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Obra na rede de águas de Água 
Retorta adjudicada à Casanova
A Câmara Municipal da Povoação 
anunciou que a empreitada de cons-
trução da estação de filtragem do siste-
ma de abastecimento de água da fre-
guesia de Água Retorta foi adjudicada 
à empresa A.R. Casanova - Construção 
Civil, Lda.. 

Segundo o comunicado da autarquia, 
a obra foi adjudicada pelo valor de 
256.916,16 euros com um prazo de exe-
cução previsto de 240 dias, sendo co-
financiada em 85% por fundos comu-
nitários através do programa PO Açores 
2020. 

“Recorde-se que esta obra é uma 
das maiores prioridades previstas em 
orçamento por parte do executivo 
municipal, relativamente à mani-
festa preocupação com a gestão da 
qualidade da água para consumo hu-
mano no concelho da Povoação, atra-
vés da qual se pretende instalar um 
sistema de filtragem que garanta a 
melhoria da qualidade da água a 
abastecer à freguesia de Água Re-
torta”, destaca a autarquia na nota de 
imprensa enviada à comunicação so-
cial. ♦ CM

Conservação da EB do Livramento com 
investimento de mais de 130 mil euros

A Câmara Municipal de Ponta Delga-
da anunciou que o concurso público 
para a empreitada de conservação da 
EB1/JI do Livramento já se encontra 
aberto, com um preço base de 134 mil 
euros (mais IVA).  

Segundo o comunicado, o prazo de 
execução da obra é de 30 dias para a 
substituição das caixilharias e de 90 dias 
para a intervenção na cobertura e pin-
turas interiores e exteriores, a contar 
depois da adjudicação e do início das 
intervenções. 

“Esta intervenção está enquadrada no 
investimento da autarquia na conserva-
ção e na manutenção dos edifícios escola-
res do concelho de Ponta Delgada, de 
modo a assegurar as melhores condições 
de segurança e de salubridade para os alu-
nos, professores e auxiliares, bem como as 
melhores condições para a aprendizagem 
dos alunos”, destaca o comunicado. 

A autarquia ressalva ainda que, des-
de o início do mandato, já investiu mais 
de 2 milhões euros na freguesia do Li-
vramento. ♦ CM

AVISO

DISCUSSÃO PÚBLICA

A ANACOM decidiu proceder à abertura de um período de discussão 

pública do anteprojeto de Despacho Conjunto que constitui a servidão 

radioelétrica de proteção da estação geodésica de Santa Maria, da 

Rede Atlântica das Estações Geodinâmicas e Espaciais, na Região 

Autónoma dos Açores, conforme Aviso n.º 7324/2021, publicado 

na 2.ª série do Diário da República, de 22 de abril de 2021.

Os participantes na discussão pública podem pronunciar-se sobre 

a ilegalidade ou a inutilidade da constituição da servidão ou a sua 

excessiva amplitude ou onerosidade, por escrito e em língua portuguesa, 

até 25 de maio de 2021, para serv-raege@anacom.pt. O documento 

em discussão está disponível em www.anacom.pt. 

PUB

Plano Regional 
de Leitura 
atribui prémio 
a 20 alunos 

A Secretaria Regional da Edu-
cação anunciou na semana 
passada que já estão escolhidos 
os 20 alunos vencedores do 
Plano Regional de Leitura que 
vão representar a Região no 
concurso nacional a 5 de junho. 

Em comunicado, o Governo 
explica que a competição inte-
grada no Plano Nacional de 

Leitura pretende “promover o 
gosto pela leitura e um maior 
contacto entre os alunos e os li-
vros”, tendo premiado 20 alu-
nos de 10 escolas dos Açores. 

“Foram premiados 20 alu-
nos, cinco por cada ciclo de en-
sino”, salienta a nota de im-
prensa, esclarecendo que “a 
biblioteca da escola dos alunos 
vencedores receberá um vale 
para a aquisição de livros e o 

Concurso Nacional de Leitura deverá acontecer em Oeiras

das Laranjeiras, em São Mi-
guel; da EBI da Praia da Vi-
tória, EBI dos Biscoitos e EBS 
Tomás de Borba, na ilha Ter-
ceira; da EBS de Velas e da 
EBI do Topo, em São Jorge 
e da EBS da Madalena e EBS 
de São Roque, da ilha do Pico 
(vencedores divulgados no 
h t t p s : / / p o r t a l . a z o -
res.gov.pt/web/comunica-
c a o / n e w s - d e -
tail?id=3346236). 

A fase final da competição 
nacional decorrerá em Oei-
ras, no próximo dia 5 de ju-
nho, via ‘online’ ou presencial, 
conforme a evolução epide-
miológica. 

No comunicado, a Secreta-
ria Regional da Educação dá 
ainda conta de que “está a 
criar um apoio específico 
para os alunos do 1.º e 2.º 
anos do primeiro ciclo que 
apresentam grandes dificul-
dades no domínio específico 
da leitura”, um dos principais 
problemas relatados pelas es-
colas ao Governo Regional, 
decorrendo das dificuldades 
sentidas pelos alunos duran-
te o ensino à distância.♦ 

DIREITOS RESERVADOS

aluno vencedor de cada nível 
de ensino representará os Aço-
res no Concurso Nacional de 
Leitura”. 

No Plano Regional de Lei-
tura, participaram alunos das 
escolas EBI Canto da Maia, 
ES Antero de Quental e ES 

Vencedores vão representar os Açores no 
Concurso Nacional de Leitura que irá decorrer no 
dia 5 de junho em formato ‘online’ ou presencial
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