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NOTA DE ABERTURA

NORDESTE NA ROTA
DO PROGRESSO
de tratamento de resíduos através da vermicompostagem que estará concluída em 2010.
Para além das infra-estruturas apontadas, o complexo
de piscinas cobertas perfila-se como o grande projecto da autarquia que após um processo conturbado, irá
abrir as portas dentro em breve, constituindo uma das
obras mais emblemáticas do Município.
A Câmara Municipal do Nordeste travou ainda outras
lutas. Batalhas antigas, contudo, importantes no garante
da qualidade de vida da sua população e ao mesmo tempo essenciais para uma economia sustentável: a estrada
sem custos para o utilizador e o Palácio da Justiça.
Dois empreendimentos que escapam às competências
da Autarquia, no entanto, considerados indispensáveis
para o bem-estar dos nordestenses que merecem o
acesso à Justiça em igualdade de circunstância com os
restantes açorianos, sob pena dos seus interesses serem
lesados. Por isso mesmo, a edilidade não se descuidou
em defender o que melhor serve os nordestenses. E assim prosseguirá.
Ambiente e desenvolvimento sustentado, coesão social e emprego, infra-estruturas e desenvolvimento
económico, renovam-se neste novo ciclo.
As páginas que se seguem são uma viagem pelos projectos que chegaram às dez freguesias do Nordeste, reveladores de um concelho em mutação, em que todas
as localidades e todos os nordestenses foram importantes na sua evolução. Acompanhe-nos neste Suplemento do Boletim Municipal que mostra um concelho
nos trilhos da modernidade sem perder os seus valores.

Crescimento ascendente e consolidação é o que melhor
caracteriza a evolução do Nordeste nestes últimos quatro anos, contrariando as constantes adversidades que
se colocaram ao longo deste percurso.
Não obstantes as dificuldades muito características de
um concelho distante, a par dos orçamentos limitados
do Município juntaram-se os obstáculos económico-financeiros ao nível internacional, a que o Nordeste não
ficou imune. Mas nem por isso a equipa da Câmara Municipal do Nordeste baixou os braços. Bem pelo contrário.
Apesar das restrições financeiras, a Autarquia manteve
uma postura dinâmica e reformista a que se propôs desde a primeira hora. E os resultados estão à vista. Nos
últimos quatro anos, foram aplicados mais de 23, 5 milhões de Euros no Nordeste, um montante que corresponde a um investimento de 4272, 72 Euros por cada
habitante.
A melhoria das acessibilidades foi conseguida, assim
como os investimentos no saneamento básico e reforço do abastecimento e qualidade de água para consumo humano, fruto de um esforço concertado da Câmara
Municipal do Nordeste, sempre pronta a estender a mão
a quem mais precisa.
Ciente das dificuldades por que atravessam os nordestenses, a aposta na acção social pautou o seu executivo
através da promoção do emprego, da habitação social, no apoio à educação, no desenvolvimento do turismo, no investimento nas novas tecnologias, não
esquecendo a articulação de outras áreas importantes
como a educação, cultura, o desporto, a saúde e a
agro-pecuária.
Proporcionar melhores condições de vida aos seus habitantes e promover a fixação dos jovens são o garante
de um desenvolvimento sustentável do concelho que se
pretende do futuro. Foi com esta filosofia que a Câmara
Municipal seguiu em frente.
O Nordeste tem provas dadas ao nível de projectos inovadores que colocam o arquipélago na vanguarda em
termos de políticas ambientais, primeiro com a recolha
selectiva porta a porta e agora com o avanço da central
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ACESSOS E CENTROS URBANOS REQUALIFICADOS
NOVAS INFRA-ESTRUTURAS NO HORIZONTE
Prometemos, cumprimos. A aposta nas acessibilidades
por via da requalificação das já existentes quer pela
criação de novos arruamentos e parques de estacionamento, foram assumidos como prioridade nos primeiros
meses do executivo. E assim foi feito. Nem mesmo as
intempéries que fustigaram o concelho em 2006, detiveram a Câmara Municipal do Nordeste que voltou às
estradas para a recuperação das vias danificadas.
Todas as freguesias conheceram obras de beneficiação
dos seus caminhos, passeios, reabilitação de caminhos agrícolas, ajardinamento das zonas verdes e requalificação dos parques infantis. Melhorias no saneamento básico, assim como no tratamento da água para
consumo humano. Actualmente é possível beber directamente da fonte.
O Complexo de Piscinas Cobertas da Vila de Nordeste
marca sem dúvida este executivo. Resolvido o problema
da sua localização e do respectivo impacto ambien-

tal, eis que a obra desenvolvida pela empresa de capitais
público-privados está em fase de acabamentos finais.
O empreendimento que está a ser levado a cabo pela
Gedernor – Construção e Gestão de Equipamentos Desportivos, Recreativos e Turísticos do Nordeste SA contempla piscinas cobertas para aprendizagem de crianças e
adultos, um ginásio, balneários, instalações sanitárias,
zona de bar e esplanada.
Ou seja, para além de constituir um equipamento essencial na prossecução da animação local, revela-se importante no apoio à actividade turística e, consequentemente, no desenvolvimento da economia local.
Mais obras de envergadura perfilam-se para o concelho
do Nordeste como a Praça dos Sete Ventos que irá renovar o centro da Vila, a Foz da Ribeira, entre outros.
A Câmara Municipal do Nordeste tem vindo a avançar
os projectos, tendo em conta precisamente a prioridade
dos nordestenses.

Complexo de Piscinas Cobertas

Equipamentos de apoio à cultura e actividade social
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Beneficiação dos centros urbanos

Requalificação de arruamentos em todas as freguesias

Projecto de requalificação de zona de expansão da Vila (Praça dos Sete Ventos)

Crescimento do parque habitacional e infra-estruturas à volta
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CENTRAL DE VERMICOMPOSTAGEM EM MARCHA
Foi lançada a primeira pedra da nova unidade de Vermicompostagem do Nordeste em Julho último, cuja obra
deverá estar concluída em Abril do próximo ano. Trata-se
de um sistema de tratamento de resíduos inovador, colocando o Nordeste na vanguarda das questões ambientais.
Este processo permitirá um maior aproveitamento dos
resíduos sólidos urbanos por via de uma espécie de
minhoca vermelha (mais conhecida como minhoca californiana) que transforma o lixo orgânico em fertilizante
natural. A vermicompostagem permite um aproveitamento dos resíduos da ordem dos 80 por cento, evita

grandes desperdícios, principalmente no que toca a materiais passíveis de reciclagem.
O empreendimento orçado em dois milhões de euros,
será suportado em parte por programas comunitários e
contém uma vertente educativa, dispondo de um auditório para sessões de divulgação e esclarecimento junto
das escolas e outras pessoas interessadas em conhecer
de perto o seu processo.
O Nordeste é o segundo concelho do país a adoptar este
sistema e o primeiro dos Açores a avançar. A causa ambiental é assumidamente uma preocupação que norteia
a Câmara Municipal do Nordeste. A obra está a decorrer.

Lançamento da 1ª Pedra da Unidade de Vermicompostagem (Julho 2009)
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BENEFICIAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS
CENTROS URBANOS DAS FREGUESIAS
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MELHORES ACESSIBILIDADES, MAIOR PROXIMIDADE

Audiência com secretário regional da Ciência e Tecnologia (2009)
Melhorar as acessibilidades tem sido um dos grandes
objectivos da Câmara Municipal do Nordeste de forma
a aproximar não só as suas populações como encurtar a
distância dos grandes centros.
Nesse sentido, a edilidade apostou forte na beneficiação, recuperação e conservação das vias municipais,
criou novos arruamentos e envidou todos os esforços
para que a nova estrada sem custos para o utilizador (SCUT) atenda às reais necessidades dos nordestenses. Isto sem prejuízo do investimento na manutenção da Estrada Regional que se reveste de primordial
importância na ligação entre as freguesias e localidades
do concelho, bem como acesso alternativo.
É em relação às SCUT por que a edilidade se bate por
uma melhor solução desde a fase de projecto, vindo a
reunir-se com o actual secretário regional da Ciência,
Tecnologia e Equipamentos, José Contente, em 2006 e
em 2009, com vista a alertar para a premência da correcção do projecto.
O presente plano prevê terminar a SCUT na Lomba da Fazenda, procedendo posteriormente a um reajustamento da
actual ligação desta freguesia à Vila do Nordeste, solução
que desagrada aos Nordestenses.
O lanço proposto confunde-se com a actual Estrada
Regional, o que pode vir a revelar-se contraproducente, tendo em conta que entre as duas freguesias circulam gado, veículos de velocidade condicionada e
peões. Problema para o qual vinha advertindo desde
cedo.

Situação esta que originou uma recomendação da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal ao Governo
Regional dos Açores, reclamando acessos directos a todas as freguesias do concelho e à Vila do Nordeste, tal
como constava no seu projecto inicial.
A Câmara Municipal do Nordeste entende que essa proposta é geradora de vários investimentos ao nível do comércio, indústria e serviços, potenciadores do desenvolvimento sustentável do concelho. Caso contrário, o seu
impacto poderá revelar-se nulo, não correspondendo
assim às necessidades mais prementes do concelho.
Face a insistência da Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos em proceder apenas à correcção da Estrada Regional, a Autarquia solicitou uma audiência com o Presidente do Governo Regional dos Açores,
aguardando o seu agendamento. O Município quer que
a estrada em regime SCUT se estenda à Pedreira,
facilitando o acesso dos habitantes da mais longínqua
localidade da ilha a Ponta Delgada.
A Câmara Municipal do Nordeste lamenta que em pleno
século XXI o Governo Regional dos Açores não se tenha
apercebido ainda das adversidades a que o concelho do
Nordeste está sujeito, fruto da distância que o separa dos
restantes concelhos, razão pela qual é apelidado de décima ilha do arquipélago. Está nas suas mãos terminar
com o isolamento a que os nordestenses estão votados.
Com a estrada SCUT, o trajecto entre Nordeste e Ponta
Delgada será encurtado em 45 minutos.
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JUSTIÇA PARA O NORDESTE PRECISA-SE

Neste edifício, depois de obras de remodelação e beneficiação, a Câmara vai voltar a instalar,
a Biblioteca Municipal, que se encontra a funcionar provisoriamente, até ao mês de
Novembro, na Escola da Lomba da Cruz
Volvidas quase duas décadas entre avanços e recuos na
construção do novo Tribunal Judicial do Nordeste, a obra
continua num impasse no Ministério da Justiça do Governo Central.
A Câmara Municipal desde a primeira hora, considerou a
fixação da estrutura no concelho muito importante para
um acesso igual à Justiça pelos seus habitantes.
E não foram poucos os entraves que se atravessaram no
seu caminho, desde a libertação das verbas para a sua
concretização, ao difícil processo de expropriação de terrenos, passando depois pelo novo mapa judiciário que o

eliminava e em relação ao qual a Autarquia se insurgiu
e não baixou os braços.
Há muito que as instalações da Justiça vêm deambulando por diversos edifícios, desde os Paços do Concelho à
antiga Escola Primária da Vila, sem as mínimas condições de funcionalidade e dignidade para os técnicos que
lá trabalham e seus utentes. Entretanto, dado o péssimo
estado das instalações, o Tribunal Judicial do Nordeste
vai transferir-se, já em Outubro, para a Biblioteca Municipal. Em Junho, o tecto do edifício ruíu. Nessa altura, houve quem apostasse que o Tribunal fechava de
vez.
O Tribunal não fecha, mas a autarquia tem de pagar as
obras de instalação provisória na Biblioteca, que competiam ao Ministério da Justiça.
De recordar que as obras do projecto do Palácio da Justiça, estavam orçadas inicialmente em três milhões de
euros, e que iam ser construídas no Largo do Jogo da
Choca, junto ao edifício da Polícia de Segurança Pública,
em terreno cedido pela Câmara Municipal do Nordeste
para o efeito, albergando os serviços da Conservatória
dos Registos Civil e Predial.
Igualmente de recordar que a obra já havia sido lançada
a concurso público e adjudicada à Construtora Tâmega
SA, com a qual o Ministério da Justiça já havia inclusivamente assinado contrato. Na altura, o prazo da execução
estava estimado em 420 dias.

Neste local estava prevista a construção
do Palácio da Justiça do Nordeste em terreno cedido
pelo Município ao Ministério da Justiça
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UM CONCELHO COM AMBIENTE
A causa ambiental é assumida desde muito cedo pela
Câmara Municipal do Nordeste. Para além da preocupação pela preservação da natureza, a Autarquia defende
as boas práticas, tendo avançado com a recolha selectiva de resíduos porta a porta em 2007. Uma medida
inédita na Região e que mereceu rasgados elogios na
imprensa nacional e regional e das entidades ligadas ao
Ambiente.
Logo nos primeiros dois meses o balanço foi positivo.
Desde essa altura até agora, os nordestenses demonstraram ter enraizado novos e melhores hábitos no que
respeita aos resíduos.
Desde a sua implementação já deu entrada mais de mil
toneladas de resíduos, sendo que mais de 659 mil quilos
são vidro, mais de 365 mil quilos papel e mais de 202
mil quilos embalagens de plástico, o que traduz uma boa
adesão dos nordestenses à recolha selectiva. Tendo em
conta que se produzem cerca de 2500 toneladas de lixo,
a Câmara Municipal do Nordeste acredita que estes valores tenderão a elevar-se no futuro. E com a vermicompostagem permitirá uma maior saída desses materiais
para reciclagem. Aliás, este processo servirá de exemplo
para outros projectos futuros no arquipélago açoriano.
Mas a acção ambiental desenvolvida pelo executivo não
se esgota na recolha selectiva ou no tratamento dos resíduos sólidos urbanos, assim como nos alertas deixados
junto dos empresários agrícolas locais.
O Município aposta também na educação ambiental,
promovendo visitas ao actual aterro sanitário, onde as
crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo aprendem
como é efectuada a separação do lixo doméstico. E
quem diz o lixo, diz a água.
Os jovens do concelho foram elucidados para a importância da poupança e origem da água, numa visita à rota

da água no Nordeste, na Ribeira dos Caldeirões, desde o
Planalto dos Graminhais.
E não será por acaso que a Escola Básica e Secundária do
Nordeste recebeu recentemente a Bandeira Verde, bem
como o próprio Município. Na ocasião, foram plantadas
diversas espécies cedidas pela Autarquia. O programa
Eco Escolas é executado com o apoio da edilidade.
A Câmara Municipal do Nordeste abraça desde a primeira hora o projecto de conservação do Priôlo, uma espécie de ave que se pode encontrar somente no Nordeste.
O Life Priôlo conta com apoios financeiros da Autarquia
que se disponibilizou em suportar o Centro Ambiental do
Priôlo que abriu as portas a 10 de Dezembro de 2007.
Este projecto emprega 20 pessoas no concelho.
São várias as exposições organizadas na problemática
da extinção do priôlo, envolvendo uma vez mais as faixas etárias mais jovens da população do concelho. Preservação do património ambiental é chave elementar
para o seu sucesso.

Câmara apoia a Escola na obtenção do Galardão
Eco-Escola (escola amiga do ambiente)

Empresa Municipal Nordeste Activo investe no saneamento básico e limpeza do concelho
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Recolha selectiva de resíduos porta-a-porta

Embelezando a Ponta do Sossego

Cuidados com a limpeza e embelezamento dos jardins durante todo o ano

Ensinar os mais novos a cuidar do ambiente separando e reciclando os resíduos
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HABITAÇÃO SOCIAL
GRANDE APOSTA NO REALOJAMENTO
DE FAMÍLIAS MAIS CARENCIADAS
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FIXAR JOVENS FAMÍLIAS NO CONCELHO
NORDESTE APOSTADO EM GARANTIR
MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA
Fixar os mais jovens, proporcionar uma melhor qualidade de vida, exequíveis com a garantia de uma habitação
condigna, levou a Câmara Municipal do Nordeste a ser
mais ambiciosa no projecto da Habitação Social, atingindo os 5,5 milhões de euros.
Inicialmente projectado com 32 habitações, cedo cresceu
e irá abranger um universo de 102 habitações, correspondendo assim ao número de solicitações que chegam
à Autarquia.
Factores como a precariedade do emprego, salários insuficientes para suportar um crédito à habitação normal junto
da banca, situações de sobrelotação e deficientes condições de habitabilidade, revelam-se determinantes no alargamento do programa da Câmara Municipal do Nordeste
com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana.
Em 2007 foram entregues 34 habitações nas freguesias
de Santana, Lomba da Fazenda e Pedreira, encontrandose em execução um loteamento com 21 moradias, na
Salga. Ao abrigo do acordo, serão construídas mais seis
habitações sociais em Santo António Nordestinho, perspectivando-se mais seis a custos controlados. Na Vila do
Nordeste serão edificadas mais 19 casas.

Habitação social na Lomba da Fazenda
(Lª da Cruz e Leira)

Alojamento social em Santana
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Loteamento social na Pedreira

Presidente do IRHU veio assinar com a Câmara o novo aditamento para completar
102 habitações sociais no concelho

Habitação social na Lomba da Fazenda
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EMPREGO NO CENTRO
DAS PREOCUPAÇÕES DO EXECUTIVO
Num concelho onde a economia local suscita algumas
limitações ao nível do emprego, a Câmara Municipal do
Nordeste tem vindo a intervir, de maneira a ajudar as
famílias, conferindo assim a sua fixação e melhor qualidade de vida dos seus munícipes.
Aqui a Autarquia tem desempenhado um papel fulcral
no desenvolvimento de projectos de integração ocupacional para desempregados de longa duração abrangidos pelo Rendimento Social de Inserção. O mesmo sucede com o encaminhamento de desempregados para
obras que a Câmara Municipal tem lançado. Só no PROSA, o Município integra 130 pessoas nos seus serviços,
que tem um custo anual para a autarquia de 232.000
euros, sobretudo elementos femininos, investindo em
simultâneo na sua qualificação profissional.
A sua acção prossegue também no encaminhamento de
famílias carenciadas ao apoio social, prestando-se mais
recentemente em auxiliar casais na renegociação com
a banca, de maneira a conseguirem pagar os créditos
contratualizados.
Para além dos programas de realojamento, de apoio ao
emprego, a edilidade está apostada em apoiar os idosos
através de actividades ocupacionais.
Por fim, a solidariedade tem merecido papel de relevo
em datas especiais como o Natal, o Dia Internacional
com Pessoas com Deficiência.

Ocupação de pessoas subsidiadas
pelo Centro de Emprego

Emprego de senhoras em programas ocupacionais

13

BENEFICIAÇÃO DE TODAS
AS ESCOLAS DO CONCELHO
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NOVAS TECNOLOGIAS ULTRAPASSAM
EXPECTATIVAS

Centros de informática nas freguesias
A Câmara Municipal do Nordeste lançou o Espaço Internet na Vila do Nordeste, Achadinha, Santana e Lomba da
Fazenda, que desde logo atraíram muitos jovens do concelho. Mais um projecto inovador do Município que mereceu aplausos do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Ciente da importância das novas tecnologias no futuro,
a Autarquia pretende alargar a rede de informática a
outras freguesias, permitindo a todos os jovens do concelho acesso igual à internet. Para além destes centros
estarem acessíveis ao público em geral para utilização
dos computadores e pesquisa, estes disponibilizam ainda cursos de informática de competências básicas em
tecnologia da informação. Esta aposta nas novas tecnologias não esqueceu ainda oito escolas do ensino pré-es-

colar que receberam computadores com as respectivas
impressoras.
Precisamente para ir ao encontro dos seus Munícipes,
a Câmara do Nordeste remodelou o seu site, com área
específica para recepção e transferência de documentos,
evitando deslocações propositadas aos serviços municipais. Basta clicar em www.cmnordeste.pt. O site dispõe
ainda de jogos e passatempos para as crianças.
A deficiente cobertura das redes de comunicação móveis
e radiofónica no concelho, levou a Câmara Municipal do
Nordeste a solicitar junto da TMN e Vodafone, uma melhor expansão entre a Algarvia e a Achada, bem como
ao alargamento do sinal de transmissão da rádio Horizonte e de rádios locais.

EDIFÍCIOS ESCOLARES BENEFICIADOS
Quanto à rede escolar, a Câmara Municipal do Nordeste
avançou com a reabilitação de todos os estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo, equipamento dos parques infantis e actividades lúdicas. A Autarquia assegurou o transporte diário dos alunos da Escola Profissional,
entre São Pedro do Nordestinho e a Salga, bem como as
visitas de estudo dentro e fora do concelho.
O Município com a oferta de marmitas térmicas permite
quem sejam servidas refeições quentes ao almoço junto
das crianças e jovens dos vários estabelecimentos escolares espalhados pelo Nordeste.
A edilidade apoiou intercâmbios escolares, assumindo a
liderança de projectos como o AMERUR que levou alunos
da Escola Básica e Secundária ao concelho de São Vicente na Madeira.
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Colocação de piso no pavilhão desportivo
e ajardinamento da Escola Secundária
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A Autarquia tomou igualmente a dianteira no suporte a
outros intercâmbios e fez questão de apoiar os jovens
nordestenses em iniciativas educativas como é o caso
das Olimpíadas da Física e não foram raras as vezes em
conquistaram primeiros prémios em concursos do género.
Nestes últimos anos, a Câmara Municipal do Nordeste
tem a lamentar o encerramento de salas de aula nas
Escolas Básicas e Jardim de Infância da Pedreira, obrigando a deslocação de crianças do primeiro ciclo para
outros edifícios.
A autarquia investiu 500.000 euros neste mandato na
Educação, com o intuito de contribuir para a qualificação
dos Homens de amanhã. Actualmente o Município atribui bolsas a jovens estudantes do Nordeste que frequentam o ensino superior.

Cedência de material didáctico ao pré-primário
e 1.º ciclo

Execução do Parque Infantil da Lª da Cruz

Beneficiação do Parque Infantil da Salga

Grande beneficiação de todas as escolas do 1º ciclo
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Cursos de introdução a novas tecnologias a jovens e senhoras desempregadas

Apoio às famílias de crianças portadoras de deficiência

Execução do Pombal Escola Municipal no Parque de Campismo da Feira

Apoio ao intercâmbio de alunos da EB/S de Nordeste (visita à ilha da Madeira)
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EQUIPAMENTOS PARA SERVIR A CULTURA
(CENTRO CULTURAL PE. MANUEL RAPOSO)
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NORDESTE SINÓNIMO DE CULTURA
Não será a distância que trará menos Cultura ao Nordeste. A Câmara Municipal tem executadas várias iniciativas
quer por via de apoios às organizações locais, quer na
promoção de oficinas de pintura, de artes decorativas,
peças de teatro, ciclos de cinema, leitura e exposições.
As Festas do Concelho, as Feiras do Livro e da Gastronomia, complementam actualmente o cartaz turístico do
concelho, com resultados positivos no desenvolvimento da economia local. Nas festividades que assinalam
o aniversário da elevação da Vila do Nordeste, já actuaram os Blasted Mechanism, David Fonseca, Clã, Pedro
Abrunhosa, Quim Barreiros, Mind da Gap, Slimmy, entre
muitos outros. Hoje são milhares os jovens dos restantes concelhos de São Miguel e de outras ilhas que se
concentram no Nordeste para participar nas celebrações,
todos os Verões.
Os ateliers de Elsa Gouveia, Ana Paula Oliveira e Eugénia Vieira, atraíram dezenas de pessoas ao concelho
do Nordeste na aquisição e aprofundamento de novos
conhecimentos do óleo sobre a tela, artes decorativas
e pintura em tecido, que resultaram em exposições de
trabalhos. O seu sucesso levou à repetição de algumas
destas oficinas.
A promoção da leitura também chegou à Biblioteca Municipal do Nordeste com a “Hora do Conto” para as crianças. O Centro Municipal de Actividades Culturais foi palco
para a actuação de uma orquestra de música popular
alemã, enquanto várias exposições estiveram patentes
na Galeria do Município. O Ciclo de Cinema atrai todos
os anos centenas de nordestenses das várias fregue-

sias, em que o Município assegura inclusivamente o seu
transporte.
Entretanto, nomes sonantes das artes plásticas dos Açores não se fizeram rogados em mostrar o seu trabalho

Feira da Gastronomia e Artesanato

Grandes Festas do Nordeste
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Cortejo Etnográfico
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junto dos nordestenses. É o caso de Carlos Carreiro, Rita
Carreiro, Victor Meireles, Soares de Sousa e Álvaro França.
Desde a pintura a óleo de Inês Pastor, a mostra fotográfica “Passado e Futuro do Nordeste”, “Deus quer, o
Homem Sonha e a Obra nasce” de Pedro Correia, “Foto
Natura” de Pedro Rodrigues, “Europa Ocidente 50 mm”
de Rui Brix, “Momentos de Tempo” de Nuno Areias,
ocuparam a agenda cultural da Sala de Exposições do
Município.
A Câmara Municipal do Nordeste não se escusou ainda em apoiar publicações importantes na divulgação do
concelho, seus hábitos, costumes e tradições, de entre

os quais se destacam “Nordeste à Mesa”, “Crónicas dos
Senhores do Lenho” de Paula Sousa Lima, “Com Gosto
e Prazer – Receitas da D. Lurdes Mendonça”, o livro de
contos do Padre Dinis da Luz, “Silêncio das Margens” de
Conceição Maciel.
O Centro de Apoio ao Artesanato no Parque dos Caldeirões, a recuperação do escritor nordestense João de
Melo, constituíram obras importantes na afirmação cultural do Nordeste que conta com mais um Núcleo Museológico, na Salga.
As Escolas do Nordeste integraram o CD de canções do
Mundo, no Centro Municipal, num projecto do Ministério
da Educação e Cultura, acarinhado pela Câmara.

Convívio de Carnaval de idosos

Baile de Carnaval

Festas de Carnaval e desfile das escolas

Festejos da quadra natalícia
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Feira do Livro de Nordeste

Exposições pedagógicas na Galeria do Município

Promoção do artesanato local

Homenagem àqueles que contribuem
para a cultura da sua terra

Comemorações do Dia Mundial da Criança
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Nuno Areias expõe na Galeria do Município

Cuidados com a limpezaSoares
e embelezamento
dos jardins durante todo o ano
de Sousa na Galeria

Lançamento de livro de gastronomia

Livro sobre a história da Sra. do Pranto

Lançamento do livro da Dina Coelho
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Distinção do filho ilustre João de Melo

Homenagem aos professores aposentados (Profª Serafina Medeiros)

Distinção aos que investem no concelho contribuindo para a qualidade de vida
dos aqui vivem (José de Simas Moniz)

23

BOLETIM MUNICIPAL DE NORDESTE | SETEMBRO 2009 | N 314

Apoio ao Convívio de Idosos promovido
pelo Lions Club de Nordeste

Promoção de ateliers de artes decorativas e pintura

Serões musicais no Centro Municipal
de Actividades Culturais

Apoio do município nas Comemorações
do São Martinho

Apoio financeiro a instituições culturais, sociais e religiosas do concelho

Colaboração no Seminário “Prevenção ao Uso de Drogas”
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Apoio ao Seminário da Associação de Pais da EB/S de Nordeste

Teatro no Centro Municipal

Execução do Núcleo Museológico da Achada

Município associa-se à comemoração dos 130 Anos do Farol do Arnel
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COOPERAÇÃO COM A COMUNIDADE
NORDESTENSE DA DIÁSPORA
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LAÇOS DE COOPERAÇÃO

Encontro Anual de Nordestenses da Diáspora
As relações com a diáspora e o reforço dos laços com
concelhos com os quais mantém acordos de geminação
são marca do Executivo do Nordeste. Laços importantes
na troca de conhecimentos essenciais no desenvolvimento socioeconómico e cultural do Poder Local.
Ao longo destes anos, a Câmara Municipal do Nordeste
recebeu delegações do estrangeiro, designadamente da
Califórnia, Estados Unidos da América, e Santa Catarina
do Brasil, entre outros.
Mesmo ao nível do intercâmbio cultural, recebeu grupos
de folclore tradicional de London, do Canadá, a Banda da
Camacha da Madeira e a Casa do Povo da Alpedrinha.
A Autarquia tem encetado esforços no sentido de manter o contacto com os nordestenses que deixaram a sua
terra natal em busca de outras condições de vida, sentindo-se sempre acarinhada nos convívios anuais promovidos pela diáspora. Levou ainda aos Estados Unidos da
América artesãos do concelho com trabalhos originais,
elevando as artes e os costumes do concelho, importantes do ponto de vista de um património cultural rico.
Essa cooperação estende-se a outras áreas como a Educação. Ainda em 2008 o Nordeste recebeu parceiros das
Canárias e da Madeira, inseridos no programa comunitário específico da Regiões Ultraperiféricas, o AMERUR,
com a redução do insucesso escolar na mira.

Presidente da Câmara recebe as Chaves da Cidade de
Fall River nos EUA do Mayor Bob Correia

Município abraça Centro de Cultura Açoriana
na cidade de London, Canadá

Cônsul dos Estados Unidos, Jean Manes
em visita ao concelho

27

A Promoção da cultura local nas Comunidades

BOLETIM MUNICIPAL DE NORDESTE | SETEMBRO 2009 | N 314

Deputado da Assembleia da República Mota Amaral reúne-se com a câmara
para discutir assuntos de interesse para o concelho

Comandante da PSP apresenta cumprimentos

Bispo D. David Dias Pimentel preside
as Festas do Nordeste 2009

Almirante Medeiros Alves em visita ao Farol do Arnel

Intercâmbio cultural com a Filarmónica Nossa
Senhora de Fátima, de Toronto

Apresentação de cumprimentos do capitão
do Porto de Ponta Delgada, Mário Lajoso
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Grupo Folclórico Imaculada Conceição, da Lª da Fazenda, em intercâmbio com o concelho de São Vicente, Madeira

Comitiva de Santa Catarina do Brasil visita o Nordeste

Mayor de San Leando, da Califórnia,
recebido pelo presidente da Câmara

Concelho recebe visitantes da Agência
Cardoso Travel dos Estados Unidos

Projecção do Nordeste através
de programas da RTP Açores

Presidente da Câmara na rádio e televisão das
comunidades portuguesas nos Estados Unidos
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ACTIVIDADES PARA
AS CRIANÇAS
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MAIS DESPORTO...

NO TRILHO DE UM NORDESTE SAUDÁVEL

Torneio de Futebol
como o rappel e slide, em datas simbólicas como as
celebrações do Dia do Município, em Julho.
Pelo Nordeste chegaram a passar figuras reconhecidas a
nível nacional e internacional como João Pinto para um
encontro de veteranos, em 2008.

O apoio à prática desportiva no concelho tem vindo a
cimentar-se de entre as diversas prioridades da Câmara
Municipal do Nordeste, nomeadamente através de protocolos estabelecidos com todas as instituições locais.
Desta forma, a edilidade não só dinamiza uma série de
actividades no concelho, importantes na animação local,
atraindo e motivando crianças e jovens nordestenses,
como promove em simultâneo estilos de vida saudáveis.
São inúmeras as iniciativas que se desenvolveram nestes últimos anos, desde o futebol inter- juntas de freguesia, passando por torneios de voleibol, temporadas de
passeios pedestres, ciclo turismo, paintball, desportos radicais, ténis de mesa e pesca, karting, moto
quad. Eventos que congregam um número crescente de
interessados todos os anos, em que o Centro Desportivo
e Recreativo do Nordeste se assume como pólo dinâmico fulcral concelhio. A Praça da República tem vindo
a ser inclusivamente palco de algumas práticas radicais

Torneio de Pesca de Alto-mar

Torneio de Pesca de Alto-mar no Porto da Vila
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Associadas às actividades surgem muitas vezes campanhas de sensibilização ambiental ou de promoção da
saúde, aposta em que a Câmara Municipal do Nordeste
pretende continuar a investir, privilegiando o contacto
com a natureza.
Também nesse quadro, cerca de 80 jovens das Escolas
Básica e Secundária e Profissional do Nordeste efectuaram canyoning na Ribeira dos Caldeirões com acções
de mergulho, rappel e escorrega, havendo espaço para
a sensibilização ambiental, com destaque para as consequências da poluição dos cursos de água e principais
desequilíbrios ecológicos, numa actividade inserida no
projecto AMERUR (aposta no meio ambiental), no âmbito do programa comunitário INTERREG III B, promovido
pela Câmara Municipal do Nordeste.
Prova da vontade da Autarquia em proporcionar um
vasto leque de actividades desportivas, abrangendo as
várias faixas etárias da população, está na criação de
um quadro financeiro específico dirigido às instituições
desportivas locais denominado “Desporto para Todos”,
em 2006. Para além de conferir um movimento próprio
pelas freguesias, envolve os seus habitantes numa participação activa nas comunidades onde se encontram
inseridos.

Numa vertente mais lúdica, a Autarquia promoveu a criação de um Clube de Xadrez com torneios mensais que
congrega à sua volta sobretudo crianças que têm vindo a
destacar-se noutros concelhos pelo seu brilhantismo.
A par da dinâmica que constitui a promoção da actividade
desportiva, é objectivo da Câmara Municipal do Nordeste
garantir melhor Saúde aos seus habitantes. E isso passa
por outros investimentos. É o caso do sistema de tratamento de água para consumo humano em todas
as freguesias através da implementação de doseadores
de cloro em todos os reservatórios de abastecimento
público, campanhas regulares de desratização, recenseamento dos animais, rastreios, sessões de prevenção
da SIDA junto de alunos do terceiro ciclo, promoção de
hábitos alimentares saudáveis, entre muitos outros.
A par da promoção da actividade física, a Câmara Municipal não descura igualmente a importância da Saúde
mental, vindo a promover no Verão sessões gratuitas de
Yoga e de Tai Chi Chuan junto da população. Duas modalidades orientais que têm vindo a ganhar cada vez mais
adeptos, eficazes no combate ao stress do quotidiano.
Nesta altura, o Nordeste reúne condições para avançar
com uma candidatura à Rede Portuguesa de Cidades
Saudáveis.

Torneio de Pesca de Calhau no Porto da Achada

Criação e patrocínio do Plano de Xadrez do Nordeste

Actividades para a escola aproveitando as potencialidades naturais do Nordeste (Ribeira dos Caldeirões)

Corrida do Priolo

32

BOLETIM MUNICIPAL DE NORDESTE | SETEMBRO 2009 | N 314

Passeios pedestres ao Pico da Vara

Torneio de Ténis de Mesa

Paintball na Vila do Nordeste
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EQUIPAMENTOS SOCIAIS
NAS FREGUESIAS
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FREGUESIAS

POR

LOMBA DA PEDREIRA

DENTRO

Loteamento de habitação social

Capela funerária

Pavimentação da Rua e da Travessa do Cinzeiro,
execução de valetas e substituição da rede de esgotos

Pavimentação da Rua do Caminho do Fundo
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Beneficiação do Atelier de Tempos Livres

Correcção de curva na Rua da Lomba

Correcção da Rua Nossa Senhora da Luz

AINDA NA LOMBA DA PEDREIRA:
- Construção da rede de esgotos, drenagem das águas
pluviais do Cinzeiro
- Execução de passeios
- Colocação de abrigos de passageiros
- Pavimentação das ruas Poeta João Teixeira de Medeiros, Vale do Ribeiro e Machadas
Pavimentação em betão da Beira da Rocha

- Abertura do Centro de Informática (dia 2 de Outubro)
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VILA DO NORDESTE

Campo de Futebol de Salão

Pavimentação da Rua das Courelas de Cima

Pavimentação da Rua dos Clérigos

Pavimentação da Rua da Palmeira
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Parque de estacionamento junto ao viaduto

Reabilitação de passeios, incluindo a Ponte dos Sete Arcos

Beneficiação do Mercado Municipal

AINDA NA VILA DO NORDESTE:
- Vedação do perímetro exterior do Edifício Escolar da
Vila
- Reabilitação da Tesouraria do Serviço das Finanças
- Adaptação de edifício municipal a sede da Comissão
de Menores e de outras instituições
- Cedência de edifício para Loja do Cidadão
- Beneficiação do parque infantil
- Plano de Pormenor da Vila
- Piscinas Municipais (em fase de conclusão)
- Adaptação da Biblioteca a Tribunal de Comarca (em
execução)
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LOMBA DA FAZENDA

Loteamento habitacional da Lomba da Cruz

Loteamento habitacional na Leira

Pavimentação da Travessa do Casal
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Pavimentação da Rua Manuel João da Silveira

Pavimentação da Rua Francisco Duarte

Museu Escolar e parque de estacionamento de apoio
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Parque Infantil da Lomba da Cruz

Reabilitação do Largo da Lomba da Cruz

AINDA NA LOMBA DA FAZENDA:
- Pavimentação do Caminho do Tabuleiro (entre casas)
- Execução da Canada do Pico, parque de estacionamento e iluminação (obra adjudicada)
- Parque de estacionamento, passeios e iluminação da
Conceição (em execução)
- Drenagem de águas pluviais na Rua do Cristiano e dos
Barreiros
- Instalação de abrigos de passageiros

Alargamento e pavimentação da Canada da Flora

- Pavimentação das ruas do Outeiro, Travessa do Casal,
Travessa Manuel João da Silveira, Cavaleiro e Lomba
da Cruz de Baixo
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SÃO PEDRO DO NORDESTINHO

Capela Funerária N. S. da Piedade

Caminho de N. S. da Piedade

Beneficiação e pavimentação do Caminho do Baião
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Grande beneficiação do edifício escolar (em execução)

Adaptação do alpendre da Escola do 1º Ciclo a sala de actividades lúdicas

AINDA EM SÃO PEDRO DO NORDESTINHO:
- Beneficiação e abertura do Trilho da Sra. do Pranto
Pavimentação em slurry seal da Rua Padre Dinis da Luz
e execução de passeios

- Beneficiação do acesso à Sra. do Pranto, construção
de parque de estacionamento e arranjos exteriores
(obra adjudicada)

43

BOLETIM MUNICIPAL DE NORDESTE | SETEMBRO 2009 | N 314

SANTO ANTÓNIO DO NORDESTINHO

Capela funerária

Equipamento Cultural Padre Manuel Raposo
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Parque de estacionamento no centro da freguesia

Pavimentação em slurry seal da Rua da Boavista

AINDA EM SANTO ANTÓNIO DO NORDESTINHO:
- Pavimentação do Caminho dos Sengos (em execução)
- Reabilitação de passeios
- Pavimentação da Travessa da Rua Nova, Pe. Moniz e
Espigão
Pavimentação da Rua Pe. Moniz

- Execução de saneamento na Rua do Valverde, construção de passeios e pavimentação (em execução)
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ALGARVIA

Beneficiação e embelezamento do centro urbano da freguesia

Beneficiação da Escola do 1º Ciclo e Jardim-de-infância

Capela Funerária N. S. da Boa Hora
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Casa de Cultura de Algarvia

Pavimentação em slurry seal da Rua da Canada

AINDA NA ALGARVIA:
- Abertura do Caminho do Carro
- Beneficiação dos Palheiros no Miradouro da Vigia das
Baleias
Abrigo de passageiros na Rua da Quinta

- Abertura do Centro de Informática (dia 2 de Outubro)
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SANTANA

Loteamento de habitação social

Grande beneficiação do edifício escolar

Pavimentação da Rua Direita
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Execução de passeios na Rua da Igreja

Correcção da Rua do Calço

AINDA EM SANTANA:
- Drenagem das águas pluviais
- Muro de suporte no Miradouro do Pesqueiro
- Construção de aqueduto no Caminho da Grota Grande
Capela Funerária, electrificação exterior,
ajardinamento e asfaltagem

- Aquisição de uma casa no Largo da Igreja para ampliação do Largo e execução de um Centro Intergeracional
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ACHADA

Grande beneficiação do edifício pré-escolar

Pavimentação em slurry seal da Rua da Igreja

Pavimentação em slurry seal da Rua Nova
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Núcleo Museológico na Rua da Igreja

Capela Funerária Nª Sª da Esperança

Correcção e alargamento do Caminho do Canto

AINDA NA ACHADA:
- Abertura e pavimentação da Travessa do Lenho
- Pavimentação em semi-penetração do Caminho da
Quinta
- Construção de sanitários e Centro de Apoio ao Artesanato no Parque dos Caldeirões
- Saneamento básico e pavimentação na Rua Dr. Medeiros Franco
- Reabilitação da estrada municipal entre a Achada e a
Achadinha, incluindo o Ramal do calhau (obra adjudicada)
- Reabilitação de passeios e parque de estacionamento
na Rua do Vigário
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ACHADINHA

Beneficiação do edifício escolar e vedação do perímetro exterior

Capela Funerária N. S. do Rosário e arranjos exteriores

Parque de estacionamento junto à Igreja Nossa Senhora do Rosário
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Recuperação da antiga Escola da Eira Velha para centro de convívio de idosos

Pavimentação do Caminho das Relvas

Alargamento e beneficiação do Caminho do Concelho (obra adjudicada)
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SALGA

Correcção e Pavimentação do caminho do Touril

Pavimentação da Travessa da Vitória

Recuperação do parque infantil com colocação de piso sintético

Asfaltagem da Rua de São João, construção de abrigo de passageiros e parque de estacionamento
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LOTEAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL
Depois de algum interregno, a Junta de Freguesia teve a
boa notícia de que a empresa responsável pela execução
do Loteamento de Habitação Social nesta Freguesia pretende recomeçar as obras em Dezembro do corrente ano.
De lembrar que o loteamento ainda não foi entregue ao

Município, sendo este da responsabilidade da empresa
concessionária. Por dificuldade de crédito por parte da
banca (problema que está a atingir muitas empresas
desde a instalação da crise) a concessionária teve que
adiar a conclusão das obras do loteamento.

AINDA NA SALGA:
Plano de Pormenor da Salga
Beneficiação do edifício escolar

Repavimentação da Rua Direita
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REMODELAÇÃO
BENEFICIAÇÃO
E MODERNIZAÇÃO
DO PARQUE
DO PARQUE
DE CAMPISMO
DE CAMPISMO
DA FEIRA
DA FEIRA
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GRANDES OBRAS EM EXECUÇÃO
NORDESTE MARCA A MODERNIDADE
O Complexo de Piscinas Cobertas está quase concluído,
colocando o concelho na rota do progresso, reflectindo
uma viragem incontornável do Nordeste em pleno século XXI.
O novo empreendimento dotado de piscinas com vista a aprendizagem de crianças e adultos, dispõe ainda
de um ginásio, balneários e instalações sanitárias, bar
e esplanada, estende-se por uma área total de 6888
metros quadrados. Neste momento, o Complexo de
Piscinas Cobertas encontra-se em fase de instalação de
equipamentos.
As novas Piscinas Municipais além de constituírem uma
importante infra-estrutura de animação local, nomeadamente junto da faixa etária mais jovem, contribui para
a sua fixação face a melhoria de qualidade de vida que
a valência vem garantir aos nordestenses que, pela primeira vez, irão usufruir de um espaço condigno para a
aprendizagem da natação e prática desportiva, essenciais para uma vida saudável. Lazer, desporto e saúde,
passam a dispor de um espaço moderno e aprazível, à
altura dos nordestenses.

As vantagens desta nova obra estendem-se a outras
áreas fulcrais para o desenvolvimento do Nordeste. É o
caso do turismo que conta com uma nova estrutura de
apoio, fomentando em simultâneo a economia local.
A obra custou ao executivo sete milhões de euros e será
inaugurada proximamente.

Características

• Tanque principal de 25 metros de comprimento por 12,5 metros de largura

• Tanque de aprendizagem de 12,5 metros de
•
•
•
•
•

comprimento por 4,5 de largura
Ginásio
Balneários
Instalações sanitárias
Bar e esplanada
Serviços administrativos

Complexo de Piscinas (aspecto da piscina principal)
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OBRAS LANÇADAS
CÂMARA MUNICIPAL DO NORDESTE
Requalificação de via, parque de estacionamento e ampliação
da Ermida da Sra. do Pranto...............................................................................................................

654 mil euros

Variante à Estrada da Tronqueira, na Vila do Nordeste...................................................................

395 mil euros

Reabilitação da Estrada Municipal entre a Achada e Achadinha, incluindo o Ramal do Calhau..

533 mil euros

Construção das infra-estruturas de requalificação do centro da Vila do Nordeste – 1ª fase
respeitante a abertura de arruamentos, estacionamento e estruturas de apoio ........................

477 mil euros

Execução da Canada do Pico e parque de estacionamento, incluindo iluminação – Lomba da
Fazenda ................................................................................................................................................

208 mil Euros

Construção de infra-estruturas eléctricas e telefónicas do Nordeste – electrificação da Variante
(Av. d. Manuel I), beneficiação da Rua D. Maria do Rosário e iluminação da fachada da Igreja
Matriz de S. Jorge – Vila do Nordeste ............................................................................................... 816.325 Euros
Parque de estacionamento, passeios e iluminação da Conceição, na Lomba da Fazenda.........

371 mil Euros

Pavimentação do Caminho dos Sengos, em Santo António...........................................................

150 mil Euros

NORDESTE ACTIVO
Reabilitação Parque de Campismo da Feira .....................................................................................

222.090,04

Unidade de Vermicompostagem .......................................................................................................

924.493,82

Fornecimento e instalação de sistemas de tratamento e desinfecção de reservatórios no
concelho, qualidade dos sistemas de abastecimento público para consumo humano...............

70.444,02

Recolha selectiva de resíduos urbanos .............................................................................................

252.335

Reforço de abastecimento de água a Nordestinho .........................................................................

228.251,58

Projectos em fase de conclusão
Mini-golfe de São Pedro do Nordestinho .........................................................................................

74.500

Novas adutoras à Lomba da Fazenda ...............................................................................................

74.550

Construção da Adutora da Tronqueira ...............................................................................................

71. 450
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PROJECTOS A AVANÇAR BREVEMENTE
PRAÇA DOS SETE VENTOS

Praça dos Sete Ventos
Está aprovada e pronta a lançar a requalificação do Largo
do Jogo da Choca com a implementação da Praça dos
Sete Ventos, arquitectada por Sequeira Mendes. Trata-se
de um projecto que surge no âmbito do Plano de Pormenor da Vila do Nordeste.

A obra prevê novos espaços para serviços, comércio,
abrangendo a habitação, integrando ainda um parque
subterrâneo e o Terminal de Autocarros. Um espaço aprazível, com uma linha contemporânea, que trará um novo
rosto ao centro da Vila do Nordeste, vincando também a

Praça dos Sete Ventos
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sua expansão. Embora com traços muito urbanos, privilegia a preservação e harmonia com a memória cultural do
centro histórico. O Nordeste prossegue assim o seu crescimento e enriquecimento de olhos postos na modernidade no concelho, sempre sem perder a sua identidade.
Outros projectos vislumbram-se no horizonte como o
Mini golfe em São Pedro, o Ramal da Achada, o cen-

tro intergeracional de Santana (que prevê duas valências destinadas a crianças e idosos, contemplando ainda um atelier de tempos livres) e a requalificação do
Largo da Feteira Pequena, alargamento dos passeios
da Rua da Igreja e a execução de um abrigo de passageiros, no lado contrário ao existente, nesta localidade.

Campo de Mini Golfe em São Pedro

Beneficiação do Largo, passeios e centro Intergeracional em Santana
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PROJECTOS A AVANÇAR BREVEMENTE
FOZ DA RIBEIRA DO GUILHERME

Planta do projecto da Foz da Ribeira
Depois de um processo difícil de licenciamento por parte
da Direcção Regional do Ambiente e das autoridades marítimas, os Nordestenses irão ver finalmente concretizada a
beneficiação e acesso à maior zona balnear do Concelho, a
Foz da Ribeira do Guilherme.
A obra a avançar no próximo mandato, será co-financiada por fundos comunitários e vem resolver o acesso em
condições de segurança à Foz da Ribeira, como oferece
uma zona balnear de qualidade há muito reclamado pelos Nordestenses, logo a seguir ao Complexo de Piscinas
Municipais.
Para além dos atrasos de licenciamento, a Autarquia
aguardava desde 2001 o apoio prometido do Governo Regional para a sua realização. No entanto, face a ausência
de respostas, a Câmara Municipal do Nordeste recorre ao
financiamento de fundos comunitários.
O projecto de beneficiação prevê a criação de novos acessos de automóvel e estacionamento, construção de novo

acesso pedonal ao complexo, reabilitação e melhoria das
piscinas existentes e construção de instalações de apoio
às piscinas.
Estas beneficiações a câmara pretende acrescentar a
constrição de um posto de acostagem para embarcações
de recreio e o desvio da Foz da Ribeira, de forma a evitar a
invasão das instalações do complexo pela água da ribeira
e à acumulação de lixo, transportado pela água junto às
piscinas.
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