de Freguesia da Algarvia- presidida por Herculano Dutra- com o elencar de
obras executadas pela Câmara na localidade, como sejam a grande beneficiação da escola do primeiro ciclo
e jardim-de-infância (obra executada recentemente), o
realojamento de algumas famílias carenciadas e as pavimentações levadas a cabo em arruamentos.
Novo edifício para actividades culturais e recreativas
Deste balanço de obras da Câmara na freguesia fazem
ainda parte algumas infra-estruturas sociais que se
encontram em execução e que passam pelo edifício
cultural, que apoiará a freguesia na concretização de
actividades de âmbito cultural, recreativo e para jovens.
Quanto ao desenvolvimento da obra, o presidente da
Câmara informou estar em preparação a empreitada
para conclusão de trabalhos no edifício, concretamente
no que concerne a acabamentos e dotação de equipamentos.

social na localidade- preocupação levantada pela junta
de freguesia- desde que a intervenção do município
nesta área se justifique e que para tal seja feita uma
actualização do número de casais jovens da freguesia que reúnam as condições exigíveis a este apoio. A
sobrelotação e o estado de degradação das habitações
(moradias abarracadas) são as condições base para o
apoio do programa da habitação social que o município tem nos últimos anos em desenvolvimento no concelho.

Capela funerária
A capela funerária- aspiração da população da freguesia
e levada a cabo pela Câmara- é outra obra em execução
na Algarvia e com conclusão prevista para o inicio deste
Verão de acordo com o prazo de execução da mesma. A
passagem pelo edifício constou do programa de visitas
efectuado pelo executivo municipal na freguesia.
Melhoria de alguns arruamentos
A rede viária foi outro dos pontos levantados pela Junta
de Freguesia, sendo elencadas algumas intervenções
que terão se ser feitas na freguesia a este nível, como
seja a abertura do Caminho do Carro, uma obra desejada
pela população e cuja execução tem lugar em breve.

Beneficiações no polivalente e miradouro da Vigia
das Baleias
A fechar a reunião de trabalhos, a Câmara Municipal
comprometeu-se com pequenas intervenções de pinturas no polivalente da freguesia, e beneficiação dos
palheiros do Miradouro da Vigia das Baleias.
A parte da tarde da Presidência Aberta foi preenchida
com a visita do executivo às obras em execução na localidade e aos arruamentos que sofrerão intervenções
a curto prazo.

Junta quer fixar casais jovens
Nesta Presidência Aberta de aproximação às populações, o presidente da Câmara do Nordeste mostrou vontade de responder a alguma necessidade de habitação
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TRANSFERÊNCIA DE VERBAS
PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA

Verbas transferidas

Reabilitação de caminhos de penetração
Ao todo são 150 mil euros que a Câmara transfere para
as juntas de freguesia com vista à reabilitação de caminhos agrícolas. O protocolo de delegação de competências nas juntas é feito todos os anos e permite às
várias autarquias resolver beneficiações, manutenção
e até abertura de arruamentos agrícolas que servem
exclusivamente a lavoura.
A transferência para cada junta de freguesia tem em
consideração a quantidade de arruamentos, de necessidades e do volume do próprio agregado agrícola de
cada localidade. Para o corrente ano de 2009 foram
atribuídas as verbas do quadro publicado abaixo.

- Junta de Freguesia de Nordeste - a 32.217,00
- Junta de Freguesia de Lomba da Fazenda – a 23.084,00
- Junta de Freguesia de São Pedro do Nordestinho – a 10.600,00
- Junta de Freguesia de Sto. António do Nordestinho - a 10.600,00
- Junta de Freguesia de Algarvia - a 10.600,00
- Junta de Freguesia de Santana - a 12.815,00
- Junta de Freguesia de Achada - a 16.435,00
- Junta de Freguesia de Achadinha - a 18.860,00
- Junta de Freguesia da Salga - a 14.685,00

MUNICÍPIO ATENTO À DIFÍCIL CONJUNTURA
ECONÓMICA
Soluções para auxiliar as famílias e empresas
Actualmente a Câmara mantém actividade intensa no
que concerne a procedimentos concursais para várias
obras que vão possibilitar às empresas do concelho criar
postos de trabalho. As situações sociais apresentadas à
Câmara são encaminhadas para os locais certos, auxiliando as pessoas a negociar com a banca as prestações
em atraso. Ao nível das empresas, em colaboração com
a Câmara de Comércio e Industria foi realizada recentemente uma reunião com empresários locais sobre a
nova linha de crédito que apoiará as micro e pequenas
empresas.

A difícil conjuntura económica que o país atravessa, não
deixando ilesa também a região e os municípios pequenos, tem levado a Câmara Municipal a tomar algumas medidas de apoio às famílias mais atingidas e ao
empresariado do concelho. Ao nível do emprego, o município, com o apoio da Secretaria Regional do Trabalho
e da Solidariedade Social, tem criado vários postos de
trabalho, apresentando diversos projectos para ocupação de desempregados. Outra forma de apoio tem passado pelo encaminhamento dos desempregados para
as obras que a Câmara tem lançado por empreitada.
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MUSEU ESCOLAR OFERECE NOVO ESPAÇO
PARA A CULTURA
Com a abertura do Museu Escolar da Lomba da Cruz
abre-se um novo espaço para a actividade cultural do
concelho. O museu reconstitui a antiga escola do Plano
dos Centenários, aliada a uma biblioteca, uma zona
para multimédia e outra para Internet dotada com dois
ou três computadores.
O edifício está então apetrechado com recepção a visitantes, duas salas de aula para exposição e o aproveitamento das traseiras para copa e zona de estar,
para além da utilização do alpendre para esplanada.
No exterior do edifício, o espaço será aproveitado para
um campo de actividades lúdicas onde se pretende reproduzir os antigos jogos que se faziam na escola.
As duas salas da frente são destinadas a exposições
permanentes, uma delas com a reprodução de uma
antiga sala de aula, e outra vai expor objectos relacionados com a escola, desde cartilhas, livros, mapas,
balanças e muitos outros utensílios simbólicos.

Este tipo de museu é inédito na ilha e resulta de uma
ambição antiga do município em preservar o rico espólio das várias escolas do concelho, o qual correria o
risco de se perder com o passar dos anos.

DUAS ALUNAS DO ENSINO
SUPERIOR RECEBEM BOLSA
As alunas Ana Rosa Amaral Silva e Cátia Correia Tavares foram as contempladas com bolsa de estudo, um bónus da Câmara Municipal que premeia
estudantes do ensino superior. Cada uma recebe 1.500 euros, distribuídos
por 10 prestações mensais.
A atribuição de bolsa de estudo é um apoio do município que se mantém
há alguns anos e que visa premiar os melhores alunos do concelho que
frequentam o ensino superior, numa atitude de apoio e de incentivo à
prossecução dos estudos. Os alunos contemplados têm que reunir as condições estipuladas em regulamento municipal e o concurso público para
atribuição de bolsa é aberto anualmente. Os requisitos de candidatura
estão disponíveis na página electrónica da Câmara Municipal.

ESCRITÓRIO DE ADVOGADO E GABINETE DA SPA NA VILA
O escritório de advogado do Dr. Marco Silva, também
gabinete da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA),
passou a funcionar na Vila do Nordeste, na Rua Nova.
Para a abertura do novo escritório- que até aqui funcionava na Lomba da Fazenda- foram convidadas entidades do concelho, clientes do escritório, o representante da Ordem dos Advogados na ilha, colegas de
profissão e pessoas amigas.
A Vila do Nordeste passa assim a ter dois escritórios
de advogados, estando também aberto o escritório da
Dra. Emília Teves, na Rua Prior José Lucindo.
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CÂMARA
MUNICIPAL
REÚNE-SE
A Câmara Municipal reuniu-se em sessão ordinária nos dias 2 e 16 de Fevereiro, e a 2 de Março, presidida
por José Carlos Barbosa Carreiro. Em reunião foram aprovadas algumas das propostas que aqui transcrevemos.
Felicitações à nova direcção da Eco Edificante
A Câmara endereçou aos novos corpos gerentes da Filarmónica Eco Edificante, da Vila do Nordeste, eleitos
para o biénio 2009-2010 votos de profícuo mandato a
bem da cultura do concelho, assim como agradeceu a
disponibilidade manifestada pela direcção para colaborar em eventos promovidos pela autarquia durante
o desempenho de funções.

Lançado concurso para requalificação de infra-estruturas do centro da vila
A empreitada de construção de infra-estruturas de requalificação do centro da Vila, primeira fase, foi lançada a concurso, na sequência de aprovação por unanimidade pela Câmara Municipal. Esta obra insere-se na
empreitada de reabilitação e abertura de novos arruamentos que o município tem para a sede do concelho,
incluindo estacionamento e estruturas de apoio.

Outros assuntos
Foi ainda aprovada em reunião de Câmara a atribuição
de bolsa de estudo a duas alunas do ensino superior,
e em final de reunião o órgão tomou conhecimento do
resumo diário da tesouraria municipal e de correspondência relevante recebida.

Parque de estacionamento, passeios e iluminação
na Conceição
Para a Lomba da Fazenda, a Câmara aprovou, por unanimidade, a abertura de concurso para lançamento da
obra de construção de parque de estacionamento, passeios e iluminação da Conceição. Estas obras fazem-se
no âmbito da empreitada de abertura e reabilitação de
vias municipais 2007-2009.

EDITAL
JOSÉ CARLOS BARBOSA CARREIRO, Presidente da Câmara Municipal 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 Subsídios às Colectividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social do Concelho de
Nordeste, que foram transferidos os seguintes apoios para as entidades
abaixo indicadas, durante o 2.º semestre do ano findo:

Requalificação da via de acesso à Senhora do Pranto
Aprovada por unanimidade foi também a abertura de
concurso público para a obra de requalificação da via
de acesso à Ermida da Senhora do Pranto, estando
aqui incluídos os largo e parque de estacionamento de
apoio à ermida.

- ASDEPR................................................ a 526,71/ Gabinete Técnico
- Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Nordestea 2.575,83 / Seguros
- Associação Cultural e Desportiva
da Escola Básica e Secundária
de Nordeste ........................................ a 240,00 / Formação em piano
a 320,00 / Formação em violão
a 320,00 / Danças de salão
a 120,00 / Despesas de funcionamento
- Associação de Pais e Encarregados
de Educação da Escola Básica e
Secundária de Nordeste..................... a 1.202,56 / Encontro da Associação de Pais
- Centro Desportivo e Recreativo
do Nordeste ....................................... a 21.000,00 / Despesas de funcionamento
- Grupo Folclórico S. Jorge .................... a 5.000,00 / Despesas de funcionamento
- Centro Sócio Cultural Padre Amaral .. a 4.395,53 / Infotec
- CNE – Agrupamento 968a 500,00 / Despesas de funcionamento
- Comissão Fabriqueira Igreja da Achada a 1.250,00 / Apoio às festas
a 25.000,00 / Obras de restauro da Igreja
- Lions Clube de Nordeste .................... a 1.500,00 / Despesas de funcionamento
a 2.800,00 / Convívio de Idosos

Pavimentação de arruamentos agrícolas
No âmbito da reabilitação de vias afectadas pelas calamidades de 2006, que afectaram sobretudo as freguesias de Algarvia, Santana, Achada, Achadinha, Salga
e Santo António, a autarquia aprovou por unanimidade lançar a concurso a pavimentação do Caminho dos
Sengos.
Correcção do último lanço da SCUT
A Câmara aprovou por unanimidade a alteração do
traçado da SCUT no troço entre a Lomba da Fazenda
e a Vila do Nordeste, remetendo-a ao presidente do
Governo Regional e ao secretário regional da Ciência e
Tecnologia para consideração das razões expostas pelo
município, e em conformidade ordenar as alterações
que lhes dêem seguimento.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares públicos do estilo.
Paços do Município de Nordeste, 4 de Março de 2009
O PRESIDENTE DA CÂMARA
José Carlos Barbosa Carreiro

6

BOLETIM MUNICIPAL DE NORDESTE | MARÇO 2009 | N 308

CÂMARA
REÚNE-SE
ASSEMBLEIA

MUNICIPAL
DELIBERA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DISCUTE VÁRIOS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O CONCELHO
A Assembleia Municipal, presidida por João de Deus
Andrade de Sousa, reuniu-se em sessão ordinária a
19 de Fevereiro. Na reunião foram feitos o balanço e esclarecimento do município relativamente a várias questões, entre estas, as medidas levadas a cabo pela Câmara com vista a atenuar alguns efeitos da actual crise
económica, junto das famílias e das empresas locais.
A demolição de prédios devolutos foi outro assunto levantado na Assembleia Municipal, tendo a Câmara feito
o ponto de situação dos prédios até então demolidos
no concelho e que totalizam já 20 casos. Para ajudar á
resolução destas situações de casas em ruínas que trazem vários problemas às populações- como infestação
de ratos, insegurança e o próprio mau aspecto que têm
as moradias em avançado estado de degradação- foi
solicitado o apoio dos presidentes de junta no levantamento destes casos nas respectivas freguesias.
A desratização que a Câmara tem levado a efeito no
concelho, com o apoio do Serviço de Desenvolvimento

Agrário e Culturas, foi sublinhada na sessão da Assembleia, apontando-se os efeitos positivos e visíveis que
a mesma tem tido, pese ser difícil exterminar todos os
roedores uma vez que estes se reproduzem com muita
facilidade.
A alternativa da edilidade para o ultimo lanço da
via rápida projectada para o concelho, entre a Lomba
da Fazenda e a Vila, foi também discutida em reunião
de Assembleia Municipal por constituir assunto de significativa importância para a segurança e fluidez que se
pretende para esta via em concreto.
Ainda sobre a SCUT, a Câmara Municipal regozijou-se
com o arranque do troço entre os Barreiros e a Algarvia neste mês de Abril.
A delegação de competências da Câmara Municipal
nas juntas de freguesia para reabilitação de caminhos
de penetração encerrou os assuntos levados a reunião,
a que se acrescentou a habitual actualização da actividade e situação financeira do município.

MUDANÇA DE INSTALAÇÕES
DO TRIBUNAL DO NORDESTE
A exiguidade do edifício municipal que alberga o Tribunal de Nordeste obriga à transferência deste para
outras instalações, concretamente para a actual Biblioteca Municipal.
A Biblioteca Municipal, por sua vez, caso esta proposta
seja aceite pelo Ministério da Justiça, passará a funcionar no edifício onde está instalada a Comissão de Protecção de Menores, também património do município.
Como é do conhecimento público, a construção do
novo edifício do Tribunal de Nordeste aguarda autorização do Ministério da Justiça para avançar, estando
definido no Plano de Pormenor da Vila do Nordeste
em terreno adquirido pela Câmara para o feito. Esta
obra resulta de uma enorme necessidade e urgência
de novas instalações para o Tribunal de Nordeste, que
se defronta há vários anos com problemas de degradação acentuada e com a exiguidade do actual edifício
onde está instalado, sem condições para o razoável
funcionamento dos serviços.
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CARNAVAL
DESFILE DAS ESCOLAS
COM GRANDE BELEZA
E CRIATIVIDADE

A comemoração do Carnaval arrancou com um grande
desfile da escola básica e secundária deste concelho,
onde não faltaram as escolas do primeiro ciclo e os
jardins-de-infância, e também alguns cursos do ensino
profissional.
A cor e alegria dos mais novos deram um brilho especial à abertura das comemorações carnavalescas,
aliados à variedade e rigor dos trajes. Este ano, a Câmara quis enriquecer e contribuir para este cortejo das
escolas, que já tem alguma tradição local, apoiando na
compra dos materiais para confecção dos trajes.
Centenas de crianças e jovens percorreram as principais artérias da vila do Nordeste, incluindo a Praça
da República, abrindo em alegria o fim-de-semana de
Entrudo. O brilho do cortejo teria sido ainda maior não
fosse a manhã chuvosa deste primeiro dia de festejos
de Carnaval.
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DUAS NOITES DE BAILE DE CARNAVAL
No sábado e domingo de Carnaval houve baile no pavilhão desportivo da escola secundária, sendo a noite
de sábado a mais procurada. Este baile incluiu concurso
de fantasias, com atribuição de prémios aos três melhor classificados. O baile de domingo foi reservado
para a tradicional confraternização das famílias e ambas as noites tiveram a animação de banda convidada.
Os bailes de Carnaval têm vindo a registar mais ade-

são da população a cada ano que passa, embora ainda
sejam muito recentes no concelho. O Clube União Desportiva de Nordeste apoiou a realização do evento responsabilizando-se pelo serviço de restauração e bar.
Embora a contagem não seja fidedigna, uma vez que
as entradas no pavilhão foram gratuitas, não havendo
por isso registo, aponta-se a passagem de cerca de
1000 pessoas pelo baile de Carnaval do sábado.
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Os 1º classificados ganharam uma viagem de barco à
Terceira com estadia duas noites em hotel; os 2º classificados, um fim-de-semana no Hotel Terra Nostra das Furnas, ficando a última classificada com um
telemóvel Samsung.

3.º Lugar

1.º Lugar: André Medeiros e César Dâmaso, com o traje de noivos
2.º Lugar: Margarida Carreiro (apresentação em grupo), com o casamento típico da comunidade indiana
3.º Lugar: Dina Correia, trajada de Joaninha

2.º Lugar

Fantasias cada vez mais ricas
A variedade e brio dos trajes apresentados ao concurso
de fantasias também tem vindo a aumentar a cada
edição dos bailes de Carnaval. A população aderiu muito positivamente ao
concurso e foram muitas as pessoas a
desfilar este ano no pavilhão.
São atribuídos prémios aos três melhores classificados, angariados pela Câmara junto de entidades privadas. Este
ano ficaram assim classificados:

1.º Lugar

CONVÍVIO COM OS IDOSOS
funcionárias, daqui resultando fantasias muito ricas
e variadas. O brilhantismo que os centros de convívio emprestam a esta festa de Carnaval foi enaltecido
pelo presidente da Câmara Municipal, agradecendo
aos idosos, às senhoras que com eles trabalham e à
coordenadora dos centros, a Alexandra Aguiar.
Para além do desfile de fantasias, os convivas puderam dançar ao som da banda que animou o fim-de-semana de Carnaval e no fim da tarde foi servido a todos
os presentes um lanche ajantarado onde não faltaram
as malassadas tão típicas desta época festiva.

No domingo que antecedeu o Entrudo a Câmara Municipal reuniu os idosos e pessoas aposentadas para
uma tarde de convívio, também no pavilhão da escola. Como sempre os centros de convívio do concelho
esmeraram-se nos trajes de Carnaval, na sua maioria
este ano inspirados nos tradicionais trabalhos de campo.
Todos os centros de convívio, incluindo o centro de dia
do lar de idosos, desfilaram no pavilhão exibindo as
mais variadas fantasias. Os trajes são confeccionados
pelos próprios utentes dos centros, com a ajuda das
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Inter Municípios na segunda jornada

NORDESTE BEM POSICIONADO
Em finais de Fevereiro realizou-se a segunda jornada do
torneio Inter Municípios, desta vez em Ponta Delgada na
Escola Básica Integrada dos Ginetes e com a participação
de 85 alunos. Na classificação por escolas e por câmaras,
os alunos do Nordeste arrecadaram o terceiro lugar.
Nas classificações individuais, os alunos do Nordeste voltaram a destacar-se, com o Pedro Medeiros e a Jenifer Medeiros a liderar os sub 12, nos escalões masculino e feminino respectivamente, ambos da escola básica e secundária.
Outras classificadas foram a Brenda Louro, no escalão de
sub 10, e a Cheila Louro nos sub 8, as duas da Escola da
Salga.
No final da prova todos os alunos participantes foram agraciados com um lanche e uma medalha a assinalar mais
este encontro do Inter Municípios. Os alunos do Nordeste,
como sempre acontece, foram acompanhados pelo coordenador do Plano de Xadrez e director do torneio Inter Municípios, Henrique Cardoso, sendo o transporte cedido pela
Câmara Municipal.
O concelho de Nordeste é o anfitrião da terceira jornada
deste torneio, a ter lugar em Março.
CLASSIFICAÇÃO PROGRESSIVA DAS 5 PRIMEIRAS ESCOLAS
1ª Classificada – EB/S Lagoa
26.5 Pontos
2ª Classificada – EB/S Antero de Quental
22 Pontos
3ª Classificada – EB/S V. Nordeste 19.5 Pontos
4ª Classificada – EB/S dos Ginetes 19 Pontos

5ª Classificada – EB/S Ribeira Grande 18.5 Pontos
Somatório dos pontos obtidos pelos 4 melhor classificados de cada escola
CLASSIFICAÇÃO PROGRESSIVA POR CÂMARAS
1ª Classificada – CM da Lagoa
26.5
Pontos
2ª Classificada – CM de Ponta Delgada
25 Pontos
3ª Classificada – CM de Nordeste
20.5 Pontos
4ª Classificada – CM da Povoação
18 Pontos
5ª Classificada – CM da Ribeira Grande
16 Pontos
6ª Classificada – CM de Vila Franca do Campo
(Sem presenças) 0 Pontos
Somatório dos pontos obtidos pelos 4 melhor classificados de cada concelho
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FAJÃ DO ARAÚJO ABRE TEMPORADA
DE PASSEIOS PEDESTRES
O Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste arrancou
com o programa anual de percursos pedestres a 14 de
Março, com um passeio à Fajã do Araújo.
O passeio começou pelas 8h30, com concentração junto
à Igreja de Nossa Senhora da Luz na Pedreira. Foram
percorridos cerca de oito quilómetros, com sensivelmente três horas de duração. Iniciou-se com a descida
até à fajã, passando pela zona balnear e subida até à
estrada regional. À semelhança da maioria dos trilhos
do concelho, o da fajã é de dificuldade média, exigindo
apenas calçado para piso duro, roupa confortável e impermeável para o caso de ameaça de chuva.
O trilho da Fajã do Araújo é o mais bonito percurso de
costa que existe no Nordeste, sempre muito procurado
por turistas quase que ao longo de todo o ano. Aqueles
que ainda não conheciam o trilho ou procuraram uma actividade saudável e diferente juntaram-se ao Centro Desportivo enriquecendo desta forma o dia de descanso.

O Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste promove
vários percursos ao longo do ano. O programa estará
em breve disponível na página electrónica do centro e
da Câmara Municipal.

COMEMORAÇÕES DO BICENTENÁRIO
DE CHARLES DARWIN
Nordeste arrecada terceiro lugar entre 246 equipas
do país
Ana Beatriz Melo, Diva Medeiros e André Medeiros,
alunos do 12º ano da área de ciências da EBS do Nordeste, participaram no Concurso Nacional “Na senda
de Darwin”, sob a orientação da docente Ana Sousa.
Este concurso desenvolveu-se ao longo de seis meses,
entre Setembro e Março, sendo que a equipa denominada “Tatus” elaborou uma prova por cada mês.
Os trabalhos debruçaram-se sobre a vida e obra de
Charles Darwin, no ano em que se comemoram os 200
anos do seu nascimento e os 150 da publicação da
“Origem das espécies”. As provas consistiram em duas
dissertações, uma simulação de um programa de rádio
e três filmes. Esta equipa foi a 1ª classificada na região
Açores, pelo que integrou as dez finalistas do concurso
que iniciou com 246 equipas de todas as regiões do
país (17 nos Açores).

actual priolo. No ano 2835, viveríamos os primórdios
de uma era glaciar e o concelho do Nordeste seria o
habitat do “priolim”, o suposto descendente do actual
priolo. Teria plumagem mais densa e alba e estaria
adaptado às condições adversas imperantes. Para esta
prova, os alunos recorreram à imaginação, aos seus
conhecimentos científicos, bem como à ajuda dos técnicos dos Serviços Florestais da Divisão do Nordeste,
que se disponibilizaram para colaborar e prestaram
importantes esclarecimentos sobre a flora local.
Esta prova teve lugar no Casino da Figueira da Foz a 14
de Março, e o resultado final foi anunciado no decorrer
da Gala da Ciência, em que foram laureadas personalidades que se destacaram na área científica ao longo
do último ano. A equipa da EBS do Nordeste classificou-se na terceira posição. Os alunos receberam material audiovisual e um bilhete de entrada no Pavilhão
do Conhecimento.

O priolo da era glaciar
Na prova final, os alunos tiveram de defender um trabalho em que teriam de imaginar um animal do futuro,
prevendo alterações climáticas derivadas do aquecimento global, fundamentando cientificamente as suas
opções, à luz das teorias defendidas por Darwin. Esta
última prova foi apresentada perante um júri de personalidades ligadas à biologia, à agência Ciência Viva e
aos meios de comunicação social. Nesta última etapa,
a equipa “Tatus” inventou uma ave descendente do
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HIGIENE ORAL

Enfermeira Carina Silva

A higiene oral deve ser uma prática frequente e diária. Esta
deverá ser introduzida nas rotinas diárias e numa idade o
mais precoce possível. Mesmo antes da erupção dentária,
deve ser efectuada com gaze humedecida. Uma boa higiene é eficaz quando resulta na remoção eficaz dos restos
alimentares e ao mesmo tempo impossibilita o contacto
de um conjunto de bactérias com os dentes e gengivas.
A formação da placa bacteriana é um processo constante
na cavidade oral. Contudo, podemos prevenir a sua acumulação e consequências que daí advêm. Assegure-se de
que:
- Escova os dentes três vezes por dia, após as refeições,
embora a lavagem da noite seja de todas a mais importante;
TABELA DAS MARÉS

2 SAB

3 DOM

4 SEG

5 TER

6 QUA

7 QUI

HORA
MARÉ
00:15 BAIXA-MAR
06:27 PREIA-MAR
12:34 BAIXA-MAR
18:59 PREIA-MAR
01:39 BAIXA-MAR
07:51 PREIA-MAR
14:00 BAIXA-MAR
20:17 PREIA-MAR
02:55 BAIXA-MAR
09:06 PREIA-MAR
15:14 BAIXA-MAR
21:25 PREIA-MAR

00:06 BAIXA-MAR
06:12 PREIA-MAR
12:06 BAIXA-MAR
18:34 PREIA-MAR

24 DOM

00:40
06:52
13:06
19:20

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

17 DOM

01:13 BAIXA-MAR
07:24 PREIA-MAR
13:20 BAIXA-MAR
19:41 PREIA-MAR

25 SEG

01:27
07:37
13:52
20:09

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

18 SEG

02:19 BAIXA-MAR
08:32 PREIA-MAR
14:31 BAIXA-MAR
20:44 PREIA-MAR

26 TER

02:17
08:24
14:41
21:01

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

19 TER

03:16 BAIXA-MAR
09:28 PREIA-MAR
15:30 BAIXA-MAR
21:38 PREIA-MAR

27 QUA

03:09
09:15
15:34
21:57

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

20 QUA

04:04 BAIXA-MAR
10:16 PREIA-MAR
16:20 BAIXA-MAR
22:25 PREIA-MAR

28 QUI

04:05
10:09
16:30
22:57

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

21 QUI

29 SEX

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

04:47 BAIXA-MAR
10:58 PREIA-MAR
17:05 BAIXA-MAR
23:10 PREIA-MAR

05:06
11:09
17:31

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

30 SAB

22 SEX

00:02 BAIXA-MAR
06:11 PREIA-MAR
12:15 BAIXA-MAR
18:36 PREIA-MAR

04:20
10:14
16:39
23:06

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

05:58 BAIXA-MAR
11:40 PREIA-MAR
17:49 BAIXA-MAR
23:55 PREIA-MAR

31 DOM

23 SAB

06:09 BAIXA-MAR
12:22 PREIA-MAR
18:34 BAIXA-MAR

01:10 BAIXA-MAR
07:21 PREIA-MAR
13:26 BAIXA-MAR
19:43 PREIA-MAR

05:10
11:04
17:32

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

DADOS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO
DEVIDO À VARIAÇÃO DO NÍVEL MÉDIO 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

00:31
06:42
12:52
19:03

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

9 SAB

01:09
07:16
13:27
19:40

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

10 DOM

01:45
07:49
14:03
20:17

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

02:22
08:22
14:38
20:54

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

02:58
08:57
15:15
21:34

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

03:37
09:33
15:55
22:17

11 SEG

03:56 BAIXA-MAR
10:06 PREIA-MAR
16:13 BAIXA-MAR
22:21 PREIA-MAR

12 TER

04:46 BAIXA-MAR
10:54 PREIA-MAR
17:02 BAIXA-MAR
23:08 PREIA-MAR

13 QUA

05:29 BAIXA-MAR
11:36 PREIA-MAR
17:45 BAIXA-MAR
23:51 PREIA-MAR

14 QUI

06:07 BAIXA-MAR
12:15 PREIA-MAR
18:25 BAIXA-MAR

15 SEX

Siga estes conselhos, terá um hálito agradável e uma boca
sã e saudável!
16 SAB

8 SEX

MAIO
DIA DA
SEMANA
1 SEX

- Usa o fio dentário, diariamente, para remover a placa
bacteriana que se acumula entre os dentes e no sulco
gengival;
- Após a escovagem bocheche a boca com soluções dentífricas apropriadas;
- Mude de escova de 3 em 3 meses, pois as bactérias acumulam-se nestas após as lavagens;
- Modere o consumo de alimentos açucarados, pois facilitam a acumulação de bactérias e produzem ácidos que
destroem os dentes;
- Vá ao dentista pelo menos uma vez por ano.
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