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editorial
Caros Nordestenses

Chegados à última edição da Revista Municipal do ano de 2018 dirijo-me a todos 

vós com o intuito de partilhar convosco a minha reflexão sobre o ano que se 

passou. Considero que este exercício é importante e, acima de tudo, é um dever, 

tanto mais que sempre assumi que o trabalho efetuado em benefício do Nordeste 

não pode ser, apenas, fruto do trabalho de uma ou duas pessoas mas sim da 

entrega, dedicação e esforço de toda uma equipa focada no Nordeste e onde estão 

incluídos e envolvidos todos os nordestenses.

O Nordeste é um concelho pequeno em área, com algumas limitações financeiras 

e poucos recursos humanos, pelo que nem tudo se consegue fazer dentro dos 

prazos pretendidos, no entanto, ao longo deste ano conseguimos melhorar, 

requalificar e proceder à manutenção do património concelhio, que tanto custou 

a erguer e que é pertença de todos os nordestenses. Para tal, muito contribuíram 

as nossas juntas de freguesia que connosco souberam trabalhar e dessa forma, 

juntos, formar uma equipa atenta, presente e empenhada na melhoria da 

qualidade de vida de todos os nordestenses. Deixo aqui uma palavra de gratidão 

às autarquias, assim como a todos os colaboradores da Câmara Municipal do 

Nordeste por todo o trabalho desenvolvido em prol do concelho.

Sabemos o quanto é importante para o nosso concelho o turismo, por isso em 

2018 tivemos a preocupação de promover e divulgar o nosso Nordeste e tudo o 

que de melhor temos por cá. Os nossos miradouros conhecidos e reconhecidos 

muito além do arquipélago, mas também a nossa cultura, tradições e artesanato. 

Aproveitámos os diversos eventos culturais, desportivos e recreativos para 

que todos os nordestenses usufruíssem de momentos únicos, mas também 

para que através desses eventos pudéssemos atrair pessoas de outras áreas 

geográficas, promovendo, dessa forma, o nosso Nordeste e o que de melhor por 

cá se faz. Com as várias festas religiosas das nossas freguesias e com as Festas 

do Nordeste atraímos um número bastante significativo de visitantes e este ano 

e pela primeira vez conseguimos que o “EPIC TRAIL RUN 120K” se iniciasse no 

nosso concelho, trazendo ao Nordeste atletas oriundos de sete nacionalidades 

diferentes e fazendo com que o Nordeste fosse visionado através dos orgãos de 

comunicação e redes sociais em várias partes do mundo.

Para o ano de 2019 pretendemos mais investimento no concelho. O município 

do Nordeste terá um orçamento que irá ao encontro dos reais interesses do 

concelho, das principais pretensões das nossas juntas de freguesia, pois foi 

elaborado, também, tendo em conta as reuniões que o executivo camarário teve 

com todas elas.  

Termino deixando-vos a Mensagem de Ano Novo deste executivo camarário: 

“Que 2019 seja nos nossos corações um bonito jardim, como é o Nordeste. Que a 

alegria floresça, a amizade cresça, a solidariedade desabroche e a paz se semeie.” 

Um feliz e próspero ano de 2019 para todos.

Com amizade,

O Presidente da Câmara Municipal do Nordeste

António Miguel Soares 
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P

Para apoiar o comércio, a restauração, os espaços 

de alojamento e atrair visitantes ao Nordeste, a 

câmara municipal inovou nas últimas festividades 

de Natal ao organizar um amplo programa que 

abrangeu todo o mês de dezembro. Por consenso 

dos empresários que se reuniram com a autarquia 

para a preparação do programa festivo, foram 

contempladas com animação todas as sextas-feiras 

que antecederam o Natal. Houve um dia para as 

crianças, outro para apoio às instituições através 

de uma feirinha de doces, com algumas bandas 

inova

musicais distribuídas por estes dias, e um pequeno 

mercadinho de artesanato. O programa teve início 

a 7 de dezembro com a abertura da iluminação de 

Natal, um concerto na fachada da Igreja Matriz 

de São Jorge e mais uma atuação no Jardim do 

Município. Este primeiro dia de festejos natalícios 

coincidiu com a saída do Epic Trail Run Azores 

fazendo com que se juntasse à festa muita gente de 

fora do concelho além dos cerca de 75 atletas que 

integraram a prova. 

Câmara

com a oferta de programa natalício  
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A iluminação de Natal convida 

as pessoas a sair de casa e ao 

passeio em família. O município, 

como habitualmente, iluminou a 

sede do concelho desde o Centro 

Municipal à  Ponte dos Sete Arcos 

e à Rua António Alves de Oliveira. 

A Praça da República, a Matriz de 

São Jorge, os Paços do Concelho 

e o Jardim do Município foram 

também iluminados, assim como 

os arcos da ponte, não tendo 

faltado o presépio que todos os 

anos é exposto na fachada da 

Igreja Matriz de São Jorge.

Para tornar o centro histórico 

ainda mais bonito, o município 

acrescentou este ano um extenso 

tapete vermelho à volta da praça e 

da Rua António Alves de Oliveira 

nos dias em que houve animação 

de Natal, também com o objetivo 

de apoiar o comércio local que 

encerrou mais tarde nestes dias.

A câmara municipal convidou 

a população a brindar à 

entrada no novo ano com a 

oferta de um programa festivo 

totalmente gratuito e ao ar 

livre. Nordestenses de todas 

as freguesias do concelho 

associaram-se aos festejos, que 

incluíram animação musical 

com a banda nacional Oásis Trio, 

um espetáculo de pirotecnia e 

a oferta de espumante. A festa 

alongou-se noite dentro com 

um artista de música de dança a 

encerrar as comemorações.

A convite do município, voltaram 

a estar presentes no recinto 

alguns bares do concelho, 

tendo o programa festivo 

proporcionado pela autarquia 

também favorecido os espaços de 

restauração, a unidade hoteleira 

e o alojamento local pelo número 

de um 2019 repleto de saúde e de paz! 
de visitantes que o concelho e 

sobretudo a Vila do Nordeste 

acolheram na passagem de ano. 

As comemorações mantiveram 

a tradição de ser ao ar livre e 

gratuitas. 

Foi bonito e gratificante para o 

município ver que os nordesten-

ses aderiram de forma signifi-

cativa ao programa proposto, o 

qual foi ao encontro da oferta do 

ano anterior mas um pouco me-

lhorado dentro das possibilida-

des da autarquia.

Luz e cor no centro 

da Vila 

votos

com a oferta de programa natalício  
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O Bispo da Diocese de Angra 

e Ilhas dos Açores, D. João 

Lavrador, foi recebido na câmara 

municipal no âmbito da visita 

pastoral ao concelho.

No encontro com os membros do 

executivo da autarquia, D. João 

Lavrador enumerou algumas 

questões relativas ao património 

religioso (igrejas e ermidas), 

concretamente aos edifícios, 

às imagens e paramentos das 

igrejas, que precisam de ser 

inventariados e catalogados, 

tendo sido solicitado o apoio do 

município para este fim. 

D. João Lavrador chamou também 

a atenção para a necessidade de as 

igrejas estarem abertas durante 

o dia, e congratulou-se com a 

colaboração que a Câmara do 

Nordeste tem dado às paróquias 

neste sentido e noutras áreas.

A autarquia apoia anualmente 

as paróquias do concelho nas 

festas religiosas das freguesias 

através da atribuição de um sub-

sídio, tendo inclusive aumenta-

O 

presidente da Câmara do Nordeste e o 

vereador da Cultura estiveram na abertura do 

presépio da freguesia da Achadinha que teve lugar 

a 8 de dezembro. A beleza artística do presépio 

levou novamente muita gente à Achadinha durante 

Presépio

Visita de 

D. João Lavrador

O presépio esteve exposto no Salão Paroquial 

(junto à Igreja NS do Rosário) e após as 

festividades de Natal passou para a Casa João de 

Melo onde também podem ser apreciadas as várias 

peças que o compõem.

 da Achadinha

D. João Lavrador

N

a Igreja Matriz de São 

Jorge, a Filarmónica Eco 

Edificante presenteou-nos com 

um bonito concerto de Natal. 

Dirigido pela batuta do maestro 

Daniel Caceiro, foi apresentada 

no concerto a escolinha de música 

da Eco Edificante e oferecido um 

Eco Edificante presenteou os nordestenses
bonito reportório de Natal.

O município deseja um 2019 

próspero à Filarmónica Eco 

Edificante, incluindo os seus 

músicos, diretor artístico, direção 

e familiares de todos aqueles que 

a integram, extensíveis às outras 

duas filarmónicas do concelho, 

a quadra natalícia. O presépio foi criado pela 

junta de freguesia local e elaborado pelos próprios 

colaboradores da autarquia, sobretudo pelo Sr. José 

Medeiros, que de ano para ano tem aumentado as 

figuras que o ornamentam.

O presépio da Achadinha é sobretudo uma 

representação da freguesia em miniatura, na qual 

estão contempladas todas as ruas da freguesia e as 

respetivas habitações, os monumentos e os espaços 

públicos sem esquecer os labores rurais.

do este ano o valor do mesmo. 

Além da contribuição monetária 

o município do Nordeste colabo-

ra logisticamente com as festivi-

dades.

Estrela do Oriente e Imaculada 

Conceição.
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câmara municipal recebe 

anualmente candidaturas 

das coletividades que pretendem 

beneficiar de apoios prestados 

pelo município a entidades 

culturais, recreativas e sociais. 

A Fábrica da Igreja Paroquial da 

Lomba da Pedreira, da Lomba 

da Fazenda e da Algarvia, na 

sequência do pedido de apoio para 

as festividades dos respetivos 

padroeiros, foram contempladas 

com 1000 euros cada. O 

município teve em atenção o 

Comissões Fabriqueiras   
papel relevante das festas na 

divulgação da riqueza das nossas 

tradições e a importância dessas 

tradições para a vida comunitária 

e cultural do município e para a 

identidade das suas gentes.

A Comunidade das Irmãs 

Doroteias, da Salga, foi apoiada 

no valor de 500 euros, para 

fazer face aos custos que 

teve com o Projeto Social de 

Desenvolvimento Local em 

Angola, Província da Huíla, 

denominado “Açores em Saída 

O concerto anual da Orquestra 

de Violas da Terra realizou-se 

este ano no concelho do Nordeste 

com a parceria do município do 

Nordeste. A orquestra reúne 

tocadores de vários concelhos 

e de diferentes idades assim 

como alguns convidados que 

complementam a Viola com 

outras sonoridades, como foi 

o caso da flauta, do violino, do 

contrabaixo e também da voz 

de um “rouxinol” do folclore 

açoriano.

Os tocadores do Nordeste José 

Manuel Furtado e Rodrigo 

Furtado (pai e filho) foram 

convidados a associar-se ao 

concerto.

Concerto anual da 
Orquestra de Violas da 
Terra foi no Nordeste

Foi uma honra para o município 

receber a Orquestra de Violas da 

Terra no Nordeste pela qualidade 

da atuação e pelo valor cultural 

que tem este projeto ao manter 

viva a tradição da Viola da 

Terra das nossas ilhas e tentar 

atrair os mais jovens para este 

instrumento. 

A Orquestra de Violas da Terra 

é uma iniciativa da Associação 

de Juventude Viola da Terra, 

fundada na freguesia da Ribeira 

Quente pelo professor de Viola da 

Terra Rafael Carvalho.

Missionária”. Integrou a missão 

um grupo de oito voluntários 

especializado em serviço social, 

educação, saúde e pastoral/

espiritual. A aprovação do 

apoio financeiro a conceder às 

entidades cujas candidaturas 

ainda não se encontrem 

devidamente instruídas está 

condicionado à apresentação da 

documentação em falta. 

A Associação de Juventude 

Viola da Terra endereçou um 

agradecimento à autarquia 

pelo “apoio e colaboração na 

concretização de mais um 

estágio e concerto da Orquestra 

de Violas da Terra da Ilha de São 

Miguel, sem a qual o evento não 

teria sido possível de concretizar 

em 2018”.
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António Miguel Soares, como 

presidente do município do 

Nordeste, presidiu a cerimónia 

dos 125 anos da Filarmónica 

Imaculada Conceição, por se 

tratar de uma das instituições 

mais importantes do concelho 

do Nordeste e por representar o 

melhor da cultura e da tradição da 

freguesia da Lomba da Fazenda e 

do concelho do Nordeste. 

 “Cumprir 125 anos de existência 

é um marco que não está ao 

alcance de todos e é fruto do 

trabalho, persistência, dedicação 

e arte de várias gerações de 

fazendenses, uns como músicos, 

outros como diretores e maestros 

e, principalmente, é o coroar 

de um sonho lançado há mais 

de um século atrás pelos seus 

fundadores e pelo seu mentor, 

o padre Amaral”, salientou 

o presidente da Câmara do 

Nordeste na comemoração. 

A evolução da filarmónica e o 

apoio das instituições 

Ao longo destes anos, a 

filarmónica evoluiu em todos 

os sentidos. Os instrumentos 

modernizaram-se, a sede cresceu 

e foi reabilitada, os métodos 

de ensino foram-se alterando 

e a própria função da banda na 

comunidade foi sofrendo ligeiras 

alterações, notando-se enormes 

diferenças na sua qualidade 

musical, tanto a nível do seu 

repertório como no brilhantismo 

da sua execução e sonoridade. 

Como instituição sem fins 

lucrativos e que congrega e 

forma tantos jovens e adultos, 

não pode deixar de merecer a 

atenção das entidades públicas 

que têm a tutela cultural, tendo 

sido referido o apoio que a 

Junta de Freguesia da Lomba da 

Fazenda tem dado e continua 

a dar à Filarmónica Imaculada 

Conceição através de subsídios 

e da cedência da viatura para 

fazer o transporte para ensaios 

e atuações, e ainda o apoio 

logístico prestado na realização 

de workshops de formação.

A câmara municipal aumentou 

este ano o subsídio anual 

atribuído, de oito mil euros 

para dez mil euros, canalizando 

desta forma os fundos públicos 

para onde estes realmente 

fazem falta e são bem aplicados 

e geridos.  

Foram convidados da sessão 

comemorativa o presidente 

da filarmónica, Vitor Lima, e 

da mesa da assembleia, João 

Oliveira Carreiro, o presidente 

da Junta de Freguesia da Lomba 

da Fazenda, Rafael Moniz Vieira, 

Imaculada Conceição
Filarmónica
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faz 125 anos

A Filarmónica Imaculada Conceição, da 

freguesia da Lomba da Fazenda, comemorou 

o seu 125º aniversário no dia 8 de dezembro, 

dia da padroeira da freguesia, N. S. da 

Conceição, através da celebração de uma 

Missa de Ação de Graças e de uma sessão 

evocativa na Casa de Povo da freguesia.

o pároco Leonardo Cabral e os 

músicos, diretores, maestro, 

sócios e população da Lomba 

da Fazenda. O orador oficial da 

cerimónia foi o prof. José Carlos 

Carreiro.

Câmara aprova Voto de Congra-

tulação 

“Fundada a 8 de dezembro de 

1893, a Filarmónica Imaculada 

Conceição cumpre neste ano 

de 2018 o seu 125.° aniversário. 

Ao longo dos seus 125 anos esta 

instituição pautou o seu trabalho 

em benefício da freguesia que 

a viu nascer, promovendo, 

dinamizando e perpetuando o 

património musical, não só das 

gentes da freguesia da Lomba da 

Fazenda mas também da cultura 

Nordestense e Açoriana.

Hoje, 125 anos passados, continua 

a ser uma referência da cultura 

nordestense difundindo-a pelas 

ilhas dos Açores, território 

nacional e, até, promovendo 

o Nordeste, nos Açores e no 

estrangeiro.

A Filarmónica Imaculada 

Conceição assume hoje um 

papel de relevo e importância 

na cultura Nordestense. 125 

anos volvidos, para além da 

divulgação do património 

cultural do Nordeste, assume, 

também, um papel essencial no 

crescimento e enriquecimento 

da população, nomeadamente 

da população mais jovem. É 

uma instituição de referência, 

servindo de escola às gerações 

mais jovens, transmitindo-lhes o 

gosto pela música e pela cultura 

Nordestense”.

Imaculada Conceição

9nordeste revista municipal
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Cem anos depois, reunimo-

nos aqui hoje para homenagear 

os bravos que, honrando as 

promessas feitas à Bandeira 

Nacional, colocaram em primeiro 

lugar os interesses e cidadãos 

portugueses.

Há cem anos atrás viviam-se 

tempos bem diferentes dos que 

se vivem atualmente, os riscos 

e perigos de navegação eram 

constantes, a nossa Marinha 

sabia-o bem.

Por isso mesmo, as Forças 

Armadas, nomeadamente a 

Armada Portuguesa, chamaram 

a si a escolta e patrulha oceânica 

dos nossos navios que, à data, 

cruzavam o oceano, fazendo o 

transporte de passageiros entre 

as ilhas e diferentes continentes.

O navio de guerra Augusto 

Castilho era um dos navios 

de guerra que, ao serviço da 

Armada portuguesa, escoltava 

esses barcos a vapor. No fim 

da 1.ª Guerra Mundial o navio 

Augusto Castilho recebeu como 

comandante o Primeiro-Tenente 

Navio Augusto Castilho
Carvalho Araújo.

Carvalho Araújo passou a sua 

infância na cidade de Vila real 

apesar de ter nascido na freguesia 

de São Nicolau, cidade do Porto.

Após ingressar na Marinha, 

serviu na fragata D. Afonso, 

na corveta Duque da Terceira, 

no couraçado Vasco da Gama, 

nos Cruzadores Adamastor e 

São Rafael, nas canhoneiras 

Zambeze, Liberal, Diu e Lúrio, no 

rebocador Bérrio e no transporte 

Salvador Correia.

No entanto, ficou para a história 

por ter conseguido, ao comando 

do caça minas Augusto Castilho, 

proteger o vapor São Miguel de 

ser afundado pelo submarino 

alemão U-139.

Este ato de coragem, mais um 

entre tantos ao longo da história 

das nossas Forças Armadas, 

permitiu que os 206 passageiros 

a bordo do vapor São Miguel 

chegassem em segurança ao seu 

destino.

Estamos aqui hoje presentes 

para homenagear a coragem, 

determinação e sentido de 

missão do seu comandante, 

o Primeiro Tenente Carvalho 

Araújo, mas também toda a sua 

tripulação que, com sentido de 

responsabilidade, coragem e 

espírito de missão, perderam 

ou colocaram em risco as suas 

vidas para que as vidas de outros 

pudessem ser salvas.

Homenageamos estes militares 

da Marinha Portuguesa, mas 

homenageamos também todas 

as missões onde os militares da 

Armada têm participado e, com 

isso, protegido e dignificado o 

bom no me dos portugueses e de 

Portugal.

Estamos aqui hoje também 

para homenagear todos os 

nordestenses que, apesar das 

condições adversas que havia na 

altura, pois se hoje não é fácil 

descer ao Farol do Arnel, há cem 

anos atrás muito mais difícil 

seria. 

No entanto, esses condicionalis-

Homenagem aos Sobreviventes do
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Navio Augusto Castilho

O 

Comando da Zona 

Marítima dos Açores e 

a Câmara Municipal do 

Nordeste inauguraram, a 20 de 

outubro, no Farol do Arnel, uma 

placa evocativa dos sobreviventes 

do Navio Augusto de Castilho. 

O descerramento da placa foi 

realizado no âmbito dos 100 

anos (1918) do combate travado 

pelo caça minas NRP Augusto 

de Castilho contra o submarino 

imperial alemão U-139, em 

homenagem aos marinheiros que 

após percorrerem 200 milhas 

náuticas a remos numa baleeira 

desembarcaram junto ao Farol 

do Arnel. 

Associaram-me à homenagem, 

no Farol do Arnel, além dos 

membros do executivo municipal, 

entidades do concelho do 

Nordeste e familiares (netos) do 

Sr. Francisco Gonçalves, o qual 

esteve envolvido no socorro aos 

sobreviventes do Navio Augusto 

de Castilho na Ponta do Arnel.

Homenagem aos 

sobreviventes do 

Navio Augusto de 

Castilho

mos não impediram que vários 

nordestenses, homens de muita 

coragem e de coração enorme, 

não olhassem a dificuldades e 

colocassem toda a sua energia na 

ajuda e socorro a quem deles es-

tava a precisar.

Foram esses nordestenses que, 

com muito sacrifício e muita so-

lidariedade, permitiram que os 

sobreviventes desse naufrágio, 

que aqui deram à costa, pudes-

sem ser salvos e prosseguissem 

com as suas vidas, muitos deles 

acabando por ficar nos Açores e 

constituírem aqui as suas pró-

prias famílias.

A todos os nordestenses que 

participaram neste ato heroi-

co, deixo a minha homenagem 

e profundo reconhecimento 

pela bravura que, também eles,          

demonstraram.

Um desses heróis nordestense 

chamava-se Francisco Gonçalves. 

Aproveito a presença de dois dos 

seus netos, Sidónia Gonçalves e 

Leonel Gonçalves Raposo, para 

nas suas pessoas relembrar, 

homenagear e agradecer a 

coragem e solidariedade para 

com os seus compatriotas.

A toda a tripulação do navio de 

guerra augusto Castilho, ao Sr. 

Francisco Gonçalves e demais 

nordestenses que honraram 

o concelho de Nordeste ao 

socorrer, de uma forma heroica, 

os sobreviventes deste episódio 

histórico, em nome do Nordeste 

e de todos os nordestenses, deixo 

uma palavra de apreço e o nosso 

reconhecimento por este ato de 

bravura que a história jamais 

esquecerá.

A todos os convidados e entidades 

aqui presentes, o meu muito 

obrigado por se associarem a esta 

homenagem.

António Miguel Soares

Presidente da Câmara Municipal do Nordeste

Descerramento de 

placa no Farol do 

Arnel
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nas Festas do Nordeste e no Priolo Cup

muito inferior aos cerca de 40 

mil euros da edição anterior.

Quanto à realização do Priolo 

Cup 2018, como o maior evento 

desportivo desenvolvido pelo 

Centro Desportivo e Recreativo 

do Nordeste (associação que foi 

reativada pelo atual executivo 

para o desenvolvimento de toda a 

atividade desportiva e recreativa 

da autarquia), a câmara enaltece 

a organização do torneio de 

futebol infantil, como teve a 

satisfação de ouvir da parte dos 

clubes, de entidades e de pessoas 

envolvidas, que  deram um 

feedback muito positivo do evento.

Relativamente ao Priolo Cup 2018 

(IV edição), a autarquia salienta, 

sobretudo, a grande diferença da 

despesa verificada entre a edição 

deste ano e a edição do ano 

passado, então organizada pela 

anterior câmara, a qual rondou 

em 2017, pelo que foi conseguido 

apurar, os 40 mil euros.

Com a edição de 2018, o Centro 

Desportivo e Recreativo do 

Concelho do Nordeste teve um 

gasto residual de 3 mil euros, 

sendo a restante despesa, cerca de 

9 mil euros, apoiada pelas várias 

empresas que se associaram ao 

evento.

O

O balanço relativamente aos 

dois eventos representou uma 

poupança significativa nos 

gastos da autarquia sem com 

isso empobrecer a qualidade de 

ambos. A poupança foi na ordem 

dos 30 por cento relativamente 

aos gastos tidos com as Festas 

do Nordeste de 2017, sem receita 

de bilheteira, com uma grande 

adesão de público e com um 

cartaz de qualidade.

Da informação que este executivo 

municipal conseguiu apurar, a 

realização das Festas do Nordeste 

2017 envolveu uma despesa à 

volta dos 171.335 euros, tendo 

sido arrecadado pelas bilheteiras 

e aluguer dos espaços comerciais 

o montante de 36.564 euros. 

Subtraída a receita à despesa, a 

organização das festas de 2017 

teve o gasto de cerca de 134.771 

euros. 

Relativamente às Festas do 

Nordeste deste ano, a câmara 

municipal teve uma despesa na 

ordem dos 107.906 euros, tendo 

obtido de receita, e apenas do 

aluguer dos espaços comerciais, 

o valor de 10.146 euros. Subtraído 

este valor, os gastos de 2018 

representaram uma poupança 

de aproximadamente 37 mil 

euros, traduzindo-se os custos 

com a organização das festas do 

Nordeste 2018 em 97.760 euros.

Priolo Cup de 2018 rondou os      

3 mil euros, sendo uma despesa 

A autarquia apresentou à Assembleia Municipal o 

balanço das Festas do Nordeste e da IV edição do 

Priolo Cup realizados em 2018

Poupança
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A 

Assembleia Municipal 

do Nordeste aprovou 

por maioria de votos a 

Proposta de Plano e Orçamento 

e as Grandes Opções do Plano do 

município para 2019. 

Na Proposta de Orçamento 

foi prevista uma receita total 

de 6.171.805,00€ (seis milhões 

cento e setenta e um mil 

oitocentos e cinco euros), sendo 

4.969.562,00€ (quatro milhões 

novecentos e sessenta e nove 

mil quinhentos e sessenta e 

dois euros) de receitas correntes 

e 1.202.243,00€ (um milhão 

duzentos e dois mil duzentos e 

quarenta e três euros) de receitas 

de capital, para uma despesa total 

de igual montante: 3.905.580,00€ 

(três milhões novecentos e 

cinco mil quinhentos e oitenta 

euros) de despesas correntes 

e 2.266.225,00€ (dois milhões 

duzentos e vinte e seis mil 

duzentos e vinte e cinco euros) de 

despesas de capital.

O investimento imputado ao Pla-

no Plurianual de Investimentos 

foi no montante de 1.648.683,00€ 

(um milhão seiscentos e quaren-

ta e oito mil seiscentos oitenta e 

três euros), e nas Atividades Mais 

Relevantes de 969.125,00€ (no-

vecentos sessenta e nove mil cen-

to e vinte e cinco euros). Integrou 

Plano e Orçamento da Câmara

o presente orçamento o mapa de 

pessoal deste município.

Executivo ouviu as prioridades 

das juntas de freguesia 

Na apresentação do plano, 

o presidente da Câmara do 

Nordeste disse ter auscultado os 

presidentes de todas as juntas 

de freguesia, com o objetivo de 

responder às necessidades mais 

prementes das localidades. 

António Miguel Soares referiu-

se ao caráter realista do plano e à 

vontade de “melhorar a qualidade 

de vida dos nordestenses, de 

todas as organizações sediadas 

no concelho e daqueles que nos 

visitam” nas áreas de atuação do 

município.

A elaboração da proposta de 

orçamento para o ano de 2019, 

resultou da conjugação da 

previsão das receitas, efetuada de 

acordo com a legislação em vigor, 

adaptando-a às necessidades 

previstas para o correto 

funcionamento dos serviços, ou 

seja, o orçamento da despesa é 

resultado das receitas estimadas.

As receitas de capital encontram-

se fortemente dependentes 

das transferências de capital 

oriundas do Orçamento do Estado 

e dos Fundos Comunitários.

O equilíbrio orçamental encon-

tra-se cumprido, uma vez que 

foram previstas as receitas ne-

cessárias para cobrir todas as 

despesas, sendo que a receita 

corrente prevista cobrar é igual 

à despesa corrente acrescida das 

amortizações dos empréstimos 

de médio e longo prazo, cujo va-

lor apurado é de 1.063.982 euros.

Na proposta foi também tido em 

consideração os investimentos e 

ações em curso, os compromissos 

assumidos em termos de 

contratos em execução e os 

compromissos a assumir.

No que concerne às Grandes      

Opções do Plano de 2019, a  previ-

são da repartição financeira efe-

tuada por funções e por progra-

mas foi feita do seguinte modo: 

a rubrica de transportes rodo-

viários (rede viária) leva a maior 

fatia do   orçamento (860.838€), 

seguida da administração geral 

(517.241€), do desporto, recreio 

e lazer (405.902€), do  ordena-

mento do território (100.000€), 

habitação (67.500€), turismo       

(66.249€),               abastecimento 

de água (54.025€), outras fun-

ções económicas        (40.818€),        

proteção do meio     ambiente e 

conservação (32.169€) e a cultura       

(4.500€). 

2019
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“

É preciso 

investimento
do Governo no concelho

Visita às obras da 

Grota da Cancela, Pedreira
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R

ibeira do Guilherme e via entre a Vila 

e Fazenda

António Miguel Soares pediu a requalificação 

da Foz da Ribeira do Guilherme, que é 

aguardada há vários anos, para que o Nordeste 

também tenha uma boa oferta balnear.

O presidente da Câmara do Nordeste 

lembrou a necessidade de execução de uma 

via alternativa à Estrada Regional entre 

a freguesia da Lomba da Fazenda e a Vila 

do Nordeste, tendo em conta o frequente 

deslizamento de vertentes a que está sujeita 

esta estrada em alturas de maior pluviosidade, 

pondo em perigo os peões e viaturas e o 

próprio trabalho da Proteção Civil uma vez 

que está localizada na sede do concelho a 

maior parte dos serviços, incluindo a escola e 

o centro de saúde.

H

abitação social e a custos controlados 

A escassez de habitação, que já afeta todas 

as freguesias, foi outro assunto levado pelo 

presidente da Câmara do Nordeste. António 

Miguel Soares pediu mais investimento para 

o concelho nas modalidades de habitação 

social, incluindo de recuperação de habitação 

degradada, e a custos controlados. A escassez 

de habitação que começa a ser evidente 

está muito associada ao crescimento do 

alojamento local para o turismo, o qual tem 

os seus benefícios para o concelho mas que 

também leva à redução de habitação para 

casais jovens que querem adquirir casa e 

residir no Nordeste.

E

strada Regional um pouco abandonada 

António Miguel Soares falou da 

necessidade de requalificação de toda a 

Estrada Regional que atravessa o concelho, 

que ficou um pouco abandonada com o 

surgimento da Scut, com a finalidade de servir 

melhor os locais mas também o turismo que 

visita o Nordeste, até porque o município 

pretende valorizar a oferta turística de todas 

as freguesias através do embelezamento e 

cuidado dos miradouros e do património 

edificado e natural.

P

orto da Vila 

A beneficiação e ampliação dos portos 

de pesca da Vila do Nordeste e da Achada/

Santana foi outro pedido feito ao Governo, 

tendo em conta que o Nordeste continua a 

ser o único concelho da ilha que ainda não 

viu melhoradas as condições dos seus portos, 

sobretudo o da Vila do Nordeste.

”

No âmbito da audiência do presidente do Governo Regional dos Açores 

na Associação de Municípios de São Miguel (AMISM), em novembro, o 

presidente da Câmara do Nordeste aproveitou a ocasião para colocar 

ao Governo algumas preocupações que gostava de ver resolvidas no 

concelho.

investimento
do Governo no concelho
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O

O executivo apresentou em reunião de câmara o 

parecer técnico do arboricultor Pedro Ginga, o qual 

surge na sequência da realização dos trabalhos 

constantes da proposta de avaliação fitossanitária 

e biomecânica da palmeira, localizada na Rua da 

Palmeira, na Vila de Nordeste.

A palmeira foi avaliada pelo técnico como sendo 

um exemplar notável. Uma vez que não foram 

encontrados defeitos significativos e que a mesma 

se encontra em bom estado sanitário e biomecânico, 

desde que devidamente mantida, o parecer do 

técnico vai no sentido da preservação de um ícone 

do património natural, cultural e paisagístico do 

Nordeste que poderá perdurar por muitos anos. 

Nesse sentido, foram indicados alguns conselhos 

de manutenção e monitorização que devem ser 

colocados em prática pela câmara.

A palmeira apresenta risco baixo, contudo, no 

sentido de eliminar os receios dos vizinhos de 

serem atingidos com palmas ou infrutescências, 

a avaliação entende que deve ser colocado um 

sistema de retenção como medida mitigadora. Este 

reforçará ainda mais as condições de segurança, 

pois será reduzida substancialmente, ou mesmo 

eliminada, qualquer eventualidade de queda de 

palmas ou infrutescências.

A possibilidade de abate da palmeira sugerida 

por algumas opiniões, acrescenta o parecer, não 

tem qualquer justificação técnica, pois, como é 

demostrado, o espécimen não representa perigo 

significativo e o risco é reduzido, e, caso se optasse 

por esta solução, “estaríamos a depauperar o 

património natural e cultural comum do imaginário 

das gentes do Nordeste”.

O parecer foi aprovado por maioria na câmara e será 

submetido à apreciação da Assembleia Municipal.

O 

município lançou o portal de informação 

geográfica do concelho, disponível no 

endereço eletrónico sigweb.cmnordeste.pt ou 

através da página do município cmnordeste.pt.

O Geoportal do Nordeste é uma ferramenta de 

visualização e de partilha de informação geográfica 

disponibilizada pelo município, através da qual os 

utilizadores podem aceder a conteúdos, como sejam, 

dados harmonizados de acordo com a Diretiva 

Inspire (diretiva do Parlamento Europeu e do 

Conselho, que estabelece a criação da Infraestrutura 

Europeia de Informação Geográfica), catálogo de 

Informação geográfica
do concelho disponível na Internet metadados, visualizador cartográfico, emissão 

de plantas de localização, plataforma turística e 

serviços cartográficos.

O visualizador cartográfico dispõe de inúmeras 

ferramentas de trabalho que permitem consultar 

e visualizar a informação geográfica do município, 

bem como emitir mapas e plantas de localização 

para diversas funções.

A plataforma turística disponibiliza informações 

relevantes para os visitantes bem como conteúdos 

históricos e culturais sobre diversos lugares e 

edifícios do Nordeste. O utilizador pode ainda 

consultar os roteiros existentes ou criar as suas 

rotas personalizadas e visitar os pontos de maior 

interesse.

Palmeira centenária
da Vila do Nordeste

16 nordeste revista municipal



N

A Câmara Municipal do Nordeste, 

com vista ao esclarecimento 

da população, publica na sua 

página eletrónica as respostas 

do executivo municipal aos 

requerimentos apresentados 

pelos vereadores da oposição na 

autarquia.

Os esclarecimentos estão 

disponíveis em 

www.cmnordeste.pt.

Resposta aos 
requerimentos da 
oposição  

A qualidade da água 

para consumo humano é 

trimestralmente publicada na 

página eletrónica do município, 

por zona de abastecimento e com 

os respetivos parâmetros. 

São ao todo 12 os reservatórios 

trimestralmente analisados, en-

tre estes, o reservatório da Acha-

da, Achadinha, Assomada, Ban-

da do Moinho, Calvo, Clérigos, 

Espigão, Pedreira, Rua do Outei-

ro, Salga, Santana e São Pedro de 

Nordestinho. 

Consulte a informação em 

www.cmnordeste.pt

Qualidade da água
A autarquia aprovou por maioria 

a atualização das taxas a aplicar 

sobre o consumo da água e a 

recolha de resíduos sólidos em 

2019. Verificou-se uma subida 

de 2 por cento relativamente 

aos valores aplicados no ano 

anterior, correspondendo este 

aumento ao valor da inflação, 

e não ao recomendado pela 

Entidade Reguladora das Águas 

e Resíduos por se considerar que 

a sua aplicação iria onerar os 

encargos das famílias. 

Para os utilizadores não-

domésticos foi reduzida a 

tarifa fixa relativamente ao ano 

anterior, e será aplicada uma 

nova tarifa para as organizações 

sem fins lucrativos. 

Taxa da água e 
resíduos para 2019

Na sequência da visita que 

o presidente do Governo 

Regional fez em novembro 

ao Nordeste, António Miguel 

Soares manifestou ao Executivo 

Regional satisfação com a 

deslocação ao concelho, tendo 

inclusive demonstrado regozijo 

pelo andamento atual das 

obras da Grota da Cancela, 

na localidade da Pedreira, na 

sequência da grande intempérie 

de 2015, o que vem reduzir a 

preocupação dos locais com 

proximidade do inverno. 

O presidente da Câmara do 

Nordeste congratulou-se também 

Grota da Cancela
com a beneficiação que foi levada 

a efeito na Estrada Regional que 

liga o Nordeste à Povoação.

António Miguel Soares recebeu, 

no âmbito da visita do presidente 

do Governo, a secretária regional 

da Solidariedade Social para 

uma sessão de assinatura de 8 

Contratos de Apoio à Recuperação 

de Habitação Degradada no 

concelho do Nordeste.

Na deslocação ao Nordeste, o 

Governo procedeu igualmente 

à assinatura do Protocolo de 

Mobilidade Elétrica com os seis 

municípios de São Miguel, com o 

propósito da criação de postos de 

abastecimento de carros elétricos 

em todos os concelhos. 

Assinatura do Protocolo 

de Mobilidade Elétrica

e protocolo para abastecimento de carros elétricos
, contratos de habitação
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obras

4º trimestre

Beneficiação do 
Caminho do Lenho 

Achada

Beneficiação do 
Caminho do Lenho 

Achada

Beneficiação do 
Caminho do Lenho 

Achada

Alargamento do 
Caminho do Lenho 

Achada

Alargamento do 
Caminho do Lenho 

Achada

Reparação de aqueduto 
no Caminho do Lenho

Achada

Abertura de portão 
e passeio na EBJI da 

Achadinha

Beneficiação de passeios 
na Rua de Santana

Feteira Pequena 

Beneficiação de passeios 
na Rua da Igreja
Feteira Pequena 
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Beneficiação de parque 
de estacionamento na 

Feteira Grande

Limpeza do Caminho 
do Escampado

 Santana

Limpeza do 
Trilho Quinhentista

São Pedro de Nordestinho

Pintura de
estacionamento em 

Santo António de Nordestinho

 Limpeza de 
linha de água na 

Lomba da Fazenda

Limpeza do 
Caminho da Criação

Lomba da Cruz

Limpeza dos taludes na 
Ribeira dos Caldeirões

 Iluminação de Natal do 
Parque da Ribeira dos 

Caldeirões

Iluminação de Natal da 
Vila do Nordeste

Pintura de estacionamento 
no Largo do Jogo da Choca 

Vila do Nordeste

Reparação no 
Caminho do Porto

Vila do Nordeste

Reparação de 
via municipal

Salga
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A

A autarquia reuniu os idosos do Cartão Social 

do município num simpático convívio de Natal, 

realizado no salão da Casa de Povo da Lomba 

da Fazenda. O convívio incluiu um almoço, com 

alguma gastronomia típica do Nordeste, e um pé de 

dança no encerramento.

O presidente da autarquia, acompanhado do 

vereador da Cultura e Desporto, regozijou-se pelo 

número tão significativo de idosos presentes, falou 

das medidas sociais que o município tem para as 

pessoas com mais idade, e referiu-se à importância 

que estes convívios têm na medida em que reforçam 

a atenção que a comunidade deve ter com aqueles 

que outrora contribuíram para a vitalidade do 

concelho do Nordeste e que agora precisam do 

carinho e do cuidado das instituições, da família e 

da comunidade em geral.

Utentes em 
convívio de Natal

O 

município do Nordeste reuniu os seus 

colaboradores num convívio de Natal, nas 

instalações da EBS de Nordeste, constituído por um 

jantar, pela oferta de prendas aos mais pequenos e 

por alguma animação musical.

Este convívio é organizado pela autarquia com 

o objetivo de proporcionar aos colaboradores, 

sobretudo às famílias que se encontram numa 

situação económica mais fragilizada, um momento 

de festa e de partilha com uma atenção especial às 

crianças.   

O presidente da Câmara Municipal do Nordeste 

aproveitou o encontro dos colaboradores para 

agradecer o empenho que estes têm demonstrado 

no desempenho das respetivas funções e desejar 

António Miguel Soares deseja que em 2019 
aumente o número de colaboradores da autarquia 

que no próximo reencontro seja ainda maior o 

número de funcionários presentes, em resposta à 

vontade do município de ajudar muitas famílias 

que ainda se encontram no desemprego e que 

aguardam a disponibilização de mais ofertas de 

trabalho no âmbito dos programas ocupacionais do 

Governo Regional.

Almoço convívio juntou 130 

utentes do Cartão Social

30
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SANGUE
A 

autarquia recebeu a direção da Associação 

Dadores de Sangue de São Miguel para 

apresentação dos objetivos e atividades que a 

entidade tem vindo a desenvolver. A autarquia 

disponibilizou-se para colaborar com sessões de 

recolha de sangue, através da Associação Dadores 

de Sangue de São Miguel, com a colaboração técnica 

do Serviço de Hematologia do Hospital do Divino 

Espírito Santo, a realizar em 2019. Estão ainda 

previstas sessões de esclarecimento relacionadas 

com a dádiva de sangue e inscrição no Registo 

Nacional de Dadores de Medula Óssea (CEDACE), 

em eventual articulação com a Escola Básica e 

Secundária do Nordeste. 

Recolha e dádiva de

A 

Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Nordeste solicitou o apoio do 

município para o campeonato de trauma que se 

realizou no concelho de 23 a 25 de novembro  em 

parceria com a Associação Nacional de Salvamento e 

Desencarceramento. O município apoiou a logística 

no decorrer do campeonato, como as refeições e a 

estadia para os 15 membros da Associação Nacional 

de Salvamento e Desencarceramento.

O município teve em consideração a mais-valia 

formativa para os bombeiros participantes, no-

meadamente para aqueles que são do concelho do 

Nordeste, a divulgação que seria feita do  Nordes-

te por ocasião do campeonato e os benefícios que     

trauma

P

erante solicitação da Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens do Nordeste para a 

designação do representante do município na 

referida comissão, a autarquia deliberou designar 

a técnica superior Anabela Mota Medeiros para 

Novo representante do município na CPCJ   
o efeito. Até então, o município foi representado 

na comissão pelo vereador da Cultura e Desporto, 

Marco Mourão, tendo o mesmo sido substituído em 

virtude de ter cessado as suas funções. 

é apoiado pela câmara

Campeonato de 

traria para o comércio local, atendendo ao número 

de participantes que permaneceram por cá.
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A 

câmara municipal contem-

plou mais 12 famílias nos 

cabazes de Natal de final de ano. 

Foram contempladas ao todo 128 

famílias, tendo o Lions Clube de 

Nordeste, como vem sendo habi-

tual, contribuído com esta inicia-

Perto de 

130 famílias agraciadas com cabaz
tiva solidária através da oferta de 

10 cabazes.

O cabaz é composto de bens ali-

mentares de primeira necessida-

de, adquiridos no comércio local, 

na sequência da consulta a quatro 

estabelecimentos do concelho. 

N
No âmbito da implementação 

do Plano de Ação de Combate à 

Pobreza e Exclusão Social 2018-

2019, a autarquia recebeu o 

secretário regional da Saúde e o 

diretor regional da Solidariedade 

Social para uma sessão de 

divulgação do plano. 

Na sessão, entre vários pontos, 

foram apontados alguns 

indicadores que constam do 

diagnóstico elaborado no âmbito 

do Plano de Ação de Combate à 

Pobreza e Exclusão Social, entre 

estes, o facto de a taxa de risco de 

pobreza na Região Autónoma dos 

Açores ser superior à verificada a 

nível nacional; a existência de um 

elevado número de beneficiários 

de Rendimento Social de 

Inserção (RSI), com especial 

incidência em alguns concelhos 

da ilha de S. Miguel (S. Miguel 

representa 56% da população 

dos Açores, mas concentra 77% 

dos beneficiários de RSI); o 

baixo nível de qualificação da 

população, incluindo a elevada 

taxa de retenção e de desistência, 

e o facto de a esperança média de 

vida à nascença ser a mais baixa 

do país (77,15 anos).

A Câmara Municipal do Nor-

deste, representada na sessão 

pelo presidente da edilidade, 

congratulou-se com a intenção 

do Governo dos Açores de ten-

tar encontrar soluções para os 

problemas sociais apontados, os 

quais tendem a ser mais eviden-

tes em concelhos pequenos e ain-

da periféricos como é o caso do 

concelho do Nordeste, e dispo-

nibilizou-se para cooperar com a 

implementação do Plano no âm-

bito das competências e das pos-

sibilidades do município.

O Plano foi apresentado a todas 

as instituições do concelho, desde 

IPSS, escola, autarquias, Polícia 

de Segurança Pública, Casas do 

Povo e outras.

plano de

combate
à pobreza e exclusão

Os agregados contemplados fo-

ram de diferentes freguesias, por 

indicação das respetivas juntas 

de freguesia, do ISSA, do Lions 

Clube de Nordeste e do Gabinete 

de Ação Social do município.

Câmara disponibiliza-se para 

encontrar soluções
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O

N

o mês de comemoração do Idoso, em outubro, 

a câmara municipal ofereceu uma sessão 

de cinema aos beneficiários do cartão social da 

autarquia. O filme escolhido foi “O Pátio da Cantigas” 

(versão mais recente do filme),  procurando o 

município com a iniciativa tirar os idosos de casa e 

oferecer-lhes algum entretenimento.

O presidente da Câmara do Nordeste, António 

“O Pátio das Cantigas”
Miguel Soares, esteve na sessão para cumprimentar 

os presentes, falar de outras iniciativas que 

o município tem para os mais idosos e da sua 

preocupação com este sector da comunidade que 

precisa da atenção especial do município e dos 

poderes públicos em geral. 

Foram ao cinema mais de 100 idosos de todas as 

freguesias.

O presidente da câmara e os 

dois vereadores do executivo 

acompanharam o passeio, tendo 

o mesmo começado pelo presépio 

da Achadinha que se encontrava 

em exposição no salão paroquial 

da freguesia.

Seguiu-se a cidade da Ribeira 

Grande, com uma receção nos 

Idosos visitam presépios da ilha

Paços do Concelho proporciona-

da pelo presidente do município, 

Alexandre Gaudêncio, e ainda 

uma passagem pela Igreja Matriz 

para apreciar uma exposição de 

arte sacra.

O passeio dos idosos terminou 

na freguesia das Furnas com uma 

visita ao presépio exposto na 

zona das Caldeiras e um pequeno 

lanche. 

A câmara municipal ofereceu a cerca de 120 utentes do Cartão 

Social um passeio pelos principais presépios da ilha.

idosos vão ver
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N

o último trimestre a câmara 

municipal voltou a apoiar 

várias famílias que se encontram 

em situação de carência 

económica e sem recursos para 

a aquisição ou cumprimento 

dos seus compromissos com 

bens de primeira necessidade. 

A ajuda cedida pelo município 

foi direcionada para questões 

em situação de carência económica extrema    
de saúde, nomeadamente para a 

aquisição de óculos, compra de 

bens alimentares, pagamento de 

dívida em mercearia, rendas de 

habitação e carências básicas de 

habitação que não garantiam a 

segurança do agregado.

O apoio dado pela câmara muni-

cipal obedece a critérios estipu-

lados em regulamento próprio, 

O 

presidente da Câmara Municipal do Nordeste 

recebeu a secretária regional da Solidariedade 

Social para uma sessão de assinatura de 8 Contratos 

de Apoio à Recuperação de Habitação Degradada no 

concelho do Nordeste.

António Miguel Soares manifestou satisfação pelo 

apoio prestado pelo Governo Regional a estas 

8 famílias do concelho para obras de melhoria 

das respetivas habitações, mas também lançou o 

desafio para que seja aumentada a contribuição 

financeira despendida, sendo em muitos casos 

o município a complementar o apoio, através do 

regulamento municipal de Apoio à Habitação, e 

com menos meios financeiros para o efeito.

Os 8 Contratos de Apoio à Recuperação de 

Habitação Degradada foram assinados no edifício 

dos Paços do Concelho pela secretária regional 

Famílias beneficiam de apoio à habitação degradada   

da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, que 

agradeceu a colaboração que a Câmara do Nordeste 

tem prestado na parte logística do programa ao 

disponibilizar os seus serviços para esclarecimento 

dos munícipes e auxilio na preparação das 

candidaturas.

E

ntre outubro e dezembro do 

último ano a câmara munici-

pal apoiou mais três famílias na 

melhoria das condições das suas 

habitações. Alguns destes apoios 

complementam o financiamento 

prestado pela Direção Regional 

da Habitação, através do progra-

ma Habitação Degradada, por ser 

Apoio à habitação
insuficiente para a realização de 

todas as obras essenciais para 

que a moradia reúna as condi-

ções mínimas de habitabilidade. 

Outros apoios prestados pelo 

município foram destinados a 

obras de beneficiação das habi-

tações dos requerentes.

A colaboração do município 

podendo apenas beneficiar do 

mesmo os munícipes que apre-

sentem grande carência eco-

nómica e que tenham esgotado      

todos os seus recursos para fazer 

face a encargos considerados de 

primeira necessidade. 

apoio a famílias

obedece a um regulamento 

próprio, sendo feita uma análise 

detalhada à situação económica 

e social do requerente para que 

este possa usufruir do apoio.
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Foi com grande satisfação que neste último 

trimestre o município apoiou mais famílias 

do concelho com o nascimento do seu bebé. A 

colaboração da autarquia procura motivar os jovens 

para a natalidade fazendo-o através da atribuição 

de um subsídio.

Câmara colabora com o nascimento do seu bebé

O munícipe deve requerer o apoio no Gabinete 

de Ação Social da autarquia, podendo também 

informar-se sobre os requisitos de candidatura 

através da página eletrónica do município.

Foi assinado pelo município mais 

um contrato de arrendamento 

com uma família do concelho, na 

localidade da Feteira Pequena, na 

freguesia de Santana.

O agregado com quem foi 

celebrado o contrato é composto 

por 5 pessoas, sendo três delas 

menores.

Os critérios para a atribuição da 

moradia têm em conta o número 

de elementos do agregado e a 

sua situação social e financeira, 

cujos elementos são facultados 

pelo Núcleo de Ação Social Local 

do Instituto da Segurança Social, 

pelo Gabinete de Ação Social da 

Câmara Municipal do Nordeste 

e pela Junta de Freguesia de 

Santana, cabendo a estas três 

entidades decidir em conjunto 

quem serão os beneficiários. 

O contrato assinado entre o      

Habitação social
município e o agregado, como 

acontece com todas as habitações 

sociais do concelho que são pro-

priedade da câmara, estabelece 

um arrendamento social, que é 

anualmente renovado e cujo va-

lor da renda é estabelecido de 

acordo com os rendimentos da 

família.

Na assinatura do contrato, 

o presidente da Câmara do 

Nordeste disse estar muito 

satisfeito com mais este apoio 

do município às famílias mais 

para mais uma família  

carenciadas, sendo sua intenção 

apoiar outras situações de 

carência social dentro das 

possibilidades financeiras da 

autarquia.

O presidente da câmara aprovei-

tou a ocasião para informar que 

a habitação social do município 

passou para a alçada deste em 

virtude da extinção da empresa 

municipal HSN (Empresa de Ha-

bitação Social de Nordeste).
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Muita doçura e tradição nos Paços do Concelho na véspera do Pão-

por-Deus com a visita de quase 100 crianças da EBJI de Nordeste.

Além dos doces houve prémios para os meninos e meninas 

que ganharam o concurso de “Melhor Saco do Pão-por-Deus”, 

elaborados pelos alunos de todas as salas de aula (da pré ao 4º ano) 

por iniciativa da escola. Estavam lindos e originais!

Da parte da tarde, foram os meninos do ATL da Santa Casa da 

Misericórdia a visitar a câmara para o Pão-por-Deus

Pão-por-Deus

Escola premeia 

“Melhor Saco do 

pão-por-Deus”
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Eco-Escolas
O 

município do Nordeste 

recebeu o seu certificado de 

parceiro do Projeto Eco-Escolas, 

antecipadamente entregue nos 

Paços do Concelho pela Direção 

Regional do Ambiente.

O galardão é atribuído pela Asso-

ciação Bandeira Azul da Europa, 

sendo o município do Nordes-

te parceiro há vários anos deste 

projeto que distingue a escola 

secundária local pelas boas prá-

ticas ambientais implementadas.

A autarquia realizou em dezembro mais uma edição 

da Feira do Livro do Nordeste. Associaram-se à 

iniciativa a livraria Bertrand e a editora Publiçor 

com cerca de 900 títulos. 

O objetivo do município ao realizar a Feira do Livro 

continua a ser o mesmo: dar aos nordestenses, 

sobretudo às crianças, a oportunidade de ter 

contacto com os livros e deste modo incutir-lhes 

o gosto pela leitura, sendo que muitas crianças 

não têm o hábito de comprar livros e o concelho 

de Nordeste continua a estar um pouco distante 

de Ponta Delgada. Com este propósito, a câmara 

municipal traz todas as escolas do concelho à feira, 

disponibilizando transporte para o efeito, e convida 

todos os ciclos da secundária a passar pelo espaço. 

Os alunos da disciplina de Português do 5º B e do  

6º A da EBS de Nordeste e os respetivos professores 

estiveram na abertura da 24ª edição da Feira do 

Livro, juntamente com o presidente e o vereador do 

Desporto e Cultura da autarquia.

Um livro pode ser o nosso    
melhor amigo  

Município parceiro do Projeto

Escola premeia “Melhor 

Saco do pão-por-Deus”
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O 

presépio da Escola Básica e Secundária 

de Nordeste foi todo elaborado a partir de 

garrafas de plástico.

Os alunos do 9º ano da disciplina de Educação 

Tecnológica foram os responsáveis pelo trabalho 

artístico, coordenado pelas docentes Maria de Jesus 

Braga e Fernanda Pereira.

GARRAFAS QUE VIRARAM 
PRESÉPIO

Os alunos e as suas professoras estão de parabéns, 

não só porque nos deram uma lição sobre o 

reaproveitamento deste tipo de resíduos, que 

tanto prejudica o ambiente (o plástico), como pela 

criatividade, a minuciosidade e a beleza do trabalho 

final. 
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Câmara Municipal do 

Nordeste, através do ve-

reador da Cultura e Des-

porto, Marco Mourão, participou 

no ato de descerramento da placa 

Eco-Escolas da Escola Básica e 

Secundária de Nordeste. 

O descerramento da placa        

Eco-Escolas 2018 coincidiu com 

a comemoração do aniversário 

da Escola Básica e Secundária 

do Nordeste, que completou 

47 anos a 28 de novembro. O 

estabelecimento aproveitou a 

ocasião para também inaugurar 

a pintura do seu logotipo no 

47 anos da ebs de nordeste
exterior do edifício, assim como 

uma placa com o Quadro de 

Mérito dos Alunos e a distinção 

da EBS de Nordeste como uma 

“Escola Amiga da Criança”. 

O facto de a secundária de 

Nordeste ter sido campeã nos 

Jogos Desportivos Escolares, 

consecutivamente (2016-2017 e 

2017-2018), teve também direito 

a uma placa evocativa de mérito 

na entrada do edifício.

 Ainda no âmbito do programa 

Eco-Escolas, foram entregues os 

certificados de coordenação às 

docentes da equipa do Projeto 

Eco-Escolas, Lúcia Carreiro e 

Lília Bergantim.

Em dia de aniversário, o Clube 

Forte Musical da EBS de Nordeste 

associou-se à comemoração com 

a interpretação do hino da escola.

A 

câmara aderiu à parceria 

proposta pela Equipa de 

Saúde Escolar da Unidade de 

Saúde de Ilha de São Miguel de 

intervenção em saúde escolar 

nas escolas do concelho, 

nomeadamente sobre os projetos 

“Clube do Pequeno Almoço”, 

“SMS Água” e “Sexo sem Tabus”.

A implementação do projeto 

“Clube do Pequeno Almoço” 

visa facilitar a inclusão social e 

igualdade, bem como as ligações 

positivas entre a saúde, escola e 

família e abrangerá 100 alunos 

do ensino pré - escolar. Pretende-

se fornecer dois pequenos-

almoços por trimestre, sendo 

alguns dos encargos assumidos 

pelo município. 

O projeto “SMS Água” visa 

promover a água como elemento 

de companhia do dia-a-dia, 

com o objetivo de sensibilizar 

os jovens para a importância do 

Intervenção na saúde escolar

consumo de água potável e de 

adoção de comportamentos de 

consumo mais responsáveis. 

No âmbito deste projeto 

pretendem criar a “Brigada 

da Água”, através da aquisição 

por esta câmara municipal das 

mochilas de distribuição de água 

com dispensadores de copos 

de cartão reciclado, que serão 

transportados pelos alunos que 

servirão a água no intervalo das 

aulas. 

No que se refere à atividade “Sexo 

sem Tabus”, destinada aos alunos 

do secundário, incluindo os da 

Escola Profissional de Nordeste, 

foi proposta a colaboração do 

município através da cedência do 

Centro Municipal de Atividades 

Culturais e respetivos encargos, 

sendo esta atividade desenvolvida 

no período letivo de 2019.

Bolsa de Estudo

A 

Câmara Municipal do       Nor-

deste, em outubro, voltou a 

abrir o concurso público para a 

atribuição de 5 bolsas de estudo a 

alunos do ensino superior.

As candidaturas realizam-se no 

mês de outubro, como tivemos 

oportunidade de divulgar nos 

meios eletrónicos do município. 

Para conheceres as condi-

ções de acesso e o regulamento                     

deves consultar a página ele-

trónica do município através do 

endereço www.cmnordeste.pt,                                 

no separador da atividade social.
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Casa de Trabalho de Nordeste esteve 

representada nas Canárias, na ilha de 

Tenerife, numa feira de artesanato. Além da 

mostra em stand, a coleção levada pela instituição 

integrou um desfile de moda que incluiu várias 

peças do projeto de inovação que a Casa de Trabalho 

está a desenvolver nos últimos meses e ao qual se 

associou o município do Nordeste através de algum 

apoio logístico. Algumas peças apresentadas em 

Tenerife foram estreadas pela nordestense Fabiana 

Andrade a propósito das Festas do Nordeste 2018.

Casa de Trabalho em feira de 

artesanato
nas Canárias
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a sequência de concurso público, a câmara 

municipal deliberou adjudicar a exploração 

do Centro de Apoio ao Artesanato do Nordeste, 

situado no Parque da Ribeira dos Caldeirões, ao 

concorrente Paulo José Correia Melo, pelo período 

de dois anos, mediante o pagamento de uma 

Exploração do Centro de Apoio ao Artesanato

O 

produto foi criado pela Casa 

de Povo de Nordestinho, 

em parceria com o Instituto de 

Segurança Social dos Açores, 

no âmbito do Polo Local de 

Desenvolvimento e Coesão Social.

O Posto de Turismo do Nordeste 

foi o local escolhido para a Mostra 

de Chocolate, em dezembro, e 

para a eleição do nome que será 

dado ao produto com a marca do 

chocolate

contrapartida financeira mensal.

O Centro de Apoio ao Artesanato é propriedade 

do município e está localizado num dos principais 

pontos turísticos do concelho do Nordeste ao qual 

ocorrem anualmente centenas de visitantes.

?marca do Nordeste

Já conhece o

concelho do Nordeste.

Passe pelo Centro Cultural 

Pe. Manuel Raposo, em Santo 

António de Nordestinho, onde 

está sediada a Casa de Povo de 

Nordestinho, e procure por esta 

nova iguaria do concelho. Vai 

gostar!
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Este workshop pretende dar a conhecer as 

especificidades do Nordeste, fornecendo um 

conjunto diversificado de informações pertinentes 

sobre este concelho, contando com um painel 

diversificado de entidades que irão partilhar os 

seus conhecimentos em áreas do máximo interesse 

para o turismo, de modo a contribuir para a 

melhoria e o aperfeiçoamento das informações que 

são transmitidas a quem visita o Nordeste.

A participação no workshop é gratuita mas está 

sujeita a inscrição mediante o preenchimento do 

Câmara convida operadores turísticos a 
conhecer o Nordeste

formulário de inscrição que se encontra na página 

eletrónica do município.

A Câmara Municipal de Nordeste convidou os operadores turísticos da ilha de São Miguel a 

participar no workshop “Património Cultural e Natural do Nordeste”, 

a realizar a 4 de fevereiro na Vila de Nordeste.

A 

Sociedade Portuguesa para o 

Estudo das Aves comemorou 

em novembro 25 anos. A 

Câmara Municipal do Nordeste 

regozija-se pelo aniversário 

desta ONG (Organização Não 

Governamental), que nos últimos 

anos tem desenvolvido um 

trabalho de mérito no concelho 

do Nordeste de recuperação da 

nossa Laurissilva e do Priolo. O 

município tem acompanhado 

e sido parceiro da SPEA desde 

o primeiro programa LIFE, 

tendo em conta o seu contributo 

para a preservação dos nossos 

recursos naturais assim como 

para a economia local ao fixar 

trabalhadores no concelho 

e garantir emprego para um 

faz 25 anos

número ainda significativo de 

nordestenses.

Ao longo destes anos de convi-

vência com a ONG criaram-se 

laços de amizade com as várias 

equipas de trabalho que por aqui 

passaram, obtivemos outros co-

nhecimentos sobre a preserva-

ção dos nossos recursos e con-

seguimos atrair mais visitantes 

ao Nordeste com a criação do 

Centro Ambiental do Priolo, sem 

deixar de assinalar o contributo 

mais importante que foi conse-

guir que o Priolo (que só existe a 

leste da ilha de São Miguel) pas-

sasse do estatuto de ave em vias 

de extinção a ave vulnerável.

A atenção do município do 

Nordeste com a preservação do 

Priolo é anterior aos projetos 

do LIFE, tendo tido início com 

o doutor Jaime Ramos, cujo 

trabalho foi amparado pela 

autarquia através da edição de 

duas publicações sobre o Priolo e 

o seu habitat.

SPEA
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O Parque de Campismo da Feira encontra-se 

temporariamente encerrado em virtude da denúncia 

de contrato pelo atual cessionário.

A autarquia procederá a obras de melhoramento do 

parque, não sendo possível, de momento, estipular 

o período de duração das mesmas.

Parque de Campismo 
provisoriamente encerrado

O 

Mercadinho de Natal nunca 

teve tanta participação 

como neste último ano. Juntou-

se aos artesãos habituais muita 

gente habilidosa do concelho 

com uma grande variedade de 

produtos. Ao todo foram 29 

artesãos a participar no repto 

Mercadinho de Natal 
bate recorde de participações 

lançado pelo município através 

do Posto de Turismo. 

Os produtos foram variados, 

indo da nova coleção da Casa de 

Trabalho aos presépios tradi-

cionais e inovadores, confeita-

ria, bijuteria, decoração, licores,        

t-shirts, pintura e gravação em 

loiça, rendas, bordado, tapeça-

ria, acessórios, arranjos florais 

e até chocolates com a marca    

Nordeste. 

Foi com muita satisfação que 

o município viu a adesão dos 

nordestenses ao mercadinho, o 

qual é realizado com o objetivo 

de apoiar aqueles que procuram 

alguma receita através do 

artesanato e também como forma 

de preservar as nossas tradições.

Os meninos do Colégio Arco Iris, 

do concelho de Ponta Delgada, 

visitaram o Parque da Ribeira 

dos Caldeirões para conhecer 

o funcionamento do moinho 

de água. As 22 crianças foram 

recebidas pelo moleiro Zulmiro 

Pimentel, que habitualmente 

colabora com o município neste 

Colégio Arco Iris
tipo de atividades. 

Além da demonstração do 

funcionamento do moinho 

de água as crianças puderam 

desfrutar do parque e visitar 

outras infraestruturas que 

existem no local e que estão 

associadas à antiga profissão do 

moleiro.
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No dia 1 de dezembro, o Centro 

Desportivo e Recreativo do 

Concelho do Nordeste, em 

parceria com o município do 

Nordeste e a Associação de 

Atletismo de S. Miguel, organizou 

a 13ª Corrida de Atletismo Terras 

do Priolo.

Foi com satisfação que o concelho 

recebeu nesta edição cerca 150 

participantes, mantendo o 

número de atletas do último ano, 

que tinha até então o registo de 

maior participação.

Os atletas vieram de toda a ilha, 

voltando a prova a integrar o 

calendário oficial de provas da 

Corrida de atletismo 
mantém tradição 
do feriado de 1 de 
Dezembro

Associação de Atletismo de São 

Miguel.

A participação de atletas locais 

foi também muito representativa, 

nomeadamente dos atletas do 

Fazenda Sport Clube, do Núcleo 

de Desporto Adaptado/Atletismo 

e do seu núcleo de Atletismo 

Regular. A prova contou 

também com a participação de 

vários alunos da Escola Básica e 

Secundária do Nordeste.

Foi uma manhã de festa, com a 

presença de muita juventude, 

de promoção do desporto e de 

evocação de uma data simbólica 

para Portugal.

150 atletas  participam 

na prova
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O CDRCN em parceria com o 

município, a “Associação Portas 

do Mar”, o Clube Açoriano Todo o 

Terreno e Turismo e os Morcegos 

Trail organizaram a partida do 

EPIC Trail Run Azores 120K no 

concelho do Nordeste. A edição 

de 2018 foi constituída por 4 

provas (120k, 60k, 30k e 15k) e 

teve por base a corrida em trilhos.

Foi com satisfação que o 

Nordeste recebeu a partida de 

maior distância do evento (120k) 

ao acolher cerca de 75 atletas de 7 

nacionalidades distintas.

A partida da prova foi dada pelas 

00h00, na Praça da República, 

tendo os atletas percorrido os 

concelhos do Nordeste (Praça 

da República, Ponte 7 Arcos, 

Forno da Cal, Lomba da Cruz de 

Saída do Epic Trail Run do 
Nordeste divulgou 
o concelho

Cima, Pico da Vara, Graminhais); 

Povoação (Ribeira Quente, 

Furnas), Lagoa (Ribeira Chã, 

Água de Pau) e Vila Franca do 

Campo. 

Concluíram a prova 50 atletas, 

tendo o atleta e vencedor da 

prova, Bruno Dantas, conseguido 

percorrer os 120 Km, em 15h 12m 

54s, e a atleta que mais tempo 

demorou a percorrer os 120k 

tenha concluído os mesmos no 

tempo de 29h 19m 32s. 

A comunidade local associou-se à 

partida com entusiamo, em dia de 

arranque do programa natalício 

que o município ofereceu à 

população em dezembro.

Os nordestenses associaran-se à 

iniciativa com entusiasmo



A

David Paiva, acompanhado por Miguel Pimentel, ambos nordestenses, sagrou-se campeão VSH1, do 

LOTUS Rallye, realizado na ilha de São Miguel e organizado pelo Grupo Desportivo Comercial.

MAIS UMA VITÓRIA PARA DAVID PAIVA

N

o final da prova era evidente 

o entusiamo do piloto: 

“Estou muito feliz com esta 

conquista, pois depositei muita 

A 20 e 21 de outubro, o Centro 

Desportivo e Recreativo do 

Concelho do Nordeste, em 

parceria com o município e o 

CATTT, realizou o St.º António 

Nordestinho Motores.

O evento contou com 21 

participantes, distribuídos pelas 

categorias de Jipes, Motos, 

UTV´s, KartCross, Quad´s, e Au-

tomóveis, realizado no Campo 

de Jogos e no Caminho Florestal 

de St.º António Nordestinho. No 

dia 20 de outubro no período da 

tarde, iniciou-se o reconheci-

mento dos troços do evento.

A organização criou este ano 

um circuito atrativo dentro do 

Campo de Jogos de St. António 

Santo António

Nordestinho, que muito foi 

apreciado e valorizado pelos 

participantes, e retomou a prova 

do Caminho Florestal de St.º 

António Nordestinho que já não 

se realizava há alguns anos.

Foi igualmente proporcionado 

aos participantes e à comunidade 

local animação noturna, que 

decorreu no Centro Cultural 

Padre Manuel Raposo com a 

presença dos dj Tobel e Luís 

Paiva.

O evento decorreu sem 

ocorrências, mesmo com 

condições climatéricas 

desfavoráveis (chuva e algum 

nevoeiro), mas que afastou a 

presença da comunidade local e 

de outros concelhos.

Mau tempo não impediu  a 

realização da prova

dedicação e esforço na prova. 

Esta vitória vai diretamente para 

todos os nordestenses e para os 

patrocinadores, principalmente 

para a Câmara Municipal do 

Nordeste que me apoiou”.

O piloto também venceu a prova 

na sua classe, nos VSH1, no 

Rally do Pico, realizada no mês 

de outubro, assim como a prova 

de Santa Maria, em agosto, na 

mesma classe, e o 4º lugar geral 

dos VSH e o 18º lugar da geral.

A Câmara Municipal do Nordeste 

e vários parceiros do concelho 

apoiaram a participação do 

David Paiva nas três provas do 

campeonato de 2018 (São Maria, 

Pico e São Miguel).

motores

36 nordeste revista municipal



A

A equipa de iniciados de futsal 

do Achada Futebol Clube foi 

recebida pelo presidente da 

Câmara Municipal do Nordeste.

A equipa já venceu, na presente 

época, a Taça de Honra de São 

Miguel, sendo motivo de orgulho 

para os atletas, para o clube e 

para os achadenses.

A Câmara Municipal do Nordes-

te quis felicitar pessoalmente a 

equipa e dar o seu apoio às eta-

pas que se seguem. A autarquia 

enalteceu o esforço de todos os 

membros da direção, treinado-

res, colaboradores e atletas do 

Achada Futebol Clube

clube que têm conseguido um 

apoio incondicional não só das 

gentes da freguesia da Achada 

como também de muitas pessoas 

das diferentes freguesias do con-

celho do Nordeste, que acom-

panham, de forma entusiasta e 

ordeira, todos os jogos dos dife-

rentes escalões disputados pelo 

Achada Futebol Clube.

A câmara municipal aprovou 

um Voto de Congratulação pelos 

sucessos obtidos pelo Achada 

Futebol Clube. 

“Fundado a 19 de janeiro de 2006 

e após uma paragem prolongada 

da sua atividade desportiva o 

clube Achada Futebol Clube em 

2013 reinicia a sua atividade 

desportiva dedicando-se à 

modalidade de Futsal e, apesar 

da sua tenra idade, o clube 

tem-se destacado no panorama 

regional na modalidade de 

Futsal nos vários escalões onde 

tem competido.

No dia 18 de novembro a equipa 

do escalão de Iniciados disputou 

a Final da Taça de Honra de São 

Miguel da época desportiva de 

2018/2019, tendo vencido a sua 

congénere do Clube Escolar 

de Vila Franca do Campo pelo 

resultado de 4 a 2 e com isso 

conquistado, brilhantemente, o 

referido Troféu.

Ao longo dos seus poucos anos 

esta instituição tem pautado 

o seu trabalho em benefício 

da sua freguesia e do concelho 

do Nordeste, promovendo, 

dinamizando e reforçando 

o panorama desportivo do 

concelho do Nordeste, graças 

ao esforço de todos os membros 

da direção, treinadores, 

colaboradores e atletas que 

do Achada Futebol Clube 

fazem parte. O Achada Futebol 

Clube fruto da dedicação, 

ambição e trabalho efetuado 

tem conseguido um apoio 

incondicional não só das gentes 

da Freguesia da Achada mas 

também de muitas pessoas 

das diferentes freguesias do 

concelho do Nordeste, pessoas 

essas que acompanham, de uma 

forma entusiasta e ordeira, todos 

os jogos dos diferentes escalões 

disputados pelo clube”.

A equipa já venceu, na presente época, a Taça de 

Honra de São Miguel, sendo motivo de orgulho para os 

atletas, para o clube e para os achadenses.

Equipa de iniciados de futsal do 

Achada Futebol Clube recebida 

pelo presidente da Câmara 

Municipal do Nordeste.

está de pa rabéns!
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D

O

O Centro Desportivo com 

o município e a Associação 

de Veteranos do Nordeste 

organizaram o Torneio de 

Veteranos Nordeste 2018, em 

novembro, no Campo Municipal 

do Nordeste.

Participaram no torneio a equipa 

da Associação de Veteranos do 

voltam a encontrar-se  

Durante dois dias, o Centro 

Desportivo e Recreativo do 

Concelho do Nordeste e a 

Phoenix Dart´s realizaram o II 

Open Phoenix Nordeste.

Estiveram presentes no torneio 

cerca de 50 participantes de 

diferentes concelhos da ilha de 

São Miguel assim como de outras 

ilhas e do continente português. 

No concelho do Nordeste 

existem muitos entusiastas desta 

atividade, tendo estes inclusive 

obtido boas classificações na 

prova. 

A organização do evento 

ofereceu um jantar na Escola 

Básica e Secundária do Nordeste, 

local onde decorreu o torneio, 

com a finalidade de promover o 

convívio entre os simpatizantes 

da modalidade.

Torneio de Setas 

ganha cada vez mais adeptos  

Open Nordeste

Veteranos

Nordeste, os veteranos do Ideal 

e do Vasco da Gama, totalizando 

cerca de 60 participantes.

Foi uma manhã bem passada e 

aproveitada para praticar um 

desporto que levam por gosto.
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Futsal já neste mês 

de janeiro

O ano de 2019 inicia-se com 

o Torneio de Futsal Inter 

Instituições, Associações e 

Empresas, a realizar a 19 de 

janeiro e a 24 de fevereiro. 

O Centro Desportivo pretende 

com a realização do torneio 

proporcionar às organizações 

locais e a todas aquelas que 

têm ligação com o concelho 

a prática da atividade física 

entre elementos de uma mesma 

organização, onde também é 

promovido o convívio social.

Não deixes de participar 

e inscrever a tua equipa, 

representando a tua organização.

Voleibol 

em fevereiro 

Em fevereiro regressa o Torneio 

de Voleibol, que vai na sua 2ª 

edição. 

O II Torneio de Voleibol 4x4 - 

Nordeste Volley realiza-se a 26 

de janeiro no pavilhão da Escola 

Básica e Secundária do Nordeste.

As inscrições já se encontram 

abertas na página eletrónica 

www.cmnordeste.pt

O 

C e n t r o  D e s p o r t i v o 

associou-se ao Festival 

de Sopas organizado pela 

Associação Amizade 2000, por 

ser uma iniciativa de natureza 

solidária e em resposta ao desafio 

lançado por esta associação.

O centro concorreu com uma 

sopa de cenoura, acompanhada 

de coentros frescos e de tostas 

de alho, convidando alguns dos 

elementos dos corpos sociais a 

Festival de Sopas
colaborar na iniciativa.

A surpresa foi ter alcançado 

o 2.º lugar da prova de sopas, 

num festival que contou com 14 

participantes e que atraiu muita 

gente. 

O Centro Desportivo leiloou 

o prémio, com o objetivo de 

reverter a receita para a própria 

Associação Amizade 2000.

da amizade 2000

2º lugar
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