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EDITORIAL

Informar é Saber
Saber é Aprender
Mais uma vez, através deste modelo,
pretendemos dar a conhecer a todos os
nordestenses e interessados aquilo que
tem sido a nossa atividade municipal no
Nordeste.
Temos tido a preocupação de dar a
conhecer tudo o que são decisões do
município, iniciativas, projetos e obras,
de modo a aproximar o poder local aos
nordestenses, como nunca antes acontecera.
Criamos diversas medidas para promover esta proximidade, dando, assim,
maior credibilidade ao funcionamento e
à gestão autárquica.
Tudo isto tem sido alcançado de forma
positiva, e comprovado por entidades
externas ao Nordeste, que comprovam
os Índices de Transparência Municipal
que colocam o Nordeste entre os 74 melhores do país em 2016, ao contrário do
106º lugar em 2013.
O Boletim Municipal tem o objetivo de

apoiar esta necessidade deste executivo, de estar próximo das pessoas e das
empresas e de ser o mais claro naquilo
que é a gestão autárquica. Muito foi feito, muito se mudou, mas muito ainda é
necessário fazer-se para ultrapassar as
dificuldades dos tempos de hoje.
O Nordeste, hoje, é um lugar apetecível
de se visitar, de viver e de investir. Como
o comprova a vinda de um grupo empresarial do continente para investir no
primeiro Hotel de 4 estrelas do concelho.
Como o comprova o número de empresas sediadas na Incubadora de Empresas do Nordeste.
Hoje estamos melhor do que no passado, e precisamos muito de continuar
a trabalhar para sermos melhores no
futuro.
Carlos Mendonça
(Presidente)
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TURISMO

LINCE NORDESTE
CRIOU 13 POSTOS DE TRABALHO
A unidade hoteleira The Lince Nordeste abriu a 30 de junho, pela mão da
Green Lince Hotels & Resorts S.A, que
detém, entre outros empreendimentos, o hotel Lince em Ponta Delgada.
A unidade hoteleira, de quatro estrelas,
conta com 32 quartos, e é o resultado da reformulação da Estalagem dos
Clérigos, encerrada desde 2013, então
pelo proprietário, o grupo Bensaúde.
A exploração pelo novo gestor resulta
de um contrato de arrendamento estabelecido com o grupo Bensaúde, pelo
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período de cinco anos com possibilidade de compra do imóvel.
A reabertura da unidade hoteleira envolveu um custo de 1.3 milhões de euros e a criação de 13 postos de trabalho, sublinhou o presidente do Governo
Regional dos Açores, Vasco Cordeiro,
na cerimónia de inauguração.
O presidente da Câmara do Nordeste,
Carlos Mendonça, considerou que o
investimento feito pelo grupo vai responder às necessidades do concelho
no setor do alojamento. Além disto, o

autarca salienta a aposta significativa e ativa que tem havido no turismo,
adiantando que em quatro anos o concelho possui mais de 48 espaços para
alojamento e turismo rural, ou seja, o
dobro dos que existiam em 2013.
Ainda sobre o alojamento local, o presidente da Câmara do Nordeste referiu-se a mais 22 alojamentos locais
que se encontram em processo de licenciamento.

www.cmnordeste.pt
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DISCURSO DA INAUGURAÇÃO
THE LINCE NORDESTE
Exmo. Presidente do Governo Regional
dos Açores
Exmo. Sr. Domingos Correia, Administrador
do Grupo The Lince
Membros do Governo
Srs. Deputados
Reverendo Agostinho Lima
Membros da AMN
Convidados
Bem-vindos ao Nordeste, onde aqui a ilha
é outra!
Hoje, o concelho do Nordeste está de parabéns, hoje inauguramos o primeiro Hotel de
4 estrelas no concelho!
Dr. Vítor Cruz! Sr. Presidente! Custou, mas
finalmente o sonho deste autarca e deste
nordestense que acredita no potencial do
concelho concretizou-se!
OBRIGADO ao Grupo The Lince!
Obrigado por acreditar no Nordeste e nas
nossas gentes!
Obrigado por sentir que o Nordeste é um
concelho de oportunidade para o turismo e
um potenciador de investimento.
O Nordeste hoje é um concelho que já não
pode de forma alguma ser considerado a
10ª ilha dos Açores!
Garanto que o concelho do Nordeste há
muito que deixou de ser a décima ilha.
Atualmente é um concelho com boas acessibilidades, dotado de boas infraestruturas
e este Hotel é um bom exemplo disso e do
desenvolvimento do concelho nos últimos
anos.
O Nordeste de hoje, bem diferente do que
era há 4 anos, apresenta-se como uma
terra de oportunidades.
Uma terra, um concelho onde investidores
de fora das fronteiras concelhias, de fora
dos Açores, apostam no Nordeste.
Como é o caso do Grupo The Lince; Cloud

and Sailors; Dupla DP Açores; You Sea Me;
Easybaker - Global Bakery Produts, Lda;
Açor Edições; Auditon Moniz (Mediador de
Seguros); Fixazores Consultores de Arquitetura e Engenharia, Lda e Espaço de Street
Food de Filipa Viegas.
Tudo Empresas Incubadas na Incubadora
de Empresas do Nordeste, a 1ª Incubadora
de Empresas criada em parceria com o Governo Regional nos Açores.
O Nordeste, nestes últimos anos, preparou-se a rigor para receber investidores,
novos empresários e novas dinâmicas.
O Nordeste hoje possui mais 8 empresas
sediadas no concelho graças à Incubadora
de Empresas!
Temos tido uma aposta significativa e ativa
no Turismo no Nordeste! Direcionando a
aposta para o nosso maior potencial emblemático do concelho.
As montanhas, os vales e a imensidão de
verde que nos abraça e aconchega e permite um impacto visual único em toda a ilha.
No entanto, não basta criar jardins, limpar
os mesmos, plantar flores e plantas!
É necessário impulsionar, estimular e vender as emoções que este jardim chamado
Nordeste proporciona a quem nos visita.
O Nordeste em 4 anos possui mais de 48
espaços para alojamento e turismo rural,
ou seja, o dobro dos 24 que existiam em
2013.
Só neste momento, temos mais 22 alojamentos locais para licenciar no concelho de
Nordeste.
Disponibilizamos cerca de 200 camas para
alojamento a quem nos visita.
Todos eles com enorme qualidade e prestígio.
Com uma estadia média do turista no concelho, nos últimos anos, de 5 dias.
Ou seja, o turista do Nordeste deixou de ser

um turista de passagem como era reconhecido no concelho de alguns anos atrás!
O Nordeste possui um Posto de Turismo
que faz inveja a qualquer um dos 19 concelhos da Região, valorizando como ninguém
o nosso artesanato e o nosso produto endógeno, a Criptoméria! Marca de enorme
valor económico e turístico do Nordeste.
Mas acima de tudo obrigado pela oportunidade de se poder dar mais um passo importante no que diz respeito ao desenvolvimento económico, essencialmente nos
sectores do turismo, nomeadamente na
hotelaria e na restauração.
O Nordeste inaugura o seu primeiro hotel
de quatro estrelas do concelho, o The Lince
Nordeste, antiga Estalagem dos Clérigos
que se encontrava encerrada desde o início
de 2013.
A reabertura deste espaço foi um compromisso assumido com todos os nordestenses. Hoje posso afirmar, com enorme
satisfação, que mais este compromisso foi
cumprido. Pelo Nordeste e pelas nossas
gentes!
A Câmara Municipal de Nordeste, ao longo
destes 4 anos, sempre demonstrou grande
interesse na reestruturação e reabertura
da estalagem, fazendo inúmeras diligências
junto do Grupo Bensaúde, grupo que era
detentor da Estalagem dos Clérigos, assim
como junto de diversos empresários do
ramo dos Açores, Madeira, continente português e estrangeiro e Governo Regional.
Após esses contactos, após estas deslocações, após imensas conversações com o
Governo Regional dos Açores e entendidos
na área, indo contra ciúmes e invejas;
Indo contra queixas à Inspeção Regional da
Administração Pública!
Hoje reabrimos o que em outros tempos foi
fechado!
BOLETIM MUNICIPAL | 5
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Temos tido uma aposta significativa e ativa no Turismo no Nordeste!
Direcionando a aposta para o nosso maior potencial emblemático
do concelho.
As montanhas, os vales e a imensidão de verde que nos abraça e
aconchega e permite um impacto visual único em toda a ilha.
No entanto, não basta criar jardins, limpar os mesmos, plantar flores
e plantas!
É necessário impulsionar, estimular e vender as emoções que este
jardim chamado Nordeste proporciona a quem nos visita.
Com uma nova imagem, até mesmo com
uma outra cor exterior, temos a partir de
hoje o primeiro hotel 4 estrelas, garantindo
assim uma oferta inovadora e de excelência a todos os nordestenses e, claro, em especial a todos os que nos visitam.
The Lince Nordeste assume uma função
extremamente importante na promoção e
divulgação do concelho do Nordeste e daquilo que de bom se faz no concelho.
Irá promover a nossa gastronomia, os nossos pontos turísticos, os nossos recursos
naturais, os nossos trilhos pedestres, o
nosso património histórico e cultural e divulgar a Marca Nordeste, sempre com a
segurança, a tranquilidade e o sossego que
tanto nos caracteriza.
Irá promover como nunca e como ninguém
dentro das nossas fronteiras concelhias o
que de bom temos para oferecer a quem
nos visita.
Situado no centro da Vila de Nordeste,
perto do destino montanha e perto das
nossas zonas balneares, o hotel 4 estrelas pretende divulgar o Nordeste como um
6 | CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

destino de excelência virado para o turismo
de natureza e montanha.
Venham mais empresários locais e externos fazer apostas deste género no Nosso
Nordeste.
Acima de tudo, venham empresários com
grande capacidade empreendedora, pois é
isto que necessitamos mais do que nunca
no nosso concelho.
O The Lince Nordeste é uma ótima oportunidade para conhecer o Nordeste, conhecer
e viver emoções que só se encontram no
concelho.
Hoje, o The Lince Nordeste contribui para o
aumento do emprego no concelho, pois irá
dar a oportunidade de empregar 13 nordestenses.
Promover a receita da Derrama para o concelho, aumentar a receita de IRC e IVA para
a Região e IRS dos trabalhadores residentes no concelho.
Enquanto nordestense e presidente da Câmara Municipal de Nordeste é com enorme
satisfação e orgulho que vejo neste momento o meu concelho, o nosso concelho

crescer como nunca a nível económico e
turístico.
O Hotel The Lince, uma mais-valia para o
Nordeste, e que certamente irá colmatar as
necessidades de alojamento verificadas no
concelho nesta vertente hoteleira.
Com estas condições, cada vez mais acredito que estamos no Rumo Certo no que
diz respeito ao desenvolvimento do concelho do Nordeste, e que o nosso concelho
ficará divulgado, como nunca, pelos melhores motivos.
O concelho do Nordeste, como nunca antes,
apresenta condições para vender emoções
no que concerne à sua divulgação turística.
O Nordeste passa a fazer parte do Turismo
de Excelência de todos os Açores.
Obrigado
Viva ao Nordeste!
Carlos Mendonça
Presidente da Câmara Municipal
do Nordeste
30/06/2017

www.cmnordeste.pt
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PROTOCOLO
COM A GREEN
LINCE HOTELS
A câmara aprovou, por maioria de votação, a celebração de um protocolo com a
Green Lince Hotels & Resorts S.A. (atual
gestora da antiga Estalagem dos Clérigos).
Nas cláusulas estabelecidas, está a promoção do concelho do Nordeste, pela
nova gerência, como lugar privilegiado
para o sector do turismo, assim como o
lançamento da Região como destino de
natureza.

A Green Lince assume a responsabilidade de proceder à requalificação da unidade hoteleira (já efetuada); promover
a formação e a qualificação superior de
recursos humanos na área do turismo;
constituir uma valência de hotelaria
única no concelho, com a criação do primeiro hotel de 4 estrelas no Nordeste;
promover o emprego no concelho, valorizando sempre em primeira instância
os residentes locais, e efetuar descon-

tos de 15 por cento em todos os serviços solicitados pela autarquia.
Por outro lado, o município fica com a
obrigação de proceder à manutenção
dos jardins circundantes, à pintura do
exterior do edifício e à isenção da sociedade do pagamento do consumo de
água, como do pagamento de IMT no
caso de opção de compra do imóvel.

PROJETO DA QUINTA
DA LAZEIRA
OFERTA DA QUINTA DA LAZEIRA

A câmara municipal apresentou, na freguesia de São Pedro de Nordestinho, o
projeto da Quinta da Lazeira. Trata-se
de uma quinta pedagógica, que pretende unir turismo, religião e atividade de
campo, de forma a trazer mais gente e
retorno financeiro ao concelho e principalmente à freguesia de São Pedro.
A Quinta da Lazeira, com uma área de
62 mil m2 aproximadamente, será implementada junto à Ermida da Nossa

Senhora do Pranto, em terrenos adquiridos por anteriores executivos, por
um valor superior a 185 mil euros e que
nunca trouxeram retorno financeiro ao
concelho, salienta a câmara municipal a
propósito do projeto que pretende implementar.
A Quinta da Lazeira tem previsto a data
de inauguração para finais de 2018 e
será financiada por fundos comunitários.

- Alojamento local de tipologia T2
- Espaço para exposições
- Parque de campismo com
capacidade para 20 tendas
- Zona de merendas e snack-bar
- Parque infantil
- Posto de turismo (com venda de
artesanato local)
- Área destinada a jogos tradicionais
- Zona de alojamento para animais
- Percurso pedonal e ciclovia
- Área destinada aos Serviços
Florestais
- Zona de cultivo
- Estacionamento para
autocaravanas (inovador na ilha
de São Miguel e com o objetivo de
diferenciar o turismo).
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PARQUE DE
CAMPISMO
DA FEIRA
COM NOVA
GERÊNCIA

Na sequência de concurso público lançado pela câmara municipal, o Parque de
Campismo da Feira reabriu na Primavera com nova gerência. Os novos gestores do parque aumentaram a oferta de
serviços e introduziram outros, como é
o caso da Loja de Conveniência, a disponibilização de tendas para aluguer,
a possibilidade de efetuar reserva e a
abertura do parque o ano inteiro.

VISITA DA VERIFICADORA DA FEDERAÇÃO EUROPARC

A verificadora da Carta Europeia de Turismo Sustentável para as Terras do
Priolo passou um dia no Nordeste para
conhecer o território e avaliar o trabalho
desenvolvido nos últimos cinco anos no
âmbito deste galardão, que engloba os
concelhos do Nordeste e da Povoação
como territórios inseridos na Reserva
Natural do Pico da Vara.
A visita ao Nordeste começou pela câ-

mara municipal, onde a verificadora foi
recebida por um elemento do executivo no sentido de acompanhar as ações
concretizadas pela autarquia como parceira da Carta.
Seguiu-se uma visita ao Posto de Turismo do Nordeste, por constituir um
serviço de relevância no apoio aos visitantes; à Casa de Trabalho, pela tradição
e genuinidade do seu artesanato; ao
Parque da Ribeira dos Caldeirões, para
conhecer o património cultural dos moinhos de água, e à Folha de Milho como
entidade de referência no artesanato do
concelho.
A verificadora da Federação Europarc
vistou ainda a freguesia da Achadinha,
com o objetivo de conhecer a atividade

da autarquia local no âmbito dos percursos pedestres e do galardão Eco-freguesias.
O planalto dos Graminhais foi outro local visitado, com o intuito de conhecer
a recuperação de turfeiras que ali tem
sido desenvolvida através da SPEA.
O Centro de Divulgação Florestal do
Nordeste, nos Viveiros, recebeu os parceiros da Carta nas suas instalações
para uma reunião de trabalho, sendo o
próprio centro também um local de divulgação do património natural do Nordeste.
Os empresários da Marca Priolo associaram-se a uma refeição com a verificadora no decurso da visita.

ESTRATÉGIAS DE VENDA
DO ARTESANATO DO NORDESTE
Durante quatro dias, em junho, o Centro
Regional de Apoio ao Artesanato andou
pelo Nordeste a visitar as casas de artesanato, levando ao encontro das unidades
produtivas artesanais do concelho algumas estratégias para a apresentação e a
venda do produto. Durante estes quatro
dias, os consultores interagiram com os
artesãos, elencando problemas e objetivos de cada unidade.
A Padaria Alegria e Paz, a Folha de Milho,
o Centro Comunitário de Santo António
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de Nordestinho, a Casa de Trabalho e o
Centro de Apoio ao Artesanato do Parque
da Ribeira dos Caldeirões foram algumas
das casas visitadas, tendo os consultores
apreciado os produtos artesanais locais e
a interação com os artesãos.
A iniciativa integra-se no Projeto Craft &
Art-Capacitar pela Inovação, que propõe
uma abordagem formativa às atividades
artesanais, baseada no desenvolvimento
de competências de empreendedorismo
e inovação, que permitam às unidades

produtivas artesanais uma maior diversificação e diferenciação de produtos,
potenciando a utilização das matérias-primas locais e a afirmação em novos
circuitos comerciais.
A iniciativa de trazer o Centro Regional
de Apoio ao Artesanato ao Nordeste
partiu do município, especificamente
através da ADLN (Associação para o
Desenvolvimento Local do Nordeste),
no âmbito da Carta Europeia de Turismo
Sustentável.

www.cmnordeste.pt
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DELTA CAFÉS ASSOCIA-SE A EFEMÉRIDE
O Posto de Turismo do Nordeste, em colaboração com a Delta Cafés, ofereceu
um café a quem passou pelo local no dia 12 de abril, a assinalar o Dia Mundial
do Café.
Quem passou pelo Posto de Turismo do Nordeste aproveitou para ver a exposição
alusiva ao "Dia de São Jorge e Escutismo" que se encontrava no local a propósito
das comemorações do padroeiro São Jorge que têm lugar a 23 de abril.

IMPÉRIOS DO ESPÍRITO SANTO
Os impérios do Espírito Santo arrancaram a 26 de maio e prolongaram-se, no
concelho do Nordeste, até à última semana de junho. Embora estas festividades
sejam uma organização das mordomias, a câmara municipal presta algum apoio
logístico à sua realização e faz a divulgação dos programas festivos. A promoção
e a divulgação das Festas do Espírito Santo, entre outras tradições culturais do
concelho, constituem um dos compromissos da autarquia na Carta Europeia de
Turismo Sustentável.

O Parque da Ribeira dos Caldeirões é
um sítio com muita história. Um local
magnífico. É o paraíso. Um lugar bonito.
Maravilhoso. A natureza aqui é ímpar.
Livro de visitas do Parque da Ribeira dos
Caldeirões 2016 - 2017
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MELHORADA A ESTRADA REGIONAL
ENTRE O NORDESTE E A POVOAÇÃO

O secretário regional dos Transportes e
Obras Públicas, Vítor Fraga, inaugurou
a 28 de junho a requalificação da ligação
Povoação-Nordeste, no troço da Estrada
Regional entre Garcias e Água Retorta. A
requalificação garantirá maior conforto e
segurança aos habitantes, mas também
aos muitos visitantes que passam por

esta estrada de ligação dos dois concelhos.
A requalificação representa um investimento de mais de 1,7 milhões de euros,
numa intervenção com um total de 7,6
quilómetros, tendo as empreitadas sido
adjudicadas a empresas regionais, contribuindo para a dinamização do setor da

construção civil da Região, salientou o
titular da pasta das Obras Públicas.
As intervenções consistiram na construção de valetas em betão para melhoria do sistema de drenagem e na
reabilitação dos pavimentos, além da
colocação de guardas de segurança
mistas e da execução de sinalização vertical e horizontal.
O Governo dos Açores propõe-se ainda
realizar a intervenção na Estrada Regional entre a Pedreira e o Miradouro
da Ponta do Sossego, que consistirá na
pavimentação de uma extensão total de
cerca de quatro quilómetros, encontrando-se a empreitada em fase de adjudicação e consignação, com previsão de
início de execução em setembro de 2017,
referiu o secretário regional.

CAPELA FUNERÁRIA DA SALGA
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A partir de agora, todas as freguesias do concelho ficam servidas de capela funerária.
A freguesia da Salga foi a última a ter este equipamento social, tendo a capela sido
inaugurada em abril. A execução da obra, no valor de 160 mil euros, foi financiada pela
câmara municipal em parceria com o Governo Regional.
A construção de uma capela era há muito desejada pela população e pela Junta de
Freguesia da Salga por ser a única freguesia do concelho que não disponha deste
equipamento que se tornou essencial nos dias de hoje.
Indo ao encontro da população e da junta de freguesia, que viam na capela funerária
uma prioridade para a freguesia da Salga, a câmara municipal avançou com a execução
da obra, depois de ouvir a população sobre o local a edificar o equipamento e sobre o
projeto de arquitetura, desenhado pelos serviços da autarquia.
A capela, batizada de Capela do Descanso Eterno, situada junto ao cemitério da freguesia,
contempla, à semelhança de outros edifícios do tipo no concelho, uma sala para velório e
cerimónias fúnebres, um quarto de apoio ao pároco, uma cozinha, sanitários, um quarto
de arrumo e um alpendre.
A inauguração contou com a presença da diretora regional da Saúde, Tânia Cortez, em
representação do presidente do Governo Regional.
www.cmnordeste.pt

O Governo Regional dos Açores declarou a utilidade
pública à Câmara Municipal de Nordeste de uma parcela
correspondente à área de 189,50 m2 a destacar do prédio
rústico, localizado no Lenho, na freguesia da Achada.
A necessidade urgente da expropriação da referida parcela
surge com o intuito de se proceder ao alargamento do
Caminho do Lenho, situado na freguesia da Achada,
nomeadamente a correção de uma curva, garantindo-se,

OBRAS

CÂMARA CONSEGUE
ALARGAMENTO DO CAMINHO
DO LENHO
desta forma, a segurança na circulação de pessoas e bens.
Trata-se de um problema que se arrastava há muito, desde
os anteriores executivos da junta de freguesia e da câmara
municipal, tendo sido, ao longo destes anos todos, uma
preocupação dos lavradores locais, utentes do caminho, do
presidente da junta de freguesia, Paulo Franco, e do atual
executivo, que vêem agora o assunto resolvido e pronto para
se iniciar a obra.

REABILITAÇÃO
DO LARGO
DE SANTANA
A câmara municipal apresentou à população o estudo prévio do projeto de arquitetura de beneficiação do centro urbano da
freguesia de Santana, concretamente do
largo situado em frente à igreja e de um
edifício adjacente (uma antiga moradia).
O edifício adjacente ao largo será adaptado a funções sociais, com vista a servir a
população da freguesia e do concelho ao
nível do apoio social, cultural e tecnológico, composto por um núcleo destinado
a atendimento no âmbito da Incubadora
de Empresas do Nordeste, por uma sala
de informática e por oficinas direcionadas
para a aprendizagem de artesanato.
Quanto à nova praça, esta será dotada de
meios para receber eventos diversos, tornando-se num ponto de reunião da população e de divulgação cultural e festiva.
Trata-se de um anseio de há muitos anos
da população de Santana, que a câmara
pretende resolver através dos novos fundos comunitários. A habitação que será
reabilitada foi adquirida em 2009 sem que
tivesse sido alvo de qualquer projeto de
reabilitação e de beneficiação, vindo agora a câmara municipal valorizar este investimento ao dar uma nova imagem ao
centro da freguesia, como já fez em Santo
António de Nordestinho.

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
DA VILA
A câmara municipal já avançou com as obras de ampliação da EBJI da Vila do
Nordeste, concretamente com a execução de um pavilhão para servir o recreio e a
atividade física. A obra vem dar resposta a um antigo anseio dos encarregados de
educação dos alunos daquele estabelecimento.
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JARDIM DA
ASSOMADA
Encontra-se em fase de conclusão as obras de remodelação
do Jardim da Assomada. Foram incluídos passeios ao longo
do jardim e criados novos acessos interiores, assim como
uma paragem de autocarros, dois abrigos para merenda e
nova iluminação. As obras efetuadas visam tornar o jardim
mais atrativo e funcional para os habitantes da Assomada
e para quem visita a freguesia.

BENEFICIAÇÃO DE VÁRIOS CAMINHOS MUNICIPAIS
A câmara municipal deu início, no passado mês de junho,
à beneficiação e correção de caminhos municipais,
nomeadamente na Pedreira, Vila do Nordeste, Lomba da
Fazenda, São Pedro e Algarvia, com o objetivo de melhorar a
acessibilidade entre as freguesias, assegurando a segurança e
o conforto das populações.

PREPARAÇÃO DA
ÉPOCA BALNEAR

INTERVENÇÃO EM
UNIDADE HOTELEIRA

A câmara municipal procedeu às habituais obras de limpeza e
manutenção da Zona Balnear da Foz da Ribeira. Os trabalhos
de manutenção passam pela remoção de pedras, limpeza e
pintura dos tanques; limpeza dos acessos, dos sanitários, dos
balneários e da envolvente à zona balnear; pintura dos muros
e dos edifícios de apoio ao complexo e a reposição da vedação
de segurança do pontão.
Para a manutenção diária e cuidado do espaço, a zona balnear
dispõe do serviço de um vigilante até ao fim da época balnear.

Ao abrigo do protocolo de cooperação com o grupo gestor do
The Lince Nordeste, a câmara municipal procedeu à pintura
do exterior, à beneficiação de muros e à manutenção dos
jardins da unidade hoteleira. O The Lince Nordeste (antiga
Estalagem dos Clérigos) reabriu a 30 de junho.
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No passado mês de junho, a câmara
municipal assinou mais 35 contratos
de trabalho com pessoas que se encontravam em situação de desemprego prolongado.
Os beneficiários, desde jovens a pessoas na faixa dos 50 a 60 anos, são
oriundos de todas as freguesias do
concelho, da Salga à Pedreira, tendo
a autarquia a preocupação de empregar pessoas em todas as localidades.
Na assinatura dos contratos, o presidente da autarquia referiu-se a ou-

tros desempregados no concelho que
gostaria de colocar a trabalhar mas
a que está impedido por limitações
financeiras do município.
A Câmara do Nordeste emprega neste momento cerca de 200 pessoas,
através dos programas ocupacionais
do Governo Regional dos Açores, distribuídos pelos programas Prosa,
Recuperar, Sei e Estagiar para licenciados e para técnico-profissionais.
“Estas são políticas sociais direcionadas para as pessoas do Nordeste,

com o intuito de apoiar as famílias
nordestenses, as quais permitem
também a colocação de mais dinheiro na economia do concelho,
pois mexe com o comércio local e
possibilita que as nossas famílias
assumam os seus compromissos
com a banca e o sustento do seu
agregado“, disse Carlos Mendonça
na assinatura dos novos contratos,
que contou com a presença da diretora regional do Emprego e Qualificação Profissional, Paula Andrade.

AÇÃO SOCIAL

PROGRAMAS OCUPACIONAIS
AJUDAM 200 FAMÍLIAS
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AÇÃO SOCIAL

CONCELHO
DO NORDESTE
JÁ TEM
CARTA SOCIAL
A autarquia apresentou em maio a
Carta Social do concelho. O documento
visa dar a conhecer aos munícipes, às
instituições e entidades locais a rede
de serviços e de equipamentos sociais
e culturais existentes no concelho, assim como o Serviço Municipal de Proteção Civil. Além disso, a Carta Social

pretende facilitar a consulta e simplificar
o acesso aos recursos existentes, tanto
para os residentes como para as entidades e cidadãos de fora do concelho.
Trata-se de uma base de trabalho rigorosa e participada pelos diversos atores
locais, tendo a sua elaboração sido possível graças à colaboração das institui-

ções locais na disponibilização de dados
e das respetivas áreas de ação.
A apresentação pública da Carta Social
contou com a presença de uma representante da secretária regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso.

CÂMARA LEVA
IDOSOS A SANTA MARIA
Os beneficiários do Cartão Dar Vida aos
Anos fizeram um passeio de barco à
ilha de Santa Maria, em maio, organizado pelo município em colaboração com
a Câmara Municipal da Lagoa, sendo a
viagem realizada em conjunto com os
idosos daquele concelho.
Os presidentes dos dois municípios associaram-se ao passeio à ilha vizinha,
assim como vários colaboradores de
ambas as autarquias.
Participaram nesta segunda viagem de
barco organizada pelos municípios do
Nordeste e da Lagoa cerca de 600 idosos.
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A autarquia cedeu equipamento de
apoio à refeição às escolas básicas do
concelho. O apoio, em espécie, no valor de 1.051,26, vem colmatar a inexistência das condições mais adequadas
para a distribuição da alimentação de
forma equitativa pelos estabelecimentos escolares do concelho.

EDUCAÇÃO

CÂMARA
OFERECE
EQUIPAMENTOS
PARA REFEIÇÃO
A medida tomada pela câmara municipal garante que todas as crianças
tenham uma refeição condigna, a qual,
nalguns casos, poderá ser a melhor e
a mais completa do dia.
O apoio surge na sequência de diligências efetuadas entre o município
do Nordeste e o Governo Regional, em

CENTRO SOCIAL
E RECREATIVO DA
ACHADA EM ANDAMENTO
Encontram-se a decorrer as obras de
alteração e ampliação da antiga escola
primária da Achada para adaptação a
centro de apoio social, recreativo e cultural.
A câmara municipal é a promotora da
intervenção, visando melhorar as condições do edifício e afetá-las a novas
funções de modo a enquadrar as necessidades atuais do concelho, com o
objetivo específico de disponibilizar à

população local um equipamento social destinado a apoiar crianças com
necessidades educativas especiais,
tendo como parceiro a Escola Básica
e Secundária de Nordeste, através do
projeto-parceria ProSucesso.
O projeto vem também dar uma nova
vida à freguesia da Achada, revitalizando uma escola que se encontrava
inativa nos últimos anos.

concordância com a Escola Básica e
Secundária do Nordeste, na sequência
das quais foi solicitada à autarquia a
cedência dos referidos equipamentos
para as escolas do 1º ciclo.

ENTREGA
DE PRÉMIOS
ÀS ESCOLAS
DA SALGA
E ALGARVIA
A autarquia entregou às escolas básicas
da Salga e da Algarvia os prémios referentes ao Concurso de Presépios e de Árvores de Natal de 2016. Os prémios foram
escolhidos pela própria escola, tendo o
estabelecimento da Salga optado por
brinquedos e a Algarvia por material escolar no equivalente ao valor monetário
do prémio.
O concurso lançado pela Câmara do Nordeste, pelo segundo ano consecutivo, tem
o propósito de preservar a tradição do
presépio, sensibilizando os mais jovens
para esta tradição cultural, ao mesmo
tempo que estimula à criatividade dos
alunos.
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FESTA DE
ENCERRAMENTO
DA ESCOLA
DA SALGA

DIA DOS MUSEUS
O Museu do Nordeste proporcionou uma visita guiada a alunos e à população em
geral no Dia Internacional dos Museus, a 18 de maio. A iniciativa da autarquia,
que se repetiu posteriormente com alunos de outros ciclos, pretendeu aumentar
o número de visitantes ao museu e divulgar o espólio etnográfico que ali se
encontra.
Durante o Inverno passado, foram feitas pequenas remodelações nos expositores
do Museu do Nordeste.

CERCA DE 450 CRIANÇAS
FESTEJAM O SEU DIA
O presidente da câmara municipal esteve presente na festa de encerramento
do ano letivo da Escola Manuel Inácio de
Melo, da freguesia da Salga. No convívio
organizado pela escola esteve também
presente a Junta de Freguesia da Salga e
alguns encarregados de educação.
O convívio contou com um almoço e um
momento cultural no qual foram entregues os diplomas de finalista aos alunos
do 4º ano que agora vão iniciar um novo
ciclo escolar.
O presidente da câmara, Carlos Mendonça, felicita os alunos e os professores
pelo trabalho que desenvolvem em prol
da educação e da formação das crianças,
e realça a aposta do município na educação, ao longo dos últimos anos, através
do apoio a diferentes eventos, em obras
de beneficiação e em novos equipamentos para os estabelecimentos.
Para a escola da Salga em concreto, a
câmara procederá em breve à beneficiação do recreio, para o bem-estar e segurança das crianças.
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Cerca de 450 crianças de todas as escolas primárias do concelho estiveram
reunidas, a 1 de junho, no ginásio da Escola Básica e Secundária do Nordeste, a
comemorar o Dia Mundial da Criança.
A iniciativa, organizada pelo município, proporcionou às crianças uma manhã
diferente na sua rotina diária, repleta de diversão e de convívio, através de
ciência divertida, insufláveis, oficina de aprendizagem sobre saúde, pinturas
faciais e palhaços.
O Centro de Saúde do Nordeste, a Polícia de Segurança Pública, os Serviços
Florestais do Nordeste, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens marcaram presença nas
comemorações, onde puderam transmitir às crianças, de uma forma mais
divertida e com atividades demonstrativas, temas como a importância da
vacinação, os direitos da criança, a importância de uma alimentação equilibrada
e algumas regras de segurança.
O presidente da autarquia brindou as 450 crianças com uma lembrança do dia.

www.cmnordeste.pt

MUITA
ADESÃO
AOS CAMPOS
DE FÉRIAS
O Campo de Férias da Páscoa, como
do Verão, tem registado um número
crescente de inscrições, tendo no período da Páscoa chegado às 40 crianças.
O campo de férias é coordenado pelo
gabinete de Desporto e Hábitos de
Vida Saudáveis do município, que lança a iniciativa pelo quarto ano consecutivo e sempre com grande variedade de atividades para os mais novos.
O programa do campo de férias contempla diversas atividades lúdicas,
desportivas e manuais, a ser desenvolvidas no concelho, mas também
visitas a pontos de interesse da ilha
de São Miguel.
Trata-se de mais um evento que o
município disponibiliza às famílias,
cuja adesão demonstra a pertinência
e a utilidade da sua realização, com o
intuito de ajudar as famílias, de promover a formação, proporcionar diversão e sensibilizar para a adoção de
hábitos de vida saudáveis.

EDUCAÇÃO

EBS CAMPEÃ
DE FUTEBOL FEMININO

Pela primeira vez ao longo das 28 edições de Jogos Desportivos, a EBS do Nordeste
conquistou o primeiro lugar nos Jogos Desportivos 2016-2017, sendo vencedora
regional de desporto escolar na modalidade de futebol de salão feminino.
Para saudar e estimular a equipa para futuras competições, o presidente da
câmara municipal recebeu as alunas, os professores que acompanharam a
equipa e o presidente do conselho executivo, Nuno Amaral, tendo-os felicitado
pelo êxito obtido, o qual comprova o crescimento que se tem verificado nos
últimos anos no concelho do Nordeste em termos de prática desportiva e de
resultados.

2º ANO DE CIÊNCIA NAS
ESCOLAS BÁSICAS

O município implementou nas escolas básicas do concelho, pelo segundo
ano consecutivo, o Ensino Experimental das Ciências, designado por Ciência
Divertida, na sequência de um protocolo estabelecido entre a Tetrapi - Centro
de Atividades Culturais, a Escola Básica e Secundária do Nordeste e o município.
Tendo em conta o sucesso obtido no primeiro ano de implementação, a
câmara municipal entendeu ser de interesse dar continuidade ao projeto nas
escolas, procurando com isto motivar os alunos para o estudo e melhorar o seu
desempenho escolar através de um método mais divertido.
A entrega dos diplomas, referentes ao ano letivo 2016-2017, realizou-se em
junho, na Escola Manuel Cabral de Melo, da Lomba da Fazenda, aos alunos desta
escola, a qual acolheu a assinatura do protocolo no arranque do ano letivo que
agora termina.
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A autarquia proporcionou mais três
visitas guiadas ao património da Vila
do Nordeste aos alunos do 6º ano da
escola secundária.
As visitas têm início no Posto de
Turismo do Nordeste, prosseguem até
à Rua António Alves de Oliveira, ao
longo da qual encontramos algumas
habitações com arquitetura de relevo,
passam pela Praça da República, onde
se situam os Paços do Concelho e
a Igreja de São Jorge, e daqui para o
Museu do Nordeste.
O Treato da Rua de Baixo, a Ponte dos
Sete Arcos, a antiga escola primária
na Rua Dr. Manuel João da Silveira e a
Escola do Plano dos Centenários são
outros edifícios que integram o roteiro.

APOIO À FORMAÇÃO
CULTURAL DOS ALUNOS

ESCOLA PROFISSIONAL
PEDE COLABORAÇÃO
A câmara municipal recebeu a direção
da Escola Profissional do Nordeste,
tendo a visita o propósito de solicitar
a colaboração da autarquia. Foram
apresentadas as dificuldades sentidas pela escola nos últimos anos,
resultantes da redução do financiamento por relação ao número de formandos por curso, concretamente a
partir do ano letivo de 2015-2016.
Confrontada com as dificuldades
apresentadas, o presidente da autarquia comprometeu-se em encetar
diligências junto do Governo Regional

no sentido de apurar as razões da situação financeira em que se encontra
a escola, assim como perceber qual o
melhor modelo de apoio para a ultrapassar.
O município mantém um protocolo de
colaboração com a Escola Profissional
do Nordeste ao nível da Incubadora de
Empresas, com a finalidade de orientar e apoiar os formandos que queiram investir no concelho, e atribui
anualmente um Prémio de Excelência
ao melhor aluno da instituição.

Laura Mendonça
A turma B, do 5º ano de escolaridade,
inscreveu-se no concurso promovido
pela Porto Editora intitulado “Literacia
3D“, onde se deu ênfase à competência
da leitura. A aluna da EBS do Nordeste
Laura Mendonça obteve na 1ª fase o
melhor resultado do arquipélago. Na
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2ª fase do concurso, honrou a escola
com o 2º lugar regional.
A câmara municipal felicita a Laura
pelo prémio obtido, o qual também
prestigia o concelho.

www.cmnordeste.pt

A autarquia recebeu a diretora regional
da Energia para uma reunião de trabalho
onde foram discutidas algumas soluções
para o concelho, estando entre estas a
intenção de dotar a sede do concelho
com um dispositivo de carregamento de
viaturas elétricas.
Foram também abordados os apoios
que poderão ser disponibilizados pela
Direção Regional da Energia no âmbito de
projetos de poupança energética, como
sejam a colocação de lâmpadas LED na
iluminação pública de todos os bairros
sociais do concelho, que entretanto a
câmara municipal já concretizou.
Relativamente à racionalização energética,
a autarquia tem a decorrer o mesmo
procedimento em todos os edifícios que
são propriedade do município.
À titular da pasta da Energia foi ainda
apresentada pela autarquia a intenção de
aquisição de uma viatura elétrica de apoio
aos idosos e de combate ao isolamento
daqueles que vivem mais isolados, através
do Cartão Dar Vida aos Anos.

AMBIENTE

DISPOSITIVO DE CARREGAMENTO
DE CARROS ELÉTRICOS

QUALIDADE DA ÁGUA DO NORDESTE
A Câmara do Nordeste recebeu, pelo
segundo ano consecutivo, o Selo de
Qualidade da Água para Consumo
Humano.
O último galardão, referente a 2016,
atribuído pela Entidade Reguladora
dos Serviços de Águas e Resíduos
dos Açores (ERSARA) visa premiar as
entidades gestoras dos serviços de
abastecimento público de água que
no último ano de avaliação tenham
assegurado uma qualidade exemplar da
água para consumo humano.
A autarquia do Nordeste, através da
empresa municipal Nordeste Ativo,
encontra-se entre os sete municípios
dos Açores cumpridores dos requisitos
referenciados no ano de 2016.

Para a câmara municipal, a atribuição do
segundo galardão ao concelho significa
que é preciso fazer mais e melhor pela
qualidade da água, nomeadamente

através do Plano de Gestão de Água,
projetado pela autarquia e que identifica
as prioridades de investimento para os
próximos meses.
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EVITAR O USO
DE PRATOS
E TALHERES
DE PLÁSTICO
RETIRAR VALOR DA FLORESTA
O concelho do Nordeste recebeu em
maio um seminário sobre Gestão Florestal Certificada, organizado pela Direção Regional dos Recursos Florestais.
Presente no seminário, o presidente da
autarquia fez votos para que o debate
fosse um abrir de oportunidades e de
novos desafios para um melhor aproveitamento da floresta local, tendo em
conta a realidade conjuntural do concelho do Nordeste e as suas caraterísticas
geográficas.
O autarca referiu-se à floresta dos Açores e do concelho do Nordeste como
sendo um património a preservar e do
qual deve ser retirado valor para a Região e para o concelho, assumindo que
da parte do município a floresta local
tem sido valorizada, como nunca antes
acontecera, ao direcionar o turismo para
a montanha.
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Carlos Mendonça reportou o Centro
de Interpretação dos Graminhais
(que incluirá um centro de BTT entre outras valências), o centro de
Alto Rendimento Trail Run, o Parque
de Aventura e a Quinta da Lazeira
como empreendimentos que o município pretende lançar e que vão no
sentido da valorização da floresta.
A autarquia realça ainda o Serviço
Florestal do Nordeste, quer no passado como atualmente e no futuro,
como um dos maiores setores de
emprego local, assim como entidade promotora da Marca Nordeste e
parceiro da maior fonte de riqueza
dos Açores, os sectores da lavoura e
da agricultura.

A Direção Regional do Ambiente chamou
a atenção dos organizadores dos
impérios do Espírito Santo (mordomos)
para que fosse evitado o uso de pratos
e de talheres de plástico, assim como
a separação incorreta dos resíduos e
o desaproveitamento das sobras de
comida.
O mesmo cuidado deve estender-se às
festas de Verão e à atitude de cada um
nas suas habitações, nos piqueniques e
nos churrascos ar livre.

www.cmnordeste.pt

TRÊS MILHÕES DE EUROS EM
PROJETOS COMUNITÁRIOS
No primeiro ano de abertura das candidaturas aos novos fundos comunitários,
a Câmara Municipal do Nordeste já investiu cerca de 3 milhões de euros em
projetos para o concelho, cujo valor corresponde a cerca de 25 por cento do total
de investimento da autarquia até 2020.
Em reunião da Associação de Municípios
da Região Autónoma dos Açores, o presidente da Câmara do Nordeste e vogal da

AMRAA, referiu-se ao investimento do
município como sendo demonstrativo
do trabalho que o executivo tem tido
no que respeita aos fundos disponíveis
para o concelho do Nordeste.
A Câmara do Nordeste tem, perante
estes dados, aproveitado devidamente os fundos comunitários disponíveis
para o concelho.

MUNICÍPIO

CONSELHO DE
JUVENTUDE
LANÇA DESAFIO
AOS CANDIDATOS
À CÂMARA
Na última reunião ordinária, realizada em
maio, o Conselho Municipal de Juventude
do Nordeste propôs desenvolver algumas ações com vista à participação dos
jovens nos atos eleitorais e na vida política local, nomeadamente nas próximas
eleições autárquicas, que se realizam a 1
de outubro.
Uma das ações propostas pelo Conselho
Municipal de Juventude passa por desafiar os candidatos à Câmara Municipal do
Nordeste para a realização de um debate
esclarecedor sobre políticas direcionadas
aos jovens do concelho, a ter lugar no
concelho
Também com o objetivo de incentivar
os jovens a participar na política ativa
do concelho, o Conselho Municipal de
Juventude pretende desenvolver um documento informativo elucidativo sobre o
tema, que será distribuído pelas instituições juvenis e juntas de freguesia.

CÂMARA REDUZ DÍVIDA
PARA CONCORRER
A FUNDOS COMUNITÁRIOS
De 2014 até finais de 2016, a câmara
municipal reduziu o endividamento consolidado do município em € 7.705.158,60,
“demonstrativo do sacrifício de todos na
preparação do Nordeste para os próximos anos de investimento local através
de fundos comunitários“, aponta a Prestação de Contas referente ao ano financeiro de 2016, aprovada em abril.
O saldo de gerência da autarquia, no valor de € 1.404.326,92, é fruto do arrumar
da casa nestes últimos três anos, sendo
um valor que irá permitir ao executivo
realizar algumas obras com o aproveitamento dos fundos comunitários.
De realçar, também, a redução da dívida
a médio, longo e a curto prazo, e o facto

de atualmente não existir qualquer pagamento em atraso.
A autarquia faz alusão à redução de 20
por cento nas despesas com pessoal,
onde, no período em apreciação, o montante gasto foi de € 1.338.983,00, tratando-se de um valor bastante reduzido
se comparado ao ano financeiro de 2011,
no qual a despesa foi de € 1.673.403,00.
A evolução da receita é também salientada, no entanto, a autarquia manifesta
alguma preocupação relativamente à
redução exponencial das receitas de capital, as quais, em 2011, eram no valor de
2 milhões e 718 mil euros e atualmente
de 460.830 mil euros, sendo um impedimento para a execução de obras que

muitos nordestenses anseiam.
A autarquia refere, por último, a diminuição dos juros, fazendo referência às
negociações com a banca para a redução dos spreads com os empréstimos
do Reequilíbrio Financeiro, sendo que a
situação será ainda mais benéfica para
o município com a aprovação do FAM,
onde o spread baixará de 6 para 1,75 por
cento.
O grau de execução orçamental atingido
na receita e na despesa, de 96 e 76 por
cento respetivamente, e nas atividades
mais relevantes na ordem dos 96 por
cento, é outro ponto positivo salientado.
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COMUNIDADE NORDESTENSE
DO CANADÁ
A câmara municipal pretende atrair ao concelho a comunidade nordestense radicada no Canadá, assim como dos
Estados Unidos e de outros países de acolhimento de naturais do Nordeste.
A câmara municipal pretende atrair ao concelho a comunidade
nordestense radicada no Canadá, assim como dos Estados
Unidos e de outros países de acolhimento de naturais do
Nordeste. Com este objetivo, a propósito do 11º Encontro
de Nordestenses de Ontário, no Canadá, que teve lugar em
maio, o presidente da Câmara do Nordeste, Carlos Mendonça,
levou a boa-nova da reabertura da Estalagem dos Clérigos,
como sendo um passo importante para o desenvolvimento
económico e para o aumento do turismo no concelho.
No convívio, que juntou mais de 500 naturais do concelho
e respetivas famílias, o presidente da câmara encorajou e
incentivou ao intercâmbio entre a comunidade nordestense
local e a comunidade do outro lado do Atlântico, afirmando
que o Nordeste oferece hoje condições dignas de acolhimento.
Juntas de Santo Antonio e São Pedro
A representar o município do Nordeste, estiveram também
presentes no encontro a presidente da Assembleia Municipal
do Nordeste, Anabela Isidoro, o presidente e o secretário da
Junta de Freguesia de Santo António de Nordestinho, José
Nemésio Pacheco e Alcides Raposo, respetivamente, e o
secretário da Junta de Freguesia de São Pedro de Nordestinho,
Adalberto Melo.
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Receitas vão para instituições
O Encontro de Nordestenses de Ontário tem uma
particularidade social além da confraternização entre
naturais do concelho, sendo as verbas angariadas no convívio
canalizadas para benefício de crianças mais desfavorecidas
do concelho do Nordeste, através de uma organização não
lucrativa do concelho, assim como, em Ontário, para um
hospital de crianças em Toronto.
O convívio nordestense de Ontário é organizado por uma
comissão local, presidida por Otília Prazeres, natural da
freguesia da Algarvia, por Frank Borges e Norberto Medeiros,
da Lomba da Fazenda, Natalie Torrado, de São Pedro de
Nordestinho, e Fátima Bento, vice-presidente da comissão
organizadora, natural da freguesia da Achadinha.
Para além de nordestenses de várias localidades do Canadá, o
encontro atraiu visitantes dos Estados Unidos, incluindo Tony
Soares, natural da freguesia da Achada, que representou a
organização nordestense dos Estados Unidos.

www.cmnordeste.pt

Albano Salvador de Almeida e Sousa

PESAR PELO FALECIMENTO
DO ANTIGO PRESIDENTE DA
CÂMARA ALBANO SALVADOR
Por proposta do executivo camarário, de 24 de maio, a câmara municipal aprovou, em
reunião ordinária e por unanimidade, um Voto de Pesar pelo falecimento do engenheiro
Albano Salvador de Almeida e Sousa, antigo presidente da autarquia e administrador
florestal do Nordeste, falecido no passado dia 21 de maio, aos 81 anos de idade.
Numa altura tão importante e agitada como foi o período que se seguiu à revolução de
25 de abril de 1974, o engenheiro Albano Salvador, com alguns nordestenses, tomou a
defesa do povo e empenhou-se junto das novas autoridades políticas e administrativas
dos Açores para que também chegassem alguns apoios ao concelho do Nordeste.
Para além da indeclinável responsabilidade do engenheiro Hernâni dos Santos neste
processo, foi também graças à sua ação, como administrador florestal do concelho, que o
Nordeste tem hoje a maior zona florestal dos Açores. Abriram-se caminhos, limparamse infestantes e plantaram-se arvoredos em ações concertadas que visaram atingir o
objetivo da floresta autosustentada e, particularmente, a criação de postos de trabalho.
Graças à sua ação na administração florestal do Nordeste, sobretudo no período da
implantação da Autonomia Democrática dos Açores, muitos postos de trabalho se
criaram, empregando muitos nordestenses, acrescenta o Voto de Pesar, tendo muitos
locais, empobrecidos por uma agricultura de subsistência, visto nos Serviços Florestais,
sob a competente direção do engº Albano Salvador, uma oportunidade de ganhar a vida.
Como responsável pelos Serviços Florestais do Nordeste, ao Engº Albano Salvador
também se deve uma vasta ação de alargamento, abertura e correção de caminhos
agrícolas e construção de bebedouros, de que o Nordeste tanto carecia.
Para além de presidente da Câmara e de administrador florestal do Nordeste o engº
Albano Salvador integrou a direção de outras instituições deste concelho, nomeadamente
na Misericórdia de Nordeste e na Filarmónica Eco Edificante.
No aniversário do município, a Câmara Municipal de Nordeste prestou ao engº Albano
Salvador uma homenagem com a atribuição do seu nome à toponímia da Vila do
Nordeste.

MUNICÍPIO

PESAR PELAS
VÍTIMAS DE
PEDRÓGÃO

A Câmara Municipal do Nordeste aprovou um Voto de Pesar pelas vítimas do
incêndio de Pedrógão Grande, do distrito
de Leiria, ocorrido em junho, endereçando às famílias afetadas a sua solidariedade neste momento de dor.
Trata-se de um momento de profundo
sofrimento e de grande tristeza para
as respetivas famílias, amigos e toda a
população do Pedrógão Grande, que vitimou 64 pessoas e mais de uma centena
e meia de feridos.
A câmara municipal enaltece igualmente o trabalho dos bombeiros e de todos
os meios da Proteção Civil que combateram as chamas, em particular os membros das várias corporações de bombeiros, pelo esforço notável demonstrado
neste momento particularmente difícil.
O Voto de Pesar foi dado a conhecer à
Câmara Municipal de Pedrógão Grande e
à Câmara Municipal de Leiria, com a qual
a autarquia tem mantido alguma ligação
nos últimos anos.
A autarquia, incluindo os membros do
executivo e os colaboradores, fez, também um minuto de silêncio pelas vítimas mortais dos incêndios de Pedrógão.
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CULTURA

NEWSLETTER
DO MUNICÍPIO

A câmara municipal passou a publicar
uma Newsletter mensal com a informação mais recente da autarquia. A 1ª edição foi publicada em finais de abril passado e a partir daí repete-se na última

sexta-feira de cada mês.
As Newsletters podem ser consultadas
na página eletrónica do município através do endereço www.cmnordeste.pt.

RUA DA EUROPA
A Câmara Municipal do Nordeste associou-se à Presidência do Governo Regional
dos Açores na comemoração do Dia da Europa, através da iniciativa “Rua da
Europa, que consistiu no hastear das 28 bandeiras dos Estados-Membros da União
Europeia na sede do concelho.
A Ponte dos Sete Arcos foi o local escolhido pela câmara municipal, tendo as
bandeiras ficado hasteadas entre 4 e 9 de maio.
A iniciativa, da parte do secretário regional adjunto da Presidência para as Relações
Externas, Rui Bettencourt, pretendeu chamar a atenção dos transeuntes para a
efeméride e envolver os concelhos da Região Autónoma dos Acores na comemoração.

NOITES DE VERÃO
As Noites de Verão tiveram início a 28 de junho com uma sessão de Ballet no Centro
Municipal de Atividades Culturais. As Noites de Verão são uma iniciativa proposta
pelos munícipes no âmbito do Orçamento Participativo e que se repete pelo segundo
ano consecutivo.

OBRAS DE JOÃO DE MELO
A 22 de maio comemorou-se o Dia do Escritor Português, tendo a Biblioteca
Municipal do Nordeste elegido o escritor João de Melo, como natural deste concelho,
para assinalar a data, através da exposição das obras literárias do escritor no Posto
de Turismo do Nordeste.
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DIA DE PORTUGAL
O Posto de Turismo do Nordeste assinalou as Comemorações do Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades Portuguesas, a 10 de junho, com um conjunto de
símbolos alusivos à efeméride, expostos na vitrina do posto.
A decoração foi concebida pelas alunas do Curso Técnico de Realização de Eventos
da Escola Profissional do Nordeste que se encontravam em estágio na câmara
www.cmnordeste.pt
municipal.

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTAS DO NORDESTE
A câmara municipal convidou a comunicação social para a apresentação pública do
cartaz das Festas do Nordeste 2017. A autarquia salientou o valor do ingresso de
acesso aos concertos que é igual ao de 2016, de modo a que fosse acessível a todas
as famílias.
Foram referidas as alterações realizadas ao nível da imagem promocional das
festas, tendo-se optado este ano por um grafismo mais jovem em substituição da
imagem quinhentista que foi dada ao cartaz nos últimos três anos em virtude do
quingentésimo aniversário do concelho.
Além das bandas nacionais e regionais, o programa das festas voltou a dar um
grande destaque às instituições locais, designadamente às filarmónicas, aos
cantares e ao folclore.

FESTAS DE SÃO JOÃO
Com o intuito de elucidar o turismo para as festas de São João, que decorreram em
algumas freguesias do concelho, o Posto de Turismo do Nordeste decorou a vitrina
com uma representação da Marcha de São João.
A decoração foi também concebida pelas alunas do Curso Técnico de Realização de
Eventos da Escola Profissional do Nordeste, em estágio na autarquia, e os trajes e
adereços gentilmente cedidos pela Marcha de São João da Freguesia da Salga e pela
Santa Casa da Misericórdia do Nordeste.

COLABORAÇÃO COM O TEATRO
A câmara municipal acolheu no concelho a peça de teatro “A Sorte Grande“, no
feriado de 1 de maio, no Centro Municipal de Atividades Culturais. Com encenação
de Gilberto Cardoso, a peça agradou o público, nomeadamente muitos utentes dos
centros de convívio da Misericórdia do Nordeste que se encontravam na sala em
número significativo.

DANÇA MINUETO
O Dia Mundial da Dança foi assinalado pela autarquia com uma sessão de dança
de Minueto (conhecida por Dança de Reis) no dia 29 de abril, aberta a quem quis
conhecer melhor este género de dança.

FALAR DE MEZINHAS
A expressão “mezinhas“ caiu em desuso, mas ainda são muitas as pessoas que
mantém a tradição dos chás, das ervas curativas ou aromáticas, cultivadas pelas
próprias nos quintais das casas. Para falar de mezinhas, o Posto de Turismo do
Nordeste convidou algumas senhoras do concelho que mantêm esta tradição e que
veem no seu uso benefícios variados para a saúde.

BOLETIM MUNICIPAL | 25

DESPORTO E SAÚDE

ALOJAMENTO
ESGOTADO

COLOCAR AS CRIANÇAS A
PRATICAR DESPORTO E ATRAIR
VISITANTES AO NORDESTE
O grande objetivo do Priolo Cup passa
por promover o desporto no Nordeste
e por dar emoções às crianças, assim
como colocá-las a praticar desporto, ao
mesmo tempo que se está a promover
um quadro competitivo muito diferente
daquele a que estão habituadas. Além
disso, o Priolo Cup quer dinamizar a economia local, principalmente a restauração e o alojamento.
Ao nível do alojamento, o objetivo proposto foi atingido. As 20 equipas ficaram alojadas no Nordeste assim como
as famílias que as acompanham, tendo,
inclusive, alguns familiares de alojar-se
noutros concelhos.
A câmara municipal quer divulgar o Nordeste e promover a Marca Nordeste. No
ano anterior, a organização comprometeu-se em internacionalizar o evento e,
acima de tudo, aumentar o número de
inscrições, tendo-o conseguido através
da presença das três associações de
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futebol da Região (Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta) além da St.
Michael´s Club dos Estados Unidos.
O município congratula-se pelo facto de
o Governo Regional apoiar esta iniciativa e por ter encontrado no Priolo Cup
um veículo para promover a campanha
"Ética no Desporto Açores", sendo um
sinal de que o Priolo Cup é reconhecido
pelo Governo Regional e pelas associações de futebol e até pela Associação
de Municípios dos Açores ao tornar-se
parceira do torneio.
A autarquia, como promotora principal do evento, quis deixar às crianças
a mensagem de que sejam acima de
tudo felizes, que pratiquem futebol,
que apreciem a importância da prática
desportiva continuada e do efeito que
a mesma tem para a sua formação,
transformando-os em homens melhores e adeptos de hábitos de vida saudáveis.

A terceira edição do Priolo Cup contou
com a presença de 20 equipas, o que
representa um total de 350 pessoas,
entre atletas, treinadores, equipas
médicas e outros. Em termos de recursos humanos e de suporte, desde
a organização, voluntários, equipa
médica do evento e pessoas que se
disponibilizam para dar umas horas
de apoio, o torneio envolveu 120 colaboradores. Trata-se de uma logística
complexa, uma vez que 20 equipas,
um total de 350 pessoas, exige um
grande esforço de coordenação em
termos de alimentação e de transportes. No entanto, foi tudo preparado
da melhor forma possível para que
corresse bem. Uma parte das equipas ficou alojada na escola, outras em
unidades hoteleiras e outros atletas
optaram por ficar em unidades hoteleiras do concelho acompanhados das
famílias. Alguns pais e familiares tiveram de deslocar-se para fora do concelho uma vez que no Nordeste todo o
alojamento local e a unidade hoteleira
(The Lince Nordeste) esgotaram a capacidade de alojamento.
A organização tem a informação de
que muitas famílias estarão interessadas em voltar na edição do próximo ano, razão pela qual serão feitas
diligências no sentido de alojar toda a
gente no concelho para que o evento
se reverta no comércio local.
Familiares almoçam e jantam pelo
Nordeste
No setor da restauração foi notório
o aumento da procura nos principais
dias do torneio, não só por familiares
oriundos da Madeira, dos estados
Unidos, de Portugal continental e de
outras ilhas dos Açores como da própria ilha de São Miguel (sobretudo de
Ponta Delgada).

www.cmnordeste.pt
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AUMENTO DE
VISITANTES
NO RECINTO
A Associação dos Veteranos de Nordeste, como entidade promotora do Priolo Cup, teve à disposição dos visitantes um
espaço de comes e bebes no recinto desportivo. Paulo César Pacheco, presidente da associação, mostrou-se satisfeito
com a afluência de visitantes ao recinto este ano.
Em comparação com o ano anterior, o complexo desportivo teve muito mais afluência no espaço de comes e bebes,
ajudado belo bom tempo que se fez sentir em meados de junho e pela oferta.
O Priolo Cup Bar serviu desde bebidas frescas a refeições ligeiras e pratos típicos do Nordeste, constituindo boas razões
para se visitar o recinto.
O presidente da câmara municipal deixou um agradecimento especial, no encerramento do torneio, aos membros da
organização, nomeadamente à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, à Associação dos Veteranos, ao
União Desportiva do Nordeste e à Dupla DP Açores, a concretização de mais este evento.

A OPINIÃO DOS TREINADORES
A organização do Priolo Cup falou com
os treinadores das 20 equipas que integraram o torneio. Não podemos aqui
transcrever a opinião dos 20 técnicos
sobre o torneio, mas podemos afirmar
que todos ressalvam a excelência da organização da competição.
A Associação Clube Futebol Pauleta, por
exemplo, voltou a participar no Priolo
Cup, tendo os pais dos atletas aderido
em força para apoiar os seus meninos.
Como nos partilhou o treinador Renato
Lameirão, “o Priolo Cup é um convívio
em que os miúdos têm a oportunidade
de jogar com equipas, miúdos e formas
de jogar completamente diferentes, o
que enriquece os nossos atletas e só
fortalece as suas capacidades futuras“.
O Grupo Desportivo de São Roque, por
sua vez, não falhou uma edição do Priolo Cup. Na opinião do treinador António
Lopes, “o Priolo Cup tem vindo a evoluir
tanto ao nível das equipas como da organização e do espaço de diversão para
as crianças, sendo um torneio muito
dinâmico“. Mesmo para as crianças,

acrescentou, “a possibilidade de jogar
com o Benfica, com o Sporting e mesmo
com o St. Michael’s Club, que veio dos
Estados Unidos, é muito gratificante“.
Quanto à participação das equipas nacionais, o treinador do Sporting Clube
de Portugal, André Rebelo, reconheceu
a qualidade do torneio ao nível logístico:
“Em termos de organização e de projeção distrital e até nacional acho que é
um torneio bastante agradável de participar e estamos muito contentes por
estar aqui“.

PRIOLO CUP
OFERECE NOVAS
APRENDIZAGENS
O União Desportiva do Nordeste é o
anfitrião do Priolo Cup. O treinador da
equipa de sub 11, Sário Raposo, sublinha
a “excelente organização da 3ª edição
do Priolo Cup, assim como o intercâmbio
de equipas proporcionado pelo torneio
como sendo essencial para aprender
novas técnicas de trabalho que podem
ser adaptadas às circunstâncias das
equipas locais.
Sário Raposo salienta também os momentos de convívio que acontecem fora
dos jogos entre os jogadores das várias
equipas por contribuírem para o desenvolvimento dos atletas a vários níveis,
nomeadamente ao nívelBOLETIM
pessoal.
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”A ILHA JÁ É OUTRA,
COM UM DESPORTO
MUITO MELHOR
E NO BOM CAMINHO”
O diretor regional do Desporto, António
Gomes, reconheceu o trabalho que tem
sido feito no Nordeste ao nível do desporto e a qualidade da organização do
Priolo Cup ao afirmar que atualmente
no Nordeste “a ilha já é outra, com um
desporto muito melhor e no bom caminho“.
O diretor regional esteve na abertura do Priolo Cup para o lançamento da
campanha "Ética no Desporto Açores" e
para acompanhar o torneio. Referiu-se
ao vento como sendo de muita qualidade organizativa, que todos reconhecem

apesar de ser um torneio jovem. “Fundamentalmente, o que nos agrada muito, o
Priolo Cup tem uma preocupação pedagógica com as crianças, que têm aqui a
oportunidade de praticar a modalidade
preferida. É também por isso que nos associamos a este projeto e onde tivemos
a feliz associação de lançar a campanha
Ética no Desporto Açores, fundamentalmente virada para as preocupações que
queremos lançar, ou seja, que os atletas,
as famílias e os familiares mais próximos
valorizem com o seu comportamento
ainda mais a atividade desportiva“, disse

EQUIPA DOS ESTADOS UNIDOS
ENRIQUECE O TORNEIO
A terceira edição Priolo Cup abriu-se à participação de equipas internacionais. Proveniente dos Estados Unidos da América,
a equipa St. Michael’s Club, do Estado de
Massachusetts, cidade de New Bedford,
integrou a competição com 15 jogadores, equipa técnica e vários familiares em
acompanhamento da equipa.
Foi a primeira vez que a equipa competiu
fora dos Estados Unidos, o que contribuiu
para o entusiasmo dos atletas. Hugo Silva,
treinador da equipa de sub 11, reconheceu
a qualidade de outras equipas em competição, todavia a sua equipa salientou-se no
torneio conseguindo o 8º lugar na tabela de
classificações, indo ao encontro da ambição
do treinador Hugo Silva de sair com bons
resultados.
A equipa de sub-11 do St. Michael’s foi a
primeira equipa internacional a participar
no Priolo Cup, devendo-se a presença no
torneio à ligação do município do Nordeste à comunidade nordestense radicada na
costa leste dos Estados Unidos da América.
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DA MADEIRA
AOS AÇORES
Os atletas do Clube de Futebol Andorinha,
que conseguiu um merecido 3º lugar no
torneio, vieram do Funchal até aos Açores
para participar pela primeira vez no Priolo
Cup, associando-se a mais duas equipas
madeirenses presentes no torneio: o ACD
de São Vicente e o CRIAMAR.
Muitas destas crianças visitaram pela pri-

António Gomes na abertura do torneio.
Este comportamento tem de ser pautado por um conjunto de regras, de
princípios e de valores, que a DRD quer
divulgar e que espera nos próximos
tempos comece a ajudar a população
a perceber ainda melhor a importância
da aproximação dos pais ao desporto,
mas que essa aproximação tem valores
e tem de ser um exemplo, salientou o
responsável pelo desporto.

meira vez os Açores e outras tiveram a sua
primeira experiência de avião.
O CRIAMAR, como o Andorinha, veio do
Funchal e é a segunda vez que a equipa
se desloca aos Açores para competir no
Priolo Cup. O clube quis dar aos atletas a
oportunidade de “crescer“ e de sair da Região, como nos partilhou o treinador Virgílio
Sousa.
Já a Associação Cultural e Desportiva de
São Vicente vem ao Priolo Cup deste a primeira edição. A equipa de sub 11 saiu bem
classificada do torneio, com um honroso 4º
lugar. A equipa uniu o futebol à diversão, à
convivência com outras equipas que vieram de fora, nomeadamente dos Estados
Unidos da América e do continente português. “Tudo isto, claro, é um ambiente de
que eles gostam e é o que eles querem: férias e futebol. Eles merecem porque trabalham ao longo do ano para isso“, partilhou-nos o treinador Claudio Gouveia.
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350 ATLETAS
NO TORNEIO
O torneio deste ano chegou aos 350
atletas, estando entre estes o St.
Michael´s Club, dos Estados Unidos, as
três associações de futebol dos Açores,
três equipas da ilha da Madeira e três
equipas do continente português.
As 20 equipas deslocaram-se em desfile até aos Paços do Concelho, no segundo dia do torneio, onde foram recebidas
pelo presidente da Câmara Municipal de
Nordeste, pela presidente da Assembleia Municipal de Nordeste e pelo diretor regional de Apoio ao Investimento

e à Competitividade para a entrega dos
troféus de participação.
Os 350 atletas e dirigentes emolduraram a Praça da República neste segundo dia de competição, depois de passarem pela Rua António Alves de Oliveira
em direção aos Paços do Concelho. A
Charanga dos Bombeiros Voluntários do
Nordeste, o Agrupamento de Escuteiros
da Pedreira e a Filarmónica Imaculada
Conceição da Lomba da Fazenda acompanharam o desfile das equipas.

esta sinergia à volta da promoção da
modalidade é muito bem conseguida,
sendo razão mais do que suficiente
para estarmos muito satisfeitos com
a sua realização“, salientou o dirigente.
“Dá para ver que os miúdos vivem intensamente estes momentos, o que
confere um certo contágio que os fideliza à modalidade. Há que promover estes eventos, com o empenho de
adultos, e a partir daí os miúdos apaixonam-se pela modalidade“, referiu o
presidente da Associação de Futebol
de Ponta Delgada.
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EQUIPAS
DAS TRÊS
ASSOCIAÇÕES
DE FUTEBOL
DOS AÇORES

A terceira edição do Priolo Cup incluiu as
três associações de futebol dos Açores
(Terceira, Horta e Ponta Delgada).
Presente no dia de abertura do torneio,
o presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, Robert Câmara,
referiu-se à grande promoção que o
Priolo Cup faz da modalidade do futebol, o que muito satisfaz a associação.
“Notamos aqui um grande empenho por
parte de quem organiza o torneio, desde
logo a Câmara Municipal do Nordeste, o
nosso associado União Desportiva do
Nordeste e outras entidades locais que
apoiam o Priolo Cup. Todo este apoio e

MANUEL
FERNANDES

Manuel Fernandes, referência no desporto português enquanto futebolista e
treinador, esteve no Priolo Cup a acompanhar os jogos e também como preletor do colóquio realizado no âmbito da
competição.
Pela apreciação que fez do torneio, a organização do Priolo Cup é das melhores
que já assistiu. “No último ano, assisti a
cinco competições deste género, nestes
escalões etários, e, de facto, o Priolo Cup
tem uma organização excelente“, disse.
“Em termos de futebol, naturalmente
que existem diferenças entre as equipas,
sublinhou o ex-treinador, como é o caso
do Sporting e do Benfica, como equipas
melhor estruturadas e com melhores
jogadores, todavia, nestas idades o mais
importante não é vencer, mas sim o convívio, a participação e que haja fair-play
por parte dos treinadores e por parte
dos pais“, sublinha. Além do Benfica e
do Sporting, há três equipas que Manuel
Fernandes equipara e que se aproximam
das duas nacionais, nomeadamente a
equipa de São Vicente, o Sport Clube Lusitânia e o Clube de Futebol
Andorinha.
BOLETIM MUNICIPAL | 29

DESPORTO E SAÚDE

TORNEIO
ABERTO À
COMUNIDADE

SERVIÇO FLORESTAL
APADRINHA
O TORNEIO
A terceira edição do Priolo Cup foi
apresentada oficialmente no Centro
de Divulgação Florestal do Nordeste.
Os Serviços Florestais do Nordeste
colaboram com o Priolo Cup desde a
primeira edição aliando o torneio à
promoção da natureza e da madeira
local. Os troféus do torneio como as
medalhas de participação são feitos a
partir de criptoméria como forma de
valorizar este recurso do concelho.
Estiveram presentes na apresentação
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oficial o presidente da Câmara
Municipal de Nordeste, o diretor
regional do Desporto, a diretora
regional dos Recursos Florestais, que
acumula a função de presidente da
Assembleia Municipal de Nordeste, e os
representantes do União Desportiva de
Nordeste, a Associação dos Veteranos
de Nordeste, a Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários de Nordeste e
a Dupla DP Açores.

O Priolo Cup teve diversão para as crianças e para as famílias no Complexo Desportivo Municipal. No Parque de Vida
Ativo, os visitantes puderam desfrutar
de barraquinhas de comes e bebes no
Priolo Cup Sports Bar e de diversão para
os mais novos com pula-pula e jogos.
Houve também malassadas pelo recinto, confecionadas no local por uma
turma de finalistas da EBS do Nordeste.

SPORTING
E BOLA TV
Os quatro dias da competição foram
transmitidos em direto, através da Internet, pelo site SpotAzores.com. Os canais
de televisão Bola TV e Sporting TV também estiveram no Priolo Cup a acompanhar as equipas respetivas e a cobrir
o torneio no geral. As reportagens realizadas por ambos os canais podem ser
consultadas nas páginas eletrónicas dos
respetivos canais.
A organização do Priolo Cup agraciou a Bola
TV e a Sporting TV com uma lembrança
pelo contributo que prestaram à divulgação
do evento para fora dos Açores.
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ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL
A Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel (USISM) colaborou com o Priolo
Cup, tendo a nutricionista Sara Gaipo,
do Centro de Saúde do Nordeste, sido
responsável por elaborar as ementas dos pequenos-almoços, almoços,
jantares e lanches para cerca de 350
pessoas que estiveram durante os
quatro dias do torneio no Nordeste.
As refeições foram preparadas de
acordo com as necessidades energéticas e com a quantidade e horas dos
jogos dos atletas, sendo dada priori-

dade, quando possível, à utilização
de produtos regionais e de frutas da
época na elaboração dos menus e na
sua confeção.
A redução de ingredientes como o sal
e as gorduras e o aumento dos vegetais e das leguminosas, como seria de
esperar, não caíram no contentamento das crianças, todavia terá ficado
alguma aprendizagem sobre algumas
mudanças que devem ser implementadas na alimentação diária.

AUMENTO DO NÚMERO DE
EQUIPAS INTERNACIONAIS
A organização lançou na 2ª edição do
Priolo Cup o desafio de internacionalizar o torneio e em 2017 o objetivo foi
concretizado. O Priolo Cup tornou-se
um torneio internacional com a vinda
da equipa do St. Michael’s, proveniente da cidade de New Bedford, além de

passar a contar com a participação das
três associações de futebol dos Açores.
Para a 4ª edição do Priolo Cup, a organização quer dar continuidade à internacionalização com a inclusão de equipas
de outros países, com o objetivo de divulgar o Nordeste lá fora.

No encerramento do torneio deste ano,
o presidente da organização e do município pediu para que as equipas participantes levem o Nordeste no coração e
divulguem o concelho além-fronteiras.
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PRÉMIOS
• RECONHECIMENTO AOS ÁRBITROS DO PRIOLO CUP 2017
6 Árbitros
• RECORDAÇÃO MUNICIPIO DE NORDESTE AOS ÓRGÃOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PRESENTES NO PRIOLO CUP
SPORTING TV
BOLA TV

CLASSIFICAÇÃO
GERAL
PRIOLO CUP
2017
1º Classificado - S. L. Benfica
2º Classificado - Sporting C. P.
3º Classificado - C. F. Andorinha
4º Classificado - A. C. D. São Vicente
5º Classificado - C. D. Santa Clara
6º Classificado - S. C. Lusitânia
7º Classificado - A. C. F. Pauleta
8º Classificado - St. Michael’s Club
9º Classificado - G. D. São Roque
10º Classificado - A. C. F. Pauleta C
11º Classificado - Águia C. D.
12º Classificado - 1º Julho de Alcoitão
13º Classificado - V. C. Pico da Pedra
14º Classificado - F. C. Madalena
15º Classificado - E. F. Benfica Açores
16º Classificado - U. D. Nordeste
17º Classificado - C. F. Vasco da Gama
18º Classificado - C. D. Santo António
19º Classificado - F. C. Vale Formoso
20º Classificado - CRIAMAR

• RECORDAÇÃO PRIOLO CUP 2017
União Desportiva de Nordeste
Associação de Veteranos de Nordeste
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Nordeste
João Paulo Medeiros (Coordenador Técnico do Priolo Cup 2017)
Diretor Regional de Turismo
• RECORDAÇÃO MUNICIPIO DE NORDESTE ATLETA FEMININO PRIOLO CUP 2017
Beatriz Tavares - C. D. Santo António
• PRÉMIO ATLETA MAIS JOVEM DO NORDESTE NO PRIOLO CUP 2017
(APOIO FITNESS ABSOLUTO)
Pedro Henrique Soares Luís - U.D.Nordeste
• PRÉMIO MELHOR JOGADOR DO CONCELHO DO NORDESTE NO PRIOLO CUP 2017
Afonso Teves
• PRÉMIO MELHOR JOGADOR DO CONCELHO DO NORDESTE NO PRIOLO CUP 2017
Rui Aguiar
• PRÉMIO FACEBOOK PRIOLO CUP 2017
A. C. F. Pauleta C com 1102 likes
• PRÉMIO DISCIPLINA PRIOLO CUP 2017
S.C. Lusitânia
• PRÉMIO MUNICIPIO DE NORDESTE PRIOLO CUP 2017
ST. MICHAEL`S
• PRÉMIO MELHOR GUARDA REDES PRIOLO CUP 2017
Afonso Luís Pimenta da Silva - C. F. Andorinha
• PRÉMIO MELHOR MARCADOR PRIOLO CUP 2017
Gonçalo Timas - Sporting
• PRÉMIO MELHOR JOGADORA FEMININO PRIOLO CUP 2017
Matilde Róias - E. F. Benfica Açores
• PRÉMIO MELHOR JOGADOR PRIOLO CUP 2017
Sérgio Matos - Sporting
• 3ª PRÉMIO PRIOLO CUP 2017
C.F. Andorinha
• 2ª PRÉMIO PRIOLO CUP 2017
Sporting C. P.
• 1ª PRÉMIO PRIOLO CUP 2017
S.L. Benfica
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ORADORES DE EXCELÊNCIA NO NORDESTE
No colóquio do Priolo Cup deste ano debateram-se as Competências e Fundamentos para o Sucesso Desportivo trazidas a
discussão por oradores de renome.
Estiveram presentes o nutricionista Tiago
Dias, que apelou a uma boa alimentação
para o sucesso desportivo, assim como
José Neto, com uma preleção sobre Treinar
para Ganhar, tendo captado a atenção do
público ao falar de motivação, autoconfiança e coesão. O convidado Virgílio Paz Ferreira, médico ortopedista, debruçou-se sobre
lesões frequentes no desporto.

Luís Dias, Paulo Moreira e Nuno Mota foram outros oradores convidados, trazendo
ao debate temas relacionados com a deteção e recrutamento de talentos e com modelos de exercício utilizados na academia
do Sporting.
Manuel Fernandes, que atualmente assume a função de comentador desportivo e
tem uma vasta carreira como treinador em
vários clubes, falou um pouco da sua experiência e destacou a importância da verdade e da seriedade na prática desportiva.
O presidente do município, Carlos Men-

donça, referiu-se à preocupação que a organização tem demonstrado ao longo das
edições do Priolo Cup não só de proporcionar momentos de competição e alegria às
crianças, mas também de formar os participantes, os treinadores e dirigentes, além
de aprofundar o conhecimento na área.
A Câmara Municipal do Nordeste é a segunda autarquia das 308 do país, e a primeira das 19 câmaras dos Açores, a conseguir um colóquio acreditado pelo IPDJ,
sendo para a autarquia motivo de orgulho
e de muita satisfação.

O NORDESTE FOI DURANTE 4 DIAS
A CAPITAL DO FUTEBOL DE FORMAÇÃO
E DA PROMOÇÃO DOS AÇORES
Terminou a 3ª edição do Priolo Cup.
Em primeiro lugar gostaria de agradecer a
colaboração de todos os voluntários e colaboradores na terceira edição do Priolo Cup.
A vossa ajuda e o vosso apoio, desde o pessoal da cozinha, da manutenção e higiene,
dos guias das equipas, do secretariado, dos
condutores de serviço e dos membros da
organização, foi fundamental para o sucesso de mais uma edição do Priolo Cup.
A terceira edição do Priolo Cup foi diferente.
As expetativas eram elevadas.
Este ano, além do aumento do número de
equipas participantes no torneio, contamos com a participação, pela primeira vez,
de uma equipa internacional, o St. Michael’s
Club.
Além desta equipa tivemos a participação
de equipas de renome nacional, como por
exemplo o Benfica e o Sporting. Abrimos o
três associações
34 |torneio
CÂMARAàs
MUNICIPAL
DE NORDESTEde futebol dos

Açores e tivemos a presença de três equipas da Madeira.
No entanto, estou certo que com o vosso
empenho, dedicação, dinâmica e apoio os
obstáculos foram superados de forma positiva.
O Nordeste foi durante estes 4 dias a capital do futebol de formação e a capital da
promoção dos Açores.
A todos que acreditam e valorizam a importância deste projeto para o concelho do
Nordeste, obrigado por sentirem e viverem
como nunca a palavra Nordeste. Estou certo que o alcance deste ano será razão para
que a 4ª edição seja ainda de maior excelência.
Também estou certo que preciso de todos vocês que neste evento acreditaram
no Nordeste. Acreditem que estamos no
Rumo Certo para continuar a valorizar e a
divulgar o Nordeste fora das fronteiras com

benefícios para todos nós residentes.
Graças à dedicação e ao empenho de
todos, tenho a certeza que todos os participantes e todos os espetadores levam
o Nordeste no coração e certamente irão
voltar ao Nordeste, onde aqui a ilha é outra!
A todos, o meu muito obrigado!
Carlos Mendonça
Presidente da Câmara de Nordeste

www.cmnordeste.pt
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GALA DO DESPORTO
AÇORIANO
PELA 1ª VEZ
NO NORDESTE
A XVI Gala do Desporto Açoriano da Ilha
de S. Miguel foi realizada este ano no
Nordeste, em maio. A Gala do Desporto
homenageia e distingue os agentes desportivos, as entidades do desporto escolar e o associativismo desportivo que se
notabilizaram ao longo do ano de 2016
através dos resultados e classificações
alcançados, bem como pelo contributo
que deram ao desenvolvimento desportivo regional.
O presidente da autarquia, Carlos Men-

TRAQUINAS
E PETIZES
A câmara e o União de Nordeste proporcionaram, a 24 de junho, um encontro de futebol entre clubes da ilha de São Miguel, com
o objetivo de incentivar a prática regular e
organizada do futebol em crianças com 7/8
anos, de ambos os sexos, proporcionando-lhes a alegria e o prazer de praticar a modalidade.

donça, congratulou-se com o facto de
a Direção Regional do Desporto ter escolhido o concelho do Nordeste para a
realização da Gala do Desporto Açoriano,
sobretudo quando é a primeira vez que o
evento se realiza no Nordeste.
Carlos Mendonça associou a escolha da
Direção Regional do Desporto à aposta
que a Câmara do Nordeste tem feito na
área do desporto nos últimos quatro
anos, o que levou a que o Nordeste tivesse passado do 6º para o 3ºlugar no

É a primeira vez que este género de encontro acontece no Nordeste na sequência do
esforço do União Desportiva e da Câmara
do Nordeste na criação e manutenção do
escalão menor de formação no futebol no
concelho.
Participaram no torneio o Águia Clube Desportivo, O Capelense Sport Clube, o Clube
Desportivo Santa Clara, o Clube Desportivo de Santo António, o Futebol Clube Vale
Formoso, o Mira Mar Sport Clube e o União
Desportiva de Nordeste.

ranking de participação desportiva da
ilha, no período entre 2013 e 2015, resultado do crescimento do número de
modalidades e de atletas no concelho.
A aposta da autarquia na criação de
políticas de desenvolvimento desportivo, incluindo o desporto de rendimento, começa a produzir os primeiros
resultados, disse o autarca na cerimónia, dando o exemplo do recém campeão nacional de desporto adaptado
Alexandre Rodrigues.

CONVÍVIO COM
O ACHADA
FUTEBOL CLUBE

A câmara municipal promoveu um convívio
com a equipa sénior do Achada Futebol Clube
com o objetivo de agradecer e realçar a importância do título conseguido de campeões
de São Miguel no campeonato de futsal.
No convívio, além dos atletas, dos dirigentes
do clube e do presidente da câmara, esteve
presente o diretor dos Serviços de Desporto
de São Miguel, Rui Melo, que aproveitou a
ocasião para abordar a importância das responsabilidades de uma equipa, fora e dentro
de campo, no âmbito do campeonato nacional, sendo este o passo seguinte do Achada
Futebol Clube na próxima época desportiva.
A chamada de atenção serviu também para
salientar o bom trabalho levado a cabo pela
equipa até então.
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TORNEIO DE VOLEIBOL

A autarquia realizou a 2ª edição do Torneio de Voleibol. Participaram no torneio
seis equipas, algumas organizadas no interior de instituições e outras não. A
câmara municipal voltou a participar com a sua equipa, a que se juntaram outras
equipas constituídas por elementos dos Bombeiros Voluntários e da PSP. A
equipa da câmara municipal alcançou este ano o 1º lugar do torneio.

ESCOLINHAS DE VOLEIBOL
E BADMINTON
A autarquia, em parceria com o Clube Desportivo de Santo António Nordestinho, a
Escola Básica e Secundária do Nordeste, a Associação de Voleibol e a Associação
de Badminton, no âmbito do Projeto ProSucesso-NordestEduca, realizou, em abril,
o IV Encontro de Escolinhas de Voleibol e Badminton do ano letivo 2016-2017.
O encontro contou com a participação de 10 crianças dos cinco núcleos existentes
no concelho (Caldeirões, Pico da Vara, Priolinhos, Farolinhos e Arquinhos).

TOMÉ QUENTAL, RODRIGO RAPOSO E
MARIANA RODRIGUES ARRECADAM
MEDALHAS NAS ESCOLINHAS
A autarquia, em parceria com a Associação de Voleibol de São Miguel, realizou
em maio o IV Encontro de Escolinhas de Voleibol, no Complexo Desportivo das
Laranjeiras, com a participação das três crianças do Nordeste que obtiveram
os melhores resultados na modalidade ao longo dos treinos realizados este ano,
estando os atletas inseridos nos dois núcleos de voleibol existentes no concelho.
Os atletas arrecadaram duas medalhas, nomeadamente, no quinto lugar, a dupla
masculina Tomé Quental e Rodrigo Raposo, e, no terceiro lugar, a Mariana Rodrigues,
única atleta do sexo feminino.

2º LUGAR NO CAMPEONATO
NACIONAL ADAPTADO
O núcleo de atletismo adaptado da Associação Nordeste Jovem fez-se representar
pelo atleta Alexandre Rodrigues no Campeonato Nacional de Desporto Adaptado
de Ar Livre. Mais uma vez, o Alexandre Rodrigues demonstrou a sua boa forma
física, conseguindo o 2º lugar neste campeonato nacional que decorreu em abril
no Luso, no distrito de Aveiro, na prova dos 1500m marcha.
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NOVE ATLETAS NO CAMPEONATO
REGIONAL ADAPTADO
O núcleo de atletismo adaptado da Associação Nordeste Jovem marcou presença
no Campeonato Regional Adaptado, que se realizou na ilha Terceira, em abril, com 9
atletas do concelho do Nordeste.
Mais uma vez, o Alexandre Rodrigues sagrou-se campeão regional na prova de
1500m marcha, comprovando o seu bom momento de forma para o campeonato
nacional que se realizaria no distrito de Aveiro no final do mês.
A equipa que representou o concelho do Nordeste terminou o campeonato regional
em 7º lugar nas classificativas, num total de 12 equipas participantes.

JOGOS SEM FRONTEIRAS
INTER-FREGUESIAS
Entre os meses de março e junho realizaram-se mais sete provas dos Jogos Sem
Fronteiras, lançados pelo município este ano e envolvendo as freguesias. De março
a junho, houve Rapel na Ribeira Despe-te-que-suas, Water Slide na Salga, Paintball
na Lomba da fazenda, um Peddy-paper em São Pedro de Nordestinho, Canyoning
na Ribeira dos Caldeirões, jogos diversos na Algarvia, jogos tradicionais em Santana
e jogos marítimos na Pedreira. As freguesias da Achadinha e do Nordeste fecham
os jogos no mês de julho.

TRILHO DOS CALDEIRÕES
O Percurso Pedestre da Ribeira dos Caldeirões, aberto este ano pela Junta de
Freguesia da Achada, tem tido uma adesão muito significativa de pedestrianistas,
sendo muitos aqueles que passam pelo Parque dos Caldeirões a pedir informação
sobre o trilho.
No feriado do 10 de Junho, o Gabinete do Desporto e Hábitos de Vida Saudáveis
da autarquia promoveu um passeio pelo trilho, no qual participaram pessoas do
Nordeste e de fora do concelho.

TRILHO DO FORNO DA CAL
O Percurso Pedestre do Forno do Cal foi o trilho escolhido pela autarquia para o mês
de maio. O trilho do Forno da Cal passa por alguns pontos de interesse da Vila do
Nordeste, nomeadamente pelas ruínas do antigo forno de cal, pelo Jardim Botânico
e moinho da Ribeira do Guilherme e pelo parque florestal.
Os participantes do passeio puderam saborear uma fatia de pão caseiro no fim do
trilho, preparado e cozido à moda antiga nos fornos da Reserva Florestal de Recreio
da Vila do Nordeste (Viveiros).

WORKSHOP DE CROSS FIT
A câmara municipal trouxe mais uma atividade desportiva ao concelho, desta vez um
workshop sobre Cross Fit. A atividade realizou-se na Reserva Florestal de Recreio da
Cancela do Cinzeiro, na Pedreira, com a participação de um grupo de idades variadas.
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DA VÁRZEA À VILA
DO NORDESTE
O Pombal Escola Municipal tem uma função pedagógica e
lúdica de interesse para diferentes públicos e em especial
para as crianças. O pombal encontra-se disponível para
receber instituições ou entidades que desenvolvam
atividade com crianças, como escolas, agrupamentos de
escuteiros, ateliês de tempos livres e outros.
O Clube de Amigos de Columbofilia do Nordeste apresenta a
classificação geral final do Rali Columbófilo do Nordeste 2017.
Após três provas, realizadas com soltas desde a Várzea até
ao Pombal Escola Municipal do Nordeste, destacaram-se da
restante concorrência os seguintes pombos-correio:

Junta de Freguesia da Algarvia - 135 pontos
O Cheio de Sono III - Lions Clube do Nordeste - 131 pontos
O Bragolas - Auto Feteira - 125 pontos
O Campeão - Câmara Municipal do Nordeste - 123 pontos
O Alfaiate III - Junta de Freguesia do Nordeste - 122 pontos

Todos os pombos regressaram ao seu pombal, estando
também de parabéns as entidades ou particulares que os
apadrinharam. As classificações como a atividade do pombal
podem ser consultadas no sítio do CACN, acessível também a
partir do sítio da câmara municipal.
O Pombal Escola Municipal tem uma função pedagógica e
lúdica de interesse para diferentes públicos e em especial para
as crianças. O pombal encontra-se disponível para receber
instituições ou entidades que desenvolvam atividade com
crianças, como escolas, agrupamentos de escuteiros, ateliês
de tempos livres e outros.
O pombal está situado junto ao Parque de Campismo da Feira,
muito próximo da Ribeira do Guilherme, local só por si muito
agradável de visitar.
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Os passeios organizados ao pico da Vara juntam sempre muitos adeptos, não sendo exceção a caminhada realizada em abril pelo Gabinete do Desporto e Hábitos
de Vida Saudáveis do município. O percurso para esta subida ao pico da Vara foi
mais longo do que o habitual por ter sido escolhido o Salto do Cavalo como ponto
de saída.
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SALTO DO CAVALO/PICO
DA VARA

RASTREIO À TENSÃO
E GLICEMIA
A Câmara Municipal do Nordeste associou-se a mais um rastreio da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel,
através do Centro de Saúde local, desta vez à tensão arterial, à glicemia e
a outros indicadores de saúde. Como
vem sendo habitual, a iniciativa teve
uma adesão muito significativa da
população.
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PREVENÇÃO DA
DEPRESSÃO
A Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, através do Centro de Saúde local e com a colaboração da câmara municipal, trouxe
à Vila do Nordeste uma Mostra da Saúde na Prevenção da Depressão.
A iniciativa, que assinalou o Dia Mundial da Saúde, realizou-se durante uma manhã, na Praça da República, aberta à população.

APOIO AOS DOENTES
MACHADO JOSEPH
A Câmara Municipal do Nordeste celebrou um protocolo de colaboração com
a Associação Atlântica de Apoio aos
Doentes de Machado-Joseph com vista
a apoiar os cidadãos do concelho portadores da doença de Machado-Joseph.
O apoio da autarquia será concretizado
através da cedência de uma viatura para
que os doentes possam frequentar o
Centro de Convívio daquela associação.
A Câmara do Nordeste compromete-se a ceder, gratuitamente e quinzenalmente, uma viatura para transporte
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dos cidadãos do concelho portadores da
doença, nomeadamente das freguesias
da Salga e da Achadinha, para a sede da
respetiva associação, disponibilizando
também o motorista para a deslocação.
A associação, por seu lado, compromete-se a desenvolver atividades com os
utentes que melhorem as condições de
vida dos doentes e das respetivas famílias, ao nível da funcionalidade, mobilidade, autonomia, direitos e apoios sociais.

www.cmnordeste.pt

Diabetes e Doenças Cardio-Cerebrovasculares
A Câmara Municipal do Nordeste, em parceria com a Unidade
de Saúde de Ilha de São Miguel, acolheu, em maio, a quarta
edição do Fórum da Saúde do Nordeste.
O Fórum da Saúde contou com a presença de vários
profissionais da área da saúde e do desporto, que debateram
problemáticas relacionadas com as políticas regionais e
municipais de promoção da saúde e do bem-estar, diabetes
e doenças cardio-cerebrovasculares.
A Câmara do Nordeste apresentou-se como entidade
promotora e parceira de várias iniciativas na área da saúde,
dando como exemplo o próprio Fórum da Saúde - que já vai
na 4ª edição.

Para Joana Medeiros, médica de Medicina Geral e Familiar
no Centro de Saúde da Ribeira Grande, o médico de família
encontra-se na linha da frente na prevenção das doenças
cardio-cerebrovasculares (principal causa de morte no país),
pois assume um papel preponderante na promoção de estilos
de vida saudáveis.
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IV FÓRUM DA SAÚDE

A Diana Santos esteve no IV Fórum da Saúde para partilhar
a sua história de superação de um acidente de saúde do
foro cerebrovascular. Para conhecer o testemunho da atleta
procure no youtube o vídeo “The Story of Diana Santos“.

Tânia Cortez, diretora regional da Saúde, debruçou-se sobre
Políticas Regionais na Promoção da Saúde, tendo alertado
para o facto de a prevenção não estar apenas do lado dos
profissionais de saúde mas também de setores como a escola
e todo o contexto escolar, assim como a comunicação social,
a restauração, o turismo, entre outros setores. Se assim for,
adiantou a diretora regional, poderá garantir-se uma saúde
mais próxima das pessoas, uma saúde de e para todos e uma
saúde que garanta o futuro.
Rui Luís, secretário regional da Saúde, referiu-se ao Fórum
da Saúde como sendo um evento que assumiu grande
importância. Em primeiro lugar, porque mostrou a articulação
entre a autarquia e a USISM, e, em segundo lugar, por poder
juntar vários especialistas. Em terceiro lugar, o secretário
regional salientou a promoção da saúde e de hábitos de vida
saudáveis como fundamentais para dar qualidade de vida aos
anos.
Anabela Martins, da Escola Superior de Tecnologias da Saúde
da Universidade de Coimbra, ao abordar as Doenças CardioCerebrovasculares e Estilos de Vida, salientou o exercício físico
e uma boa alimentação como fulcrais na prevenção destas
doenças. Torna-se importante trabalhar precocemente na
prevenção, tornando-se também necessários programas
nutricionais e de exercício físico adequados a cada pessoa,
sublinhou a preletora.
Também sobre as doenças do foro cardio-cerebrovasculares,
Dionísio Faria e Maia, médico de Medicina Geral e Familiar do
Hospital Divino Espírito Santo, moderador do fórum, concluiu
ser fundamental conhecer a realidade, havendo a necessidade
de criar guias de aconselhamento à população em geral, com
maior intensidade aos grupos de maior risco, pois no prevenir
é que está o ganho.
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IV FÓRUM DA SAÚDE

Rui César
Médico
Endocrinologista
do Hospital Divino
Espírito Santo
Compreender a Diabetes
A diabetes é uma doença de saúde pública transversal a toda a sociedade: uma
epidemia fora de controlo, um dos maiores desafios do século, que mantém uma
trajetória de subida em espiral;
Atualmente, em cada 11 pessoas uma é diabética;
Quanto maior a esperança média de vida, maior é o número de diabéticos;
A diabetes encontra-se em maior evidência nos meios urbanos, associada à
urbanização, à mudança de estilos alimentares (ocidentalização dos hábitos
alimentares);
As pessoas com mais de 60 anos devem fazer um rastreio anual à doença. Para
grupos de risco ou pessoas obesas, o rastreio deve ser feito a partir dos 45 anos;
São os homens que mais manifestam a doença, associada à obesidade abdominal
(barriga).
Como evitar a diabetes?
Através da inclusão de nutricionistas nos Centros de Saúde;
Através de campanhas públicas, sobretudo junto dos mais jovens, no combate à
obesidade infantil;
Os açorianos (com idade superior a 18 anos) são os mais obesos do país. Mas a
tendência é contrária na população abaixo dos 18 anos;
A iliteracia também está associada à diabetes. Quanto maior o nível de instrução,
menor é a incidência da doença.
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Anabela Medeiros
Técnica do Serviço
de Ação Social
da Câmara
do Nordeste
Nordeste: Um Exemplo de Promoção de Saúde e Bem-Estar
A saúde e o bem-estar são fatores fundamentais para o desenvolvimento e assumem-se
como um instrumento para a qualidade de vida, e, neste sentido, o poder local tem um
papel preponderante;
É preciso tirar proveito da pequena dimensão, do facto de se conhecer todas as pessoas,
e ir ao encontro das mesmas, com o objetivo de procurar as necessidades e as suas potencialidades;
A CMN, rentabilizando recursos e trabalhando em articulação com outras entidades, tem
desenvolvido vários projetos em três áreas fundamentais: Infância/Juventude, Família e
Idosos;
No que diz respeito à Infância e Juventude, destacamos o apoio à natalidade, os campos
de férias, realizados nas interrupções letivas, com o intuito de promover hábitos de vida
saudáveis e a vacina Rotarix que, apesar de não estar integrada no Plano Regional de Vacinação, é disponibilizada a todos os nordestenses de forma gratuita;
Na área da Família, a CMN tem como iniciativas o apoio à habitação degradada, que tem
tido muito bons resultados, melhorando, assim, a qualidade de vida da população do concelho. O programa de Realojamento, o Fundo Municipal de Emergência Social e o Novo
Rumo-Plataforma para um Vida Saudável são outros exemplos de iniciativas demonstrativas da preocupação da autarquia na promoção e prevenção de saúde e bem-estar;
O cartão Dar Vida aos Anos é o maior projeto que o município tem na área dos Idosos. O
cartão conta com cerca de 280 beneficiários (número bastante significativo) e apresenta
diversas mais-valias aos beneficiários, nomeadamente visitas domiciliárias, benefícios em
iniciativas culturais, recreativas e desportivas promovidas pela autarquia, apoio na aquisição de receituário crónico, entre outras;
Os rastreios de equilíbrio, desenvolvidos em parceria com a Escola Superior de Tecnologia
e Saúde de Coimbra, representam outra iniciativa relativamente à promoção de saúde e
bem-estar dos idosos;
Estes projetos têm tido uma boa aceitação, por parte dos munícipes, demonstrativo de
todo o trabalho e esforço que a câmara tem feito para dar uma melhor qualidade de vida a
todos os nordestenses, porque não devemos dar anos à vida, mas sim dar vida aos anos.
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