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destaques

Casa de Trabalho vai ter nova creche
O Nordeste viu o arranque de
uma nova valência no concelho,
a creche de apoio à infância, da
qual carecia há vários anos e
que agora foi integrada na Carta
de Obras Públicas do Governo
Regional. A primeira pedra da
obra foi lancada a 21 de março,
no edifício da Casa do Trabalho
e Proteção à Juventude Feminina do Nordeste.

A nova valência da Casa do Trabalho do Nordeste terá capacidade

res, das crianças da Escola Básica e Jardim de Infância da Vila do

para acolher 23 crianças.

Nordeste.

“Trata-se de um grande investimento do Governo Regional no con-

A cerimónia de lançamento da primeira pedra teve a presença do pre-

celho do Nordeste, respondendo a um compromisso eleitoral do

sidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, e da secretária regio-

atual governo, que irá apoiar as famílias nordestenses, que até à

nal da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, além do provedor da

presente data tinham como preocupação encontrar um espaço para

Santa Casa da Misericórdia (promotora da obra), Eduardo Medeiros,

colocar as suas crianças”, disse o presidente da Câmara do Nordeste

do presidente da Casa do Trabalho, Norberto Leite, e do presidente

na cerimónia.

da Câmara do Nordeste, Carlos Mendonça, tendo o autarca sido im-

Carlos Mendonça felicitou a adjudicação da obra, no valor de 650

pulsionador da criação da nova creche no concelho.

mil euros, a uma empresa local, vendo nesta ação uma forma de
promoção do emprego e da vitalidade das empresas do concelho
do Nordeste.
Referindo-se à cooperação com Instituições de Solidariedade Social e outras entidades sem fins lucrativos, o presidente da autarquia
agradeceu o apoio do Governo Regional, destacando a Santa Casa
da Misericórdia do Nordeste, agora beneficiada com as obras de alteração do edifício da Casa do Trabalho a creche.
No âmbito da infância e juventude, o presidente da edilidade apontou outros projetos que pretende, no corrente ano se possível, dar
inicio, com a colaboração do Governo, estando entre estes, as novas
infraestruturas de apoio ao recreio, para atividades extracurricula-
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destaques

Nova ação de formação do Programa
Empreende Açores
O Governo Regional deu início em finais de março, no concelho,
a mais um curso de formação/ação do Empreende Açores.

O Governo Regional deu início em finais de março, no concelho, a mais um curso de formação/ação do Empreende
Açores.
A iniciativa, organizada pela Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA), em parceria com a
CRESAÇOR e a Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, pretende proporcionar aos formandos conhecimentos na área empresarial, com vista à exploração do potencial económico dos recursos naturais dos Açores.
Após a conclusão da formação, gratuita e com a duração de um mês, os formandos terão a possibilidade de desenvolver
o seu plano de negócio num prazo de seis meses e, posteriormente, implementar o projeto, com acompanhamento
personalizado, num período de 12 meses.
Destina-se a desempregados com o 9.º ano de escolaridade como habilitação mínima, jovens inseridos em projetos da
Direção Regional da Juventude com interesse em desenvolver atividades no âmbito das indústrias criativas, empresários ligados ao ramo do artesanato, em articulação com o Centro Regional de Artesanato dos Açores, e empresários de
micro e pequenas empresas.
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Câmara emprega mais 80 pessoas

A autarquia colocou mais 80 pessoas no mercado de trabalho, atra-

autarquia, saindo deste valor os 250 mil euros com a ocupação de

vés do Programa Recuperar, do Governo Regional. Destes 80 em-

desempregados”.

pregados, 12 são renovações e 68 são colocados pela primeira vez.

A criação destes postos de trabalho trará às famílias mais vulne-

A assinatura do contrato de trabalho, no mês de fevereiro, teve a pre-

ráveis um suporte familiar, e terá impacto na economia do con-

sença das entidades governamentais parceiras da câmara na coloca-

celho do Nordeste e da ilha, pois “em cada euro que o município

ção de desempregados, nomeadamente a Direção Regional das Obras

gaste nestes projetos, o Governo dos Açores injeta na economia

Públicas, Transportes e Comunicações, e a Direção Regional dos Re-

local mais 4 euros, sendo esta também uma forma de impul-

cursos Florestais, através dos respetivos diretores Bruno Pacheco e

sionar a economia local”, disse o autarca dirigindo-se aos 180

Anabela Isidoro, assim como de algumas juntas de freguesia.

colocados.

Dirigindo-se aos cerca de 180 trabalhadores atualmente coloca-

No fim da assinatura dos contratos de trabalho, os trabalhadores

dos através do município (a partir de programas como o Recupe-

tiveram uma ação de formação sobre higiene e segurança no

rar, o Prosa, subsidiados do Centro de Emprego, PIIE e Estagiar L

trabalho, promovida pela câmara municipal, como ferramenta

e T), o presidente da Câmara do Nordeste referiu o esforço finan-

relevante no desempenho das novas funções.

ceiro que a autarquia está a despender ao empregar um número
tão elevado de pessoas, sendo uma medida social que acarreta
um valor anual de 250 mil euros do orçamento municipal.
O presidente da autarquia sublinha o facto destes 250 mil euros representarem um “enorme esforço para uma autarquia que recebe 4,2
milhões de euros do Orçamento Anual do Estado, sendo que cerca
de 1 milhão e 500 mil euros são para pagar dívida contraída nos
mandatos anteriores; 1 milhão e 800 mil euros para pagamentos fixos de vencimentos, e o restante destinado a despesas correntes da
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Antiga escola
passa a Espaço
Jovem de
Santo António
do Nordestinho
As instituições de Santo António do Nordestinho, nomeadamente o agrupamento de escuteiros e o ATL da Casa do Povo,

O espaço de ATL (Ocupação de Tempos Livres) pas-

passaram a ter um edifício remodelado e adaptado às suas ne-

sou a ter melhores condições físicas, assim como

cessidades.

o Agrupamento de Escuteiros de Santo António que

O edifício que albergará ambas as instituições é a antiga Escola

passa a ter mais espaço para o desenvolvimento

Primária de Santo António, que passou a ter novas funções, sem

das atividades, para receber outros agrupamentos

com isso perder a sua integração no património da freguesia.

em regime de acantonamento e mesmo promover

A câmara municipal entregou, em março, as chaves do edifício

convívios e atividades na freguesia.

às instituições que vão ficar ali instaladas, tomando agora a
escola o nome de Espaço Jovem de Santo António do Nordes-

“A obra vem dar resposta a um anseio da população, que agora

tinho.

a vê realizada, esperando o município que os responsáveis por

O município procedeu a obras de reparação do estabelecimento,

estas instituições possam, além de preservar o espaço, valori-

face ao estado de degradação em que o mesmo se encontrava,

zá-lo, em prol de uma juventude mais ativa e dinâmica”, disse o

recorrendo a apoios do Prorural e do Governo Regional, no valor

presidente da câmara aquando da entrega das chaves do Espaço

de 111 mil euros.

Jovem de Santo António do Nordestinho.
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Incubadora
de Empresas
a funcionar

Se procura uma ideia de negócio e o apoio para a sua concretização.
A Incubadora de Empresas do Nordeste poderá ajudá-lo. A
incubadora está a funcionar desde o passado mês de fevereiro
na Vila do Nordeste, num edifício adaptado para o efeito, na
Rua Debaixo da Ponte.
O apoio da Incubadora de Empresas destina-se a apoiar ideias
de negócio ou a revitalização de empresas, com implementação no concelho do Nordeste.

• Informação sobre programas de apoio: programas do Governo dos Açores e Novos Fundos Comunitários
• Possibilidade de criação e instalação de novas empresas no
edifício da Incubadora de Empresas, durante 3 anos, sem
custos de utilização do espaço
• Apoio administrativo a novas empresas mesmo que não
instaladas na Incubadora
• Promoção de formações na área do empreendedorismo.

Serviços prestados pela Incubadora
• Auxilio na criação e desenvolvimento de uma ideia de negócio
• Cedência de documentação e apoio administrativo

Horário de funcionamento
2ª a 6ª feira- 9h30/12h30 – 13h30/18h00
Telf. 296098229
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Formandos vão ter o apoio
da Incubadora de Empresas

O município celebrou a 11 de fevereiro um protocolo com a Esco-

Na assinatura do protocolo- no dia em que a Escola Profissional do

la Profissional do Nordeste, de colaboração entre a Incubadora de

Nordeste celebrou 17 anos de vida-, o presidente da câmara falou da

Empresas do Nordeste e aquele estabelecimento de ensino com o

importância de apoiar jovens promotores de ideias de negócio que

objetivo de apoiar os formandos, após a conclusão do curso, na pro-

garantam o autoemprego ou se possível empreguem mais pessoas,

cura de uma ideia de negócio ou na implementação de um projeto.

e que contribuam para o desenvolvimento e enriquecimento do concelho do Nordeste.

Com a celebração deste protocolo, os formandos
da Escola Profissional do Nordeste terão facilitada
toda a logística decorrente da empresa; apoio na
reformulação de candidaturas e nova submissão
quando estas não reúnam as condições necessárias
à sua validação, podendo os proponentes, após a
aprovação da candidatura, iniciar a atividade de
acordo com o estipulado nos estatutos da Incubadora de Empresas.
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Dirigindo-se aos formandos da Escola Profissional do Nordeste,
Carlos Mendonça salientou a pertinência de disponibilizar aos
jovens, naturais e ou residentes no concelho, um conjunto de
serviços, num ambiente empresarial e de desenvolvimento de
ideias de negócio, bem como infraestruturas físicas que possibilitem a concretização de atividades que promovam a economia
local.

destaques

Município reduz a despesa em 3,4 milhões de euros

O município está a cumprir os objetivos de endividamento previs-

necessário avaliar constantemente quais as prioridades de in-

tos no Plano de Ajustamento Financeiro, tendo conseguido uma

vestimentos no concelho, “uma vez que os recursos são muito

redução de 2,1 milhões de euros de endividamento, além dos 1,3

escassos, e apostar em políticas direcionadas para as pessoas e

milhões de euros previstos no plano, num total de 3,4 milhões

para a questão social”.

de euros.
Transferência para as juntas e apoio social
No último relatório trimestral de acompanhamento do PAEL do

Regista-se um desvio negativo no Plano de Ajustamento de apro-

ano 2014, verificou-se a superação das metas definidas pelo an-

ximadamente 300 mil euros, justificado pelo cumprimento, não

terior executivo, no que concerne à receita, prevista no Plano de

previsto no plano, dos acordos de execução de transferências

Ajustamento Financeiro.

para as juntas de freguesia, e pela necessidade do município
prestar apoio social à população através de transferências cor-

Estes resultados positivos do relatório de acompanhamento do

rentes realizadas para famílias e instituições sem fins lucrativos.

Plano de Reequilíbrio Financeiro, incluindo o Plano de Apoio à
Economia Local após este primeiro ano de mandato, “dá-nos a

A câmara lamenta que o relatório tenha sido votado apenas pela

esperança de que é possível com o sacrifício de todos os nor-

maioria do PS na autarquia, “não se percebendo a abstenção

destenses, equilibrar as contas do município e com isto relançar

dos vereadores do PSD, quando foram eles que elaboraram este

brevemente a economia local”, disse o presidente da autarquia

Plano de Ajustamento Financeiro, e foi agora este executivo que

quando apresentou o relatório em reunião de câmara e posterior-

ultrapassou todas as expectativas deste plano de forma bastante

mente à Assembleia Municipal, acrescentando que é, no entanto,

positiva”.
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Assembleia congratula
a câmara pela redução
de despesa em 2014

Serviço Municipal
de Proteção Civil
volta a ser testado

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, um voto de congratulação ao executivo da câmara municipal, por ter sido a autarquia
açoriana que mais despesa cortou em 2014, tendo sido unicamente
superada, a nível nacional, pelas autarquias de Alfândega da Fé e
do Fundão, e que liderou o corte de despesas das autarquias nos
Açores com 8,8 milhões de euros, representando metade do corte de
despesa nas autarquias a nível regional.
O voto de congratulação remete para o jornal “Açoriano Oriental”,
que na edição de 7 de fevereiro de 2015 ressalva o facto de a Câmara
do Nordeste ser a autarquia açoriana que mais despesa cortou no
ano transato.
O voto da Assembleia Municipal do Nordeste tem ainda em consideração o facto de em pouco mais de um ano de mandato, a câmara conseguir reduzir o pagamento aos fornecedores, num prazo de
1139 dias para 31 dias, contribuindo, desta forma, para um alívio
financeiro significativo das empresas e dos fornecedores de serviços
ao município.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros os Açores
(SRPCBA) realizou um simulacro em março, designado de CPX
Touro 151, envolvendo todos os concelhos da ilha de São Miguel.
A preparação, execução e avaliação do Simulacro CPX Touro 151

A Assembleia considerou que a diminuição da despesa se deveu ao

ocorreu entre os dias 2 e 5 de março, tendo por finalidade testar o

esforço conjunto de uma equipa camarária que promoveu a revisão

Serviço Municipal de Proteção Civil de todos os concelhos da ilha

de todos os contratos e prestações de serviço com fornecedores e

de São Miguel, assim como a estrutura operacional do SRPCBA.

outras entidades e ao bom uso das verbas transferidas pelo PAEL,

Tratou-se de um exercício do tipo CPX – Exercício de Posto de Co-

que possibilitará à autarquia candidatar-se ao Quadro Comunitário

mando (utilizando-se apenas as comunicações sem recorrer à des-

2014-2020 e, desta forma, também beneficiar de uma série considerável de apoios da parte do Fundo Social Europeu, colocando os
nordestenses no mercado de trabalho através de programas do Governo Regional.

locação de meios), recaindo o simulacro num quadro de condições
atmosféricas adversas (chuva e vento forte) que se fizeram sentir em
toda a ilha.

O voto de congratulação foi aprovado com os votos da bancada do

Após a realização do simulacro, reunido para avaliação do

PS e um voto da bancada do PSD, uma abstenção e os restantes

mesmo, o Serviço Municipal de Proteção Civil fez um ba-

votos contra do PSD.

lanço positivo da forma como decorreu o teste à operacionalidade do Serviço Municipal, tendo todas as entidades
diretamente envolvidas no incidente respondido atempadamente às dificuldades que foram surgindo. Mesmo assim,
ocorreram situações que carecem de melhoramentos e de maior
eficácia do Serviço Municipal de Proteção Civil, nomeadamente de
coordenação com o SRPCBA.

destaques

Banco alimentar e apoio domiciliário a idosos
Propostas mais votadas no Orçamento
Participativo
A criação de um banco alimentar para famílias carencia-

cação e os hábitos alimentares, assim como proceder ao

das e a constituição de uma equipa pluridisciplinar para

levantamento de algumas necessidades do idoso. Para a

visita domiciliária a idosos foram as propostas mais vota-

implementação de mais este apoio aos idosos, a câmara

das pelos nordestenses no Orçamento Participativo, me-

prevê a possibilidade de parceria com a Santa Casa da Mi-

dida implementada pelo município para que a população

sericórdia e com a PSP do Nordeste.

pudesse pronunciar-se sobre o orçamento municipal.
A câmara municipal avançará no corrente ano com as duas

Banco Alimentar

propostas mais votadas, sendo que a implementação de
visitas domiciliárias aos idosos surgirá como um comple-

O banco alimentar para famílias carenciadas consis-

mento às medidas sociais “Dar Vida aos Anos” e à “Oficina

tirá na criação de um banco de alimentos destinado a

Domiciliária”, já integradas no Orçamento de 2015. Esta

solucionar problemas prementes de famílias economi-

ação consistirá na realização de visitas periódicas aos ido-

camente mais fragilizadas, concretizável através de um

sos do concelho com o propósito de acompanhar a medi-

protocolo a celebrar entre o município e as juntas de freguesia, sendo estas responsáveis pela distribuição dos
alimentos.
Ao todo, o Orçamento Participativo englobou 16 propostas, estando a seguir às duas propostas mais votadas
projetos como a manutenção e sinalização de trilhos; a
revitalização dos parques infantis; a implementação de
um campo de férias desportivo; a criação de uma loja
do artesão e de uma peça de artesanato representativa
do Nordeste; a criação de uma escola de música na freguesia da Achada, entre outros projetos mais pequenos
nas áreas da cultura, do desporto e do lazer, que os nordestenses consideram de interesse implementar no seu
concelho.
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AÇÃO SOCIAL

Criado Conselho Municipal
para segurança da população

O Conselho Municipal de Segurança do Município do Nordeste tomou posse a 13 de março deste ano. Surgiu por iniciativa da au-

Cabe ao Conselho de Segurança formular propostas

tarquia, com o princípio de promover a cooperação entre entidades

para a solução de problemas de marginalidade e de

que na área do município têm intervenção ou estão envolvidas na

segurança dos cidadãos no município e participar

prevenção e na garantia da inserção social e da segurança da po-

em ações de prevenção, além de promover a dis-

pulação.

cussão sobre medidas de combate à criminalidade

Integram o conselho a própria autarquia (através do presidente da

e à exclusão social e aprovar pareceres a remeter a

edilidade, que também preside o órgão); a presidente da Assembleia

entidades relacionadas com estas questões.

Municipal; os presidentes das juntas de freguesia; um representante
do Ministério Público; os comandantes da Esquadra da PSP e dos

“Este Conselho de Segurança responde a um anseio de há muitos

Bombeiros do Nordeste; um representante do Serviço de Ação So-

anos, que agora se tornou realidade, podendo ser uma instituição

cial, assim como da Escola do Nordeste, incluindo a Associação de

parceira na luta contra a criminalidade local e no combate à exclusão

Pais, do Centro de Saúde do Nordeste e dois cidadãos de reconheci-

social, promovendo-se mais segurança no Nordeste”, disse o presi-

da idoneidade, desi- gnados pela Assembleia Municipal.

dente da autarquia na tomada de posse do órgão.
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Bolsa para ajudar carenciados
e facilitar a fixação de jovens
A autarquia considerou ser importante a atribuição de bolsa de

uma viagem aérea os beneficiários de bolsa que estudem fora da

estudo a estudantes oriundos de famílias economicamente mais

ilha de São Miguel.

vulneráveis, criando para o efeito um regulamento municipal.

Como contrapartida da atribuição de bolsa, os beneficiários ficam sujeitos aos estágios efetuados no concelho e obrigados a

O município encara a medida como sendo também po-

concorrer, durante 3 anos, também a trabalho no Nordeste. Não

sitiva no combate à desertificação dos jovens e para

sendo possível no concelho, terão de concorrer para a Região.

o desenvolvimento cultural e económico do Nordeste

Mais informações sobre a atribuição de bolsa podem ser consul-

a longo prazo, podendo combater algumas lacunas ao

tadas na página eletrónica do município.

nível do conhecimento e da capacidade empreendedora da população.
Será atribuído anualmente o máximo de cinco bolsas, não podendo ser atribuída mais do que uma bolsa por agregado familiar.
A apresentação de candidaturas está definida para o próximo
mês de outubro, e o montante de cada bolsa será de 1.100 euros anuais, pago em duodécimos. São igualmente apoiados com

Criar oportunidades para a inserção
dos jovens no mercado de trabalho
O município volta a dar oportunidade aos jovens do conce-

estufas, serviços administrativos, gabinetes de arquitetura e

lho de se inserirem no mercado de trabalho após a formação

do desporto. Será de salientar os estagiários com licenciatura

académica ou técnico-profissional, ao colocar mais 9 jovens

que integram estes dois gabinetes, concretamente o técnico

a trabalhar nas valências da autarquia, através do programa

da área do desporto que ficará responsável pela criação da

Estagiar L e T, a decorrer entre janeiro e junho deste ano.

Carta Desportiva Municipal, que se elabora pela primeira vez
no concelho, assim como pela avaliação de todas as infraes-

Os estagiários foram colocados em diferentes serviços do

truturas desportivas existentes e das necessidades em equi-

município, desde o Parque de Campismo da Feira ao Parque

pamentos para a prática desportiva.

dos Caldeirões, Museu do Nordeste, parque de máquinas e
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Autarquia
leva a
informática
aos centros
de convívio
Através do gabinete de informática do município, arrancou no pri-

aquisição de ferramentas mais básicas como o word, o uso do cor-

meiro trimestre do ano uma formação de iniciação à informática nos

reio eletrónico e o acesso à Internet.

centros de convívio de idosos.
A iniciativa do município, que recebeu a designação de Infogeração,

Sessões de leitura nos centros de convívio

está a ser muito bem acolhida pelos utentes dos centros de convívio

Também com os centros de convívio de todas as freguesias, a au-

(valências da Misericórdia do Nordeste), ora porque desejam melho-

tarquia promove, desde 2014, sessões de leitura com os utentes,

rar os conhecimentos de informática, ora por se tratar de mais uma

através da deslocação de um funcionário da Biblioteca Municipal do

ocupação no centro.

Nordeste a estes espaços, juntando-se à leitura a possibilidade de o

Nos primeiros dias da formação é proporcionado o contacto com

utente requisitar livros da biblioteca.

o computador e o manuseamento do equipamento, seguindo-se a

Pelos direitos dos idosos
A Câmara Municipal do Nordeste aderiu à campanha nacional “Tri-

ção de um quadrado em lã, feito por duas auxiliares da câmara, para

cota esta ideia! – Uma manta pelos direitos dos idosos”.

ser anexado à manta, que já conta com trinta metros de comprimen-

“Tricota esta ideia” é uma campanha de sensibilização promovida

to, e que percorrerá todos os concelhos do país.

pelo projeto “Juntos por Mais”, em parceria com instituições do

Pretende-se, desta forma, sensibilizar a população portuguesa e os

concelho de Oeiras e desenvolvida a nível nacional, com o objeti-

agentes políticos para o aumento dos abusos físicos, psíquicos e emo-

vo de chamar a atenção para os direitos dos idosos, que, embora

cionais que muitos idosos são vítimas e

sejam “enciclopédias vivas”, são, muitas vezes, menosprezados, as-

para os efeitos dramáticos que as alte-

sim como, devido à fragilidade física e emocional que apresentam,

rações socioeconómicas têm provocado

ambas decorrentes do envelhecimento, são frequentemente expostos

nas suas vidas.

a situações de solidão e por vezes a maus-tratos em todas as suas

Entende-se que pequenas ações deste

formas.

género podem marcar a diferença na

Sensibilizado para as questões sociais que envolvem os mais caren-

vida de quem mais precisa.

ciados e os mais vulneráveis, o município contribuiu com a elabora-
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Abertas as inscrições
para o Cartão Dar Vida aos Anos
Estão a decorrer as inscrições para o Cartão Dar Vida aos Anos,

Benefícios do Cartão Dar Vida aos Anos

medida social implementada pelo município do Nordeste.

O Cartão Dar Vida aos Anos, destinado a residentes no concelho

O Cartão Dar Vida aos Anos destina-se a pessoas com 65 ou

do Nordeste e com idade igual ou superior a 65 anos, vai permi-

mais anos de idade, devendo os candidatos deslocar-se ao gabi-

tir melhorar a qualidade de vida dos idosos através de medidas

nete de Serviço Social da câmara municipal.

como:

A autarquia disponibiliza a deslocação de um técnico à

• Transporte e renovação de receituário crónico, em parceria

habitação de pessoas com dificuldades de mobilidade, desde
que previamente informada para o efeito.

O ato de inscrição deverá ser acompanhado dos seguintes documentos
• Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;

com o Centro de Saúde de Nordeste;
• Descontos resultantes de parcerias com a sociedade civil;
• Apoio na aquisição de receituário crónico, em farmácias sediadas no concelho, não podendo ser cumulativo com outros
apoios para o mesmo fim;
• Isenção de taxas municipais pela execução de obras de con-

• Cópia do Cartão de Contribuinte;

servação, ampliação, alteração e reconstrução de fogo, desti-

• Atestado emitido pela junta de freguesia, onde conste expressa-

nado exclusivamente a habitação e cujo orçamento total não

mente que reside há pelo menos um ano na freguesia, a compo-

ultrapasse os 10.000 euros, e execução de pequenas repara-

sição do agregado familiar e o número de eleitor do candidato;

ções em habitações ao abrigo do projeto Oficina Domiciliária;

• 1 Fotografia tipo passe, atualizada (a fotografia poderá ser tirada no gabinete de Serviço Social na altura da inscrição);
• Última nota demonstrativa de liquidação de IRS e respetiva
declaração, de todos os elementos que constituem o agrega-

• Benefícios em iniciativas culturais, recreativas e desportivas
promovidas pela autarquia e descontos na ordem dos 50 por
cento nas tarifas e taxas de acesso a equipamentos municipais
de lazer, desportivos e culturais.

do, ou, se for o caso, certidão de isenção emitida pelo Serviço
de Finanças;
• Declaração com o total da pensão mensal e anual do ano anterior, bem como da declaração do complemento regional de
pensão;
• Declaração da Segurança Social comprovativa do recebimento
ou não de outras pensões e subsídios, tais como RSI, Subsídio de desemprego e social de desemprego, entre outras, para
todos os elementos do agregado com idade igual ou superior
a 16 anos;
• Em caso de dúvida poderá a câmara municipal solicitar ao
candidato outros documentos que se revelem necessários
para uma correta avaliação da candidatura.
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Vacina preventiva da gastroenterite
distribuida gratuitamente
As crianças do concelho do Nordeste, com idade com-

porcionar melhores condições de saúde às crianças, prevenindo

preendida entre as 6 semanas e os primeiros 6 meses

as gastroenterites causadas pela infeção do rotavírus, atendendo

de vida, vão receber a vacina preventiva da gastroen-

ao facto deste vírus ser a causa mais comum das diarreias graves

terite (derivada da infeção do rotavírus), distribuída

nos bebés e nas crianças de tenra idade.

gratuitamente pelo município.

Trata-se de mais uma medida social da autarquia, no sentido
da promoção da igualdade na prevenção da saúde das crianças,
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A vacinação já arrancou, em finais de fevereiro, no Centro de Saúde

sendo a vacina recomendada pelos pediatras, mas inacessível a

do Nordeste, tendo o presidente da câmara e a diretora de enferma-

todas as famílias por não ser comparticipada pelo Sistema Re-

gem daquela unidade de saúde, Idalina Borges, recebido previa-

gional de Saúde.

mente os pais para uma sessão de esclarecimento sobre a vacina.

A administração da vacina é feita de forma oral, sendo por isso

No encontro com os pais, o autarca referiu-se à importância da

de fácil administração. Serão prestados aos pais os esclare-

vacina Rotarix chegar a todas as crianças do concelho, indepen-

cimentos necessários pelo centro de saúde no que respeita à

dentemente das condições económicas das famílias, tratando-se

administração e às doses necessárias (duas doses).

de uma prevenção primária que até então não estava ao alcance

A campanha do município do Nordeste tem a colaboração téc-

de todos face ao seu elevado custo.

nica da Secretaria Regional da Saúde e do Centro de Saúde de

Com a distribuição gratuita da vacina, o município pretende pro-

Nordeste.

AÇÃO SOCIAL

Empresários
colaboram
com medida
de apoio
aos idosos
O município assinou um protocolo com 19 empresas e algumas instituições que se associaram ao Cartão Dar Vida aos Anos, criado

das empresas na implementação deste apoio aos idosos.

pelo município como medida social de apoio à população com mais

Como contrapartida da colaboração dos empresários, Carlos

de 65 anos de idade.

Mendonça mostrou-se disponível para apoiar na divulgação e na

Na assinatura do protocolo de colaboração, o presidente da au-

promoção das empresas aderentes, através dos meios de comuni-

tarquia manifestou grande satisfação pelo número significativo de

cação do município, assim como criar para os estabelecimentos

empresários e de entidades sociais que se associaram ao cartão

uma placa que identifique a adesão da empresa ao Cartão Dar Vida

Dar Vida aos Anos, dizendo ter sido indispensável o contributo

aos Anos.

Município parceiro
de escola superior
de Coimbra
A Câmara do Nordeste associou-se à Escola Superior de Tecnologia
da Saúde de Coimbra e ao Sensing Future Technologies Company
no estudo que este instituto está a desenvolver de prevenção de quedas e fraturas na população idosa, concretamente em pessoas com
55 ou mais anos.
O objetivo do projeto passa por contribuir para a qualidade de vida

superior de Coimbra, realizados em todas as freguesias do conce-

da população mais idosa, dando-lhe conhecimento e ferramentas

lho, também com a colaboração da Santa Casa da Misericórdia do

(não só ao idoso como aos técnicos de saúde) para que possam

Nordeste.

ser evitados problemas maiores de saúde originados por quedas e

A população idosa tem tido uma atenção especial do município,

consequentes fraturas.

através de várias ações direcionadas para a qualidade de vida desta

Com o lema “Dar Vida aos Anos”, a Câmara do Nordeste promoveu

camada da população.

em 2014 dois rastreios que integram o estudo daquela instituição
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Funcionários
da autarquia
com desconto
no comércio local
A autarquia tem vindo a desenvolver e a apoiar iniciativas que visam
a promoção do desenvolvimento do concelho, nomeadamente parcerias com empresas, tendo recentemente celebrado um protocolo
com a Açoróptica - Sociedade Açoriana de Óptica e Ourivesaria,
Lda., com estabelecimento comercial no Nordeste, para atribuição

de descontos aos trabalhadores do município e das empresas municipais.
O apoio aos funcionários abrangerá os cônjuges e descendentes diretos, bem como os elementos do executivo da Câmara e da Assembleia Municipal do Nordeste.
Ao município, através do gabinete de Serviço Social, cabe a responsabilidade de apoiar e publicitar todas as instituições e empresas
parceiras, através da sua página eletrónica.
No caso em concreto da Açoróptica, a empresa aplicará o desconto de
20% em lentes, 15% em aros ou 100% de desconto na consulta, na compra de aros e lentes acrílicas antirreflexo, aos beneficiários do protocolo.
O objetivo da autarquia é estender a celebração deste protocolo de
cooperação a outras empresas do concelho, estando a desenvolver
esforços neste sentido.

Câmara recebe
governador do
Lions Clube
O Lions Clube de Nordeste recebeu em janeiro o Governador

queno momento de reflexão e troca de ideias sobre as atividades

do Distrito 115 Centro Sul, Américo Marques, que se fez acom-

desenvolvidas pelo Lions Clube de Nordeste.

panhar pelo Presidente da Região Açores, Paulino Amaral, bem

Foi abordada também a importância das parcerias entre entida-

como pelos Past Governadores do Distrito 115 Centro Sul, Gra-

des para obtenção de melhores resultados na ajuda ao próximo e

ciete Santos Costa e Nuno Ferrão, pelo Past Presidente do Con-

na prossecução dos objetivos do movimento lionístico.

selho Nacional de Governadores dos Lions de Portugal, Carlos

Seguiu-se um almoço de trabalho, finalizado com uma visita à

Santos Costa.

sede do Lions Clube de Nordeste, onde se debateram os problemas sociais mais relevantes do concelho e as atividades que têm

A visita iniciou-se na câmara municipal, onde o vice-presidente

vindo a ser desenvolvidas por este clube em prol da população

recebeu a comitiva e os representantes do Lions Clube de Nor-

do Nordeste.

deste, para apresentação de cumprimentos, seguindo-se um pe-
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atividade do municipio
Obras

• P avimento sintético do Polidesportivo da Achadinha

• P avimento sintético do Polidesportivo da Salga

• P avimento sintético do Polidesportivo de Algarvia

17

atividade DO municipio
Obras

•M
 uro em pedra de contenção no largo do Treato da Rua das Almas, Santana

• C ircuito de manutenção física de Algarvia

• A daptação de escola a Espaço Jovem de Santo António

18

• A poio em melhorias no exterior do Farol do Arnel

atividade do municipio
Obras

• A daptação de armazém a Posto de Turismo

•M
 uro em pedra de contenção na Rua do Cinzeiro, Pedreira

• R eabilitação da sede da Incubadora de Empresas
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atividade DO municipio
Obras

• R evalorização da Escola da Lomba da Pedreira

Outras Obras
• C obertura e anexo da Escola Manuel Inácio de Melo, Salga

• P intura dos painéis da Senhora do Pranto

•M
 elhorias de casa do município na Rua Nova, Achada

• P avimento e retelho na Escola da Lomba da Fazenda

• A rranjos no estacionamento junto à Igreja, Santana

• D emolição de ruinas na Rua das Courelas, Vila do Nordeste

• R eparação de passeios na Rua do Lameiro, Algarvia

•M
 elhorias da casa da Junta de Freguesia na Rua do Moio,

•M
 elhorias na casa do município da Rua da Canada, Algarvia
• E xecução de pista provisória para prova de Todo o Terreno,

Pedreira

•M
 elhoria dos equipamentos de eletrificação das escolas do
1º ciclo

Santo António

• P asseios na Rua Abel Dinis, São Pedro

• R eparações do Restaurante Tronqueira
• L impeza dos reservatórios de água
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Apostar na
agricultura

Em parceria com a Ordem dos Economistas da Delegação Regional

ralização das quotas leiteiras, que afetará as famílias que não con-

dos Açores e o Clube de Produtores Continente Açores, a câmara

sigam reunir as condições necessárias para aumentar a eficácia das

promoveu uma ação de sensibilização, destinada principalmente aos

explorações, entende que “este é também, mais do que nunca, o

produtores agrícolas do concelho, como forma de incentivo à pro-

momento de apostar noutros mercados e noutras vias de desenvolvi-

dução agrícola, possível de ser exportada e diretamente vendida aos

mento”, disse o presidente no encontro com os produtores agrícolas.

hipermercados Continente.

A câmara tem vindo a sensibilizar a população para a pertinência

Trata-se de uma iniciativa que pretende essencialmente canalizar

do investimento em novos mercados, com o objetivo de garantir o

mão-de-obra para a produção agrícola, como ajuda ao desenvolvi-

futuro das famílias, sendo exemplo desta intenção a criação da In-

mento económico do concelho e das famílias.

cubadora de Empresas do Nordeste, que já se encontra a funcionar.

A câmara municipal, ciente das dificuldades que decorrerão da libe-

Ensinar as crianças a reciclar
A empresa municipal Nordeste Ativo, com a colaboração da MU-

para que as crianças comecem a empreender desde muito cedo os

SAMI, deslocou-se a todas as escolas do 1º ciclo do concelho do

cuidados a ter com a preservação do ambiente, sendo elas, também,

Nordeste para uma campanha de sensibilização ambiental.

um bom veículo de transmissão destas preocupações aos adultos.

A Nordeste Ativo levou às crianças aspetos básicos
da reciclagem, complementado com jogos sobre a
separação dos resíduos, um folheto informativo e
um desenho para colorir.
No final da sensibilização, foi ainda abordado o
tema da água, explicando-se os benefícios da água
e a importância da sua poupança, também complementado com um folheto informativo.
A ação de sensibilização contou com a presença de
227 alunos do 1º ao 4º ano, além dos professores e
alguns auxiliares.
Na ocasião, o presidente da Câmara do Nordeste
disse ser fundamental este tipo de sensibilização
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POUPAR ENERGIA

Gestos simples podem representar
poupanças significativas no consumo de energia
Frigoríficos e arcas congeladoras
• O frigorífico e a arca congeladora são responsáveis por cerca
de 30% dos gastos em eletricidade. Prefira equipamentos de
classe A ou B. Por serem mais eficientes, poupam energia e
dinheiro.
• Afaste o frigorífico/arca de fontes de calor próximas, tais
como, fornos, fogões e exposição solar direta.
• Não encoste o frigorífico/arca à parede, de forma
a garantir uma boa ventilação e a dissipação
do calor na traseira do equipamento.
• Retire os alimentos de que precisa de
uma só vez e de forma rápida.
• Proceda à descongelação e limpeza
do frigorífico/arca pelo menos uma
vez por ano.
• Substitua as borrachas vedantes das
portas sempre que notar a sua degradação.
Preparação de Refeições
• A confeção/aquecimento de refeições representa cerca de 30% do consumo de energia de uma casa (gás e eletricidade).
• Na compra de um fogão ou forno, prefira os mais
eficientes.
• A chama ou a placa elétrica não deve ser maior do
que a base da panela.
• Aqueça apenas a quantidade de alimentos de que
necessita, para não desperdiçar energia.
• Desligue o fogão/forno um pouco antes de
os alimentos estarem cozinhados.
• Para aquecer a comida prefira o micro-ondas, pois gastará menos do que
se usar o forno ou fogão.
• Quando adquirir novas panelas, prefira as que têm fundo térmico.
• Sempre que possível, utilize a panela de pressão.
Aquecimento de águas sanitárias
• Prefira o duche ao banho de imersão e desligue-o enquanto
se ensaboa.
• Escolha esquentadores “inteligentes” que se desligam quando
não estão a ser utilizados.
• Sempre que possível opte por equipamentos economizadores
de água e de energia nos chuveiros. A qualidade do duche
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mantém-se e o consumo é reduzido em 50%.
• A proveite a energia solar para aquecer a água e a casa.
Máquinas de lavar/secar roupa
• P refira máquinas mais eficientes (classe energética A ou B).
• Não use a máquina a meia carga, pois gastará quase o mesmo
do que se estivesse cheia.
• Hoje em dia as lavagens são bastante eficazes a
baixas temperaturas (30º C / 40º C). Use a sua
máquina neste modo sempre que possível.
• Utilize detergentes de pré-lavagens aplicados diretamente nas zonas mais sujas
da roupa, em vez de programas muito
intensos com temperaturas elevadas.
• Use, sempre que possível, os programas mais rápidos.
• Utilize a máquina de secar roupa apenas quando não lhe for possível secar
ao ar livre.
Iluminação
• Sempre que houver luz natural suficiente, evite
o uso de iluminação artificial.
• Sempre que possível troque as lâmpadas tradicionais por lâmpadas economizadoras ou fluorescentes, nos locais de maior utilização da casa, reduzindo assim significativamente o consumo.
• Por exemplo, se substituir uma lâmpada incandescente de 60 w, que esteja diariamente acesa
mais de 4 horas, por uma economizadora equivalente de 11 w, poupará cerca
de 10 euros por ano em energia, ou seja,
ao fim do primeiro ano irá recuperar o que
gastou. Sabendo que estas lâmpadas duram 8 a
10 vezes mais do que as normais, imagine quanto
poupará...
Aparelhos eletrónicos
• Procure aparelhos com um baixo consumo em “stand-by”.
Estima-se que 10% da energia elétrica consumida nas casas
e escritórios, na Europa, derive dos elevados consumos “stand-by” dos diversos aparelhos.
• Sempre que possível desligue os aparelhos que não estão
em uso.

AMBIENTE

Resíduos 2014
Nordeste em retrospectiva
No ano de 2014 deram entrada no Aterro Sanitário do Nordeste um total de 2.347 toneladas de resíduos. Destes, 1.301 toneladas (55%) foram resíduos indiferenciados.

Dos restantes resíduos…
630 Toneladas

(27%) de resíduos verdes

124 Toneladas

(5%) de vidro

116 Toneladas

(5%) de resíduos industriais banais (RIB)

84 Toneladas

(4%) de papel/cartão

64 Toneladas

(3%) de plástico/metal

28 Toneladas	(1%) de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).

Fazendo uma análise da produção de resíduos urbanos por habitante no concelho, verificou-se que esta situou-se nos 336,4
kg por habitante ao ano, correspondendo a 0,93 kg por habitante ao dia.
A média regional situa-se nos 561,8 kg habitante ao ano, correspondendo a 1,54 kg por habitante ao dia, enquanto que no território
continental situa-se nos 511 kg/hab. ano, correspondendo a 1,40 kg/hab.dia.
Comparando com a média nacional e regional, os nordestenses produzem resíduos em menor quantidade,
o que não deixa de ser um bom princípio ambiental para o concelho.
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Jovens a trabalhar no município
plantam endémicas nos Graminhais
Para assinalar o dia Mundial da Floresta e da Árvore, os jovens do Recuperar e do
Estagiar L e T, que estão a trabalhar na câmara municipal, foram aos planalto dos
Graminhais plantar endémicas (plantas primitivas dos Açores).
A autarquia associou-se aos Serviços Florestais do Nordeste nesta atividade, a 20 de março, juntando trabalhadores
daqueles serviços e do município, numa tarde pedagógica
para os mais jovens, se bem que um pouco inóspita para
aqueles que não estão habituados às temperaturas mais baixas do planalto dos Graminhais.
A ação conjunta da Câmara do Nordeste e dos Serviços Florestais do Nordeste integrou um programa comemorativo
ao nível dos Açores, promovido pela Direção Regional das
Florestas e Recursos Florestais, envolvendo cerca de 3 mil
participantes (alunos das escolas da Região e público em
geral), não só na plantação de endémicas como em visitas
a viveiros, palestras, divulgação das Reservas Florestais de
Recreio, da flora e floresta primitiva dos Açores e dos viveiros florestais.

Melhoramento
do abastecimento
e da qualidade da água
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Pretendo resolver problemas de abastecimento e da qua-

sia a freguesia, seguindo-se a elaboração do Plano e subse-

lidade da água, a autarquia avançou com a elaboração do

quente revisão do tarifário a aplicar aos consumidores, numa

Plano Geral de Gestão do Abastecimento de Água. O Plano

perspetiva de garantia e de sustentabilidade económica e fi-

vai permitir o levantamento de falhas ou de necessidades

nanceira, quer em termos de custos de investimento quer de

existentes, e daqui passar para melhoramentos e neutrali-

exploração.

zação de desperdícios que existem atualmente na captação e

Após esta fase, será elaborado um relatório da situação atual

no armazenamento de água.

da captação e do abastecimento de água, do estado de con-

Este estudo servirá também de suporte aos investimentos a

servação dos depósitos e dos meios de captação, da funcio-

efetuar a curto e a médio prazo no abastecimento de água, dan-

nalidade da rede e das necessidades das populações, para

do-se prioridade às necessidades mais evidentes nesta área.

daí passar para a otimização dos serviços, criando-se novas

A primeira ação passará pelo levantamento da rede, fregue-

infraestruturas caso se justifique.

turismo

Nordeste tem potencial turístico
A Associação de Turismo dos Açores (ATA), através do coordenador José Eduardo Toste, esteve no Nordeste para falar da oferta e das potencialidades deste concelho para
atrair o turismo. A iniciativa de criar o debate à volta das potencialidades do concelho
partiu da câmara municipal, convidando os promotores turísticos locais, assim como
a população, a ouvir e a propor ideias para o crescimento do setor no Nordeste.
tando esta praia identificada nos guias de
surf nacionais, e ainda a pesca de água
doce em algumas ribeiras, retomando uma
tradição deste concelho, não excluindo o
turismo equestre e o parapente, tendo
este último já alguma prática no Nordeste.
Rotas que valorizem o património
Relativamente à promoção do património
cultural, poderão ser criadas algumas rotas temáticas, nomeadamente dos moinhos de água, dos museus etnográficos ou
do património religioso (igrejas, ermidas e
treatos), tirando-se de mais esta oferta alguma receita para a preservação do próprio

Desportos de natureza

património.

Para atrair visitantes, o concelho do Nordeste tem de procurar conciliar a oferta natural (paisagem) com o património cultural e com o
turismo ativo, na opinião do preletor convidado.
Sobre o turismo ativo, a opção passa por identificar o produto que
melhor se identifica com o território, indo da observação de aves
(não só do priolo como de outras aves, incluindo as marinhas) aos
percursos pedestres, com contributos diretos para as freguesias; ao
canyoning, tirando proveito das ribeiras, ao mesmo tempo que se
promove a sua limpeza e manutenção; O BTT e outras modalidades ligadas ao cicloturismo, com a possibilidade de ser criado no
Nordeste um centro de desenvolvimento de BTT, fazendo uso da
vasta área florestal do concelho; o geocaching, como sendo uma
prática que tem dado bons frutos nos Açores, se acompanhada de
uma monitorização adequada; promoção de atividades náuticas,
nomeadamente da prática de surf na Praia do Lombo Gordo, es-

Boas práticas ambientais
As boas práticas ambientais, salvaguardando o facto de os Açores
terem recebido recentemente o título de principal destino de turismo sustentável na Europa, e estar entre outros destinos sustentáveis ao nível mundial, são outras ações às quais deve o Nordeste
dar continuidade e melhorar, nomeadamente no alojamento local,
na restauração e noutros serviços afetos ao turismo, assim como
no próprio tratamento dos resíduos urbanos e na limpeza do concelho.
A cultura das gentes e as tradições
Nas infraestruturas hoteleiras, as casas de turismo rural são vistas
como as mais adequadas a um território rural como o Nordeste, havendo já neste concelho um número significativo de ofertas.
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espaços que permitam um turismo de experiências, e ainda a oferta de um programa
de lazer, com calendário fixo, que inclua o
mais tradicional e singular da cultura local,
envolvendo as filarmónicas, o folclore,
os cantares e outros movimentos, tendo
sempre presente que o que atrai o visitante
é a oportunidade de vivenciar o mais genuíno da terra que o acolhe.
Autarquia aberta
para apoiar os empresários
No fim do debate, bastante participado peEm complemento ao alojamento, serão de ter em conta aspetos

los presentes, a Câmara do Nordeste, através do vice-presidente,

fundamentais como a implementação da gastronomia local na

mostrou a disponibilidade do município para apoiar os empresários

restauração; a promoção do artesanato genuíno do concelho; a

do setor do turismo, a melhorar ou a criar novas ofertas, através da

valorização da atividade agrícola, através de quintas ou de outros

Incubadora de Empresas.

Escolas dos Arrifes e da Maia visitam o Nordeste
Carlos Mendonça recebeu nos Paços do Concelho os alunos do 8º e

de enriquecimento cultural dos alunos e ao mesmo tempo de pro-

9º ano das escolas básicas integradas dos Arrifes e da Maia, no âmb-

moção do Nordeste.

ito de uma visita de intercâmbio com a Escola Básica e Secundária
do Nordeste. O intercâmbio com a Secundária do Nordeste foi pro-

Os alunos da Escola Básica e Secundária do Nordeste foram os an-

movido pelos docentes da disciplina de Educação Moral e Religião

fitriões do passeio pelo concelho, levando os colegas a conhecer

Católica das escolas envolvidas.

pontos principais do Nordeste.

A visita aos Paços do Concelho teve como propósito
o contacto dos alunos com as funções de uma autarquia e com o dia-a-dia dos responsáveis autárquicos.
Recebidos pelo presidente da câmara, os alunos foram elucidados sobre as responsabilidades da autarquia, assim como
para os atrativos turísticos do Nordeste, uma vez que a deslocação ao concelho teve também como objetivo visitar os
pontos de interesse cultural e paisagístico locais.
Carlos Mendonça enalteceu a iniciativa dos docentes e congratulou-se com a visita das escolas, dizendo ser uma forma
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Concurso
gastronómico
para valorizar
a restauração
Para apoiar a restauração e impulsionar a presença

o Restaurante Tronqueira na Vila do Nordeste.

dos pratos tradicionais do Nordeste nas ementas dos

Ao concurso, o restaurante vencedor apresentou uma

estabelecimentos, a autarquia lançou, no final do ano

ementa, que antigamente era muito comum na mesa

de 2014, um concurso gastronómico, direcionado a

das famílias nordestenses, nomeadamente, o ferve-

toda a restauração do concelho.

douro, os chicharros com molho de vilão, os torresmos com vinha de alhos e inhame, e o arroz doce, a

Ao longo de 2015 e nos próximos anos, caso ve-

completar a refeição, sendo a sobremesa o prato que

nha a resultar positivo para a restauração, a Câ-

recebeu a votação mais alta do conjunto apresentado.

mara do Nordeste lançará novamente o concurso

Ao estabelecimento vencedor, a autarquia atribuiu

e em períodos diferentes.

uma estadia de fim-de-semana para duas pessoas,
em regime de meia pensão, num hotel da cidade de

Deste primeiro concurso saiu vencedor o Restaurante

Coimbra, sendo esta cidade conhecida pelas tradições

A Moagem, estabelecimento situado na freguesia da

gastronómicas.

Salga, cujos proprietários passarão também a explorar
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Instituições
encontram-se
para falar de
música

A autarquia reuniu as instituições culturais do concelho para falar de

cono e professor na Escola Básica e Secundária do Nordeste, e Mil-

música, concretamente do passado, do presente e do futuro que se

ton Mendonça, vice-presidente da câmara e presidente do Grupo de

pretende para esta área cultural do concelho.

Cantares do Nordeste, aqui na qualidade de moderador do encontro.

Associaram-se ao encontro as filarmónicas, os grupos folclóricos
e de cantares, e ainda pessoas da comunidade que gostam de

A conversa à volta da música abarcou temas como a música e a

música.

igreja, fazendo-se um apanhado da história da música; a música tradicional e a música tradicional açoriana; as filarmónicas e o folclore;

Para falar de música, além da participação dos presentes, foram con-

as novas tecnologias e as raízes culturais; o estado atual das institui-

vidadas pessoas com intervenção direta, ou indireta, em algumas das

ções; situações a melhorar nas instituições; formas de atrair os mais

instituições do concelho, entre estas, o diretor artístico e maestro da

jovens para a música, e até possíveis fusões, a título experimental,

Filarmónica Estrela do Oriente, Luís Silveira; os professores Eduardo

da música tradicional com géneros musicais mais atuais.

Jorge Melo e Margarida Carreiro, da Associação Cultural e Desporti-

A propósito deste encontro, a câmara municipal inaugurou uma

va da Escola Básica e Secundária do Nordeste; José Manuel Furtado,

mostra de instrumentos tradicionais na Sala de Exposições do Mu-

músico dos grupos folclóricos Imaculada Conceição e São Jorge;

nicípio.

Hugo Oliveira, músico da banda Fake Society; António Rocha, diá-

Esta mostra de instrumentos tradicionais “teve o propósito de sensibilizar e de promover a cultura local, neste caso, a cultura musical de
um povo, nomeadamente das filarmónicas e do folclore, e também de
dar a conhecer ou aprofundar o conhecimento sobre os nossos instrumentos musicais, sempre na perspetiva cultural da preservação”,
disse na ocasião o vice-presidente da câmara, Milton Mendonça.
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Ermida do Pranto em vídeo
A Câmara do Nordeste exibiu no período da Quaresma, na Ermida do

incidência no Domingo de Ramos, que se celebra no Pranto no do-

Pranto, em São Pedro do Nordestinho, um trabalho de vídeo sobre

mingo anterior à Páscoa e ao qual acorrem muitos fieis, não só do

a história da ermida e a devoção à Senhora do Pranto. O trabalho

concelho como de toda a ilha.

foi realizado em 2014, por Pedro Gaipo, durante a Quaresma, com
A Câmara do Nordeste foi a promotora
do trabalho, com o propósito de levar
estas celebrações às comunidades nordestenses radicadas no estrangeiro, e
ao mesmo tempo promover o património religioso e a cultura do concelho do
Nordeste.
Ermida aberta todos os dias
A Ermida do Pranto está aberta para
visitas, desde o período da Quaresma
até ao último dia de setembro, todos
os dias da semana, entre as 9h00 e as
17h00.

Orquestra Ligeira do Nordeste
realiza primeiro concerto do ano
A Orquestra Ligeira do Nordeste realizou o primeiro concerto de
2015, dando as boas-vindas ao novo ano, inserido no programa de
Natal e de Ano Novo oferecido pelo município.
O concerto contou com a presença da diretora regional dos Recursos Florestais, Anabela Isidoro, em representação do presidente do
Governo dos Açores, tendo a diretora regional, no fim da atuação,
endereçado felicitações à Orquestra Ligeira do Nordeste pela qualidade da exibição.
O primeiro concerto do ano realizou-se na Vila do Nordeste, no
Centro Municipal de Atividades Culturais, com a Orquestra Ligeira
a apresentar um reportório festivo alusivo à quadra festiva de Natal
e Ano Novo.
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Reflexão e atividade desportiva
no dia da Mulher

O município assinalou o dia da Mulher com dois momentos

A escolha do painel teve por princípio o facto de as convidadas

distintos, sendo um direcionado para a promoção da atividade

exercerem, na sua maioria, profissões ou cargos mais associa-

desportiva, através de uma aula de fitness, pela manhã no Com-

dos ao sexo masculino, sendo ainda poucas as mulheres que

plexo Desportivo Municipal, e outro de reflexão e de testemunho

ocupam estas funções.

sobre a igualdade de género, sendo convidadas cinco mulheres,
de diferentes áreas profissionais.

Alexandra Mestre, primeira presidente de uma junta de freguesia no concelho do Nordeste (da Algarvia), e Anabela Isidoro,
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Piedade Lalanda, Anabela Isidoro, Alexandra Mestre, Susete

também a primeira mulher a presidir uma assembleia municipal

Melo e Bernardete Medeiros integraram o painel de convida-

neste concelho, depois de ter sido chefe dos Serviços Florestais

das do município, trazendo cada uma, da respetiva área pro-

do Nordeste e agora diretora regional dos Recursos Florestais,

fissional, desde a política ao trabalho da lavoura e à Marinha,

deram o seu testemunho de mulheres no campo da política, onde

o seu testemunho e reflexão sobre a igualdade de género no

começa a surgir um número maior de mulheres, mas um pouco à

trabalho.

custa da Lei da Paridade.

CULTURA

Noutro setor do trabalho, a faroleira Susete Melo, do Farol da Ferraria, e a empresária agrícola Bernardete Medeiros, da freguesia

A intervenção das palestrantes foi antecedida de um

do Faial da Terra, vieram mostrar que ambas as profissões, sendo

pequeno espetáculo pelas Descalças Cooperativa Cul-

muito raras às mulheres, podem ser desempenhadas com a mes-

tural, também alusivo à efeméride.

ma paixão e o profissionalismo com que o fazem os homens.
À convidada Piedade Lalanda coube uma reflexão sobre a ori-

A Câmara do Nordeste organizou ambas as ações através dos

gem e a importância de se assinalar o dia da Mulher, tendo a

gabinetes do desporto e da cultura, tendo-se associado às co-

oradora vasta experiência profissional na área da docência, além

memorações os Serviços Florestais do Nordeste com a oferta

de ter sido, entre outros cargos, secretária regional, deputada e

de uma planta originária dos Açores a todas as mulheres que

vereadora e gestora do projeto implementado em Rabo de Peixe

compareceram nas comemorações.

“Novos Guetos, Novas Centralidades”.
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Escola, Misericórdia
e Município saem em
cortejo de carnaval
O cortejo de Carnaval da Escola Básica e Secundária do Nordeste é
uma tradição deste estabelecimento de ensino, que acontece sempre
na sexta-feira que antecede o dia de Carnaval. Este ano, o dia da
semana coincidiu com o número 13 do calendário, dando mote a que
o desfile recaísse no tema “sexta-feira 13”.
Entre episódios de filmes de terror, sátira social e muitos sustos,
a EBS animou a Vila do Nordeste no último dia de aulas antes do
descanso de Carnaval.
A Câmara do Nordeste voltou a associar-se ao cortejo da escola
secundária, pelo segundo
ano consecutivo, mantendo
o tema escolhido pela escola
para este ano.
A Misericórdia do Nordeste é
outra instituição que mantém a
tradição do cortejo de Carnaval
trazendo à rua todas as valências, desde o lar de idosos, aos
centros de convívio, ateliês de
ocupação dos tempos livres,
Casa de Trabalho e Escola Profissional do Nordeste.
O tema escolhido pela Misericórdia para o cortejo de Carnaval recaiu no Ano Internacional da Luz, que se assinala
em 2015.
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Grupos da Salga revivem o teatro
e as danças de Carnaval
O Grupo Folclórico São José e o Grupo de Cantares Vozes do

lugar a última exibição na freguesia da Salga, no dia de Carnaval.

Norte da freguesia da Salga levaram um espetáculo de teatro e de

Esta iniciativa da freguesia da Salga, dos dois grupos culturais,

danças de Carnaval a algumas freguesias do concelho.

conseguiu reavivar uma atividade que há muito não acontecia no

A primeira apresentação ocorreu na Vila do Nordeste, no Centro

Nordeste, demonstrando uma dinâmica que deve ser estimulada

Municipal de Atividades Culturais, com a casa quase lotada. A

e mantida, na opinião do município.

Achada foi a segunda freguesia a receber o espetáculo, tendo

Instituições
recuperam tradição
dos Reis e das Estrelas

Os grupos folclóricos e de cantares juntaram-se na animação do dia
de Reis, em janeiro, e mais tarde no cantar às Estrelas, indo a três
freguesias do concelho, nomeadamente à Salga, à Achada e à Vila
do Nordeste.
A animação dos Reis e das Estrelas esteve a cargo dos grupos folclóricos Imaculada Conceição, São Jorge e São José da Salga, e ainda
do Grupo de Cantares do Nordeste e do Grupo de Cantares Vozes do
Norte, da freguesia da Salga.
A iniciativa de reviver a tradição dos Reis e das Estrelas partiu da
Câmara do Nordeste, no intuito de reanimar estes festejos de Ano
Novo, que no passado tiveram muita expressão no concelho.
Na véspera e nos dias comemorativos (6 de janeiro e 2 de fevereiro),
estas instituições percorreram algumas ruas das freguesias, cantando e tocando melodias alusivas à quadra, não faltando algumas
“mijinhas do Menino”, amavelmente cedidas por alguns locais que
se associaram ao festejo.
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Algarvia passa a ter Circuito de
Manutenção Física
A Câmara do Nordeste, em parceria com a Junta de Freguesia de Algarvia e as direções regionais do Desporto, Obras Públicas, Tecnologia e
Comunicações, e Recursos Florestais, abriu em
janeiro deste ano o Circuito de Manutenção da
Freguesia de Algarvia.
O circuito de manutenção física está localizado
em dois pontos da freguesia, concretamente no
Jardim Público da Algarvia e no Miradouro da
Vigia das Baleias.
Trata-se de um espaço vocacionado para a prática
desportiva informal, além de ser um espaço social e de lazer, que convida à adoção de um estilo
de vida saudável, num local agradável e em contacto com a natureza.

Características do Circuito

Na abertura do circuito, o presidente da câmara disse ser intenção do

O circuito da freguesia da Algarvia encontra-se dividido em

município promover hábitos de vida saudável através da disponibiliza-

dois locais (Jardim Público da Algarvia e Miradouro da Vigia

ção de serviços instalados em locais estratégicos e que sejam de fácil

das Baleias) que distam entre si, aproximadamente, 1 km,

acesso a toda a população, independentemente da freguesia, população

sendo composto por nove estações diferentes.

escolar, atletas federados e não federados, e mesmo para o turismo.

O equipamento reúne condições para servir toda a população com idade superior a 10 anos.
Todos os aparelhos estão devidamente identificados, onde
é possível encontrar, para além
de uma ilustração, um código
de leitura digital que remete o
utilizador para uma página da
Internet que disponibiliza um
exemplo de exercício que pode
ser realizado.
O equipamento é todo construído
com madeira de criptoméria, valorizando-se deste modo os recursos naturais dos Açores.
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Polidesportivo da Achadinha
já tem piso sintético
Em parceria com a junta de freguesia da Achadinha, a câmara
inaugurou, em março, as obras de reabilitação do Polidesportivo da Achadinha.
As melhorias efetuadas no recinto custaram perto de 25 mil
euros, apoiadas pelo programa comunitário Prorural, Governo Regional, câmara e junta de freguesia.
Na inauguração do polidesportivo, o presidente da autarquia
salientou o investimento que o seu executivo tem concretizado ao abrigo do Prorural, dizendo que nos últimos 16
meses foram investidos no concelho, pelo Governo Regional
e Prorural, mais de 421 mil euros em projetos destinados ao
desenvolvimento do concelho do Nordeste.
Disse ainda que esta obra não pode ser dissociada da reabilitação dos polivalentes da Algarvia e da Salga, que brevemente serão inaugurados, melhorando assim as infraestruturas existentes no concelho para a prática desportiva
continuada e diversificada, agora com mais qualidade.
A reabertura do polidesportivo teve a presença da diretora
regional da Educação e Cultura e do diretor do Desporto de
São Miguel, mais o executivo municipal e a Junta de Freguesia da Achadinha.
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Prática de canyoning
em crescimento
nos Caldeirões
A atividade desportiva de canyoning tem sido nos últimos
anos impulsionada na ribeira dos Caldeirões através de empresas de animação turística. A atividade consiste em percorrer um curso de água usando várias técnicas e equipamentos que podem combinar a escalada, saltos e canoagem.
Tendo em conta a importância da prática da atividade para
atrair visitantes ao concelho, a câmara disponibiliza algum
apoio logístico (espaço para arrumos) às empresas turísticas,
que em troca têm oferecido, pontualmente, algumas atividades gratuitas ao concelho. Neste sentido, a autarquia promoveu duas atividades no mês de fevereiro, sendo uma aberta à
população e a outra para o Agrupamento de Escuteiros 720 da
Vila do Nordeste.

de Aventura e Azores Adventure Islands, sendo neste momento um

O canyoning realiza-se durante todo o ano na ribeira dos Caldeirões

dos atrativos turísticos do concelho do Nordeste dentro dos deportos

(desde que o caudal o permita), dinamizado pelas empresas Picos

de natureza.

União Desportiva vai
à Madeira participar
em torneio infantil

O torneio de futebol infantil São Vicente Cup – No Coração da Laurissilva recebe este ano, pela primeira vez, uma equipa dos Açores,
o União Desportiva do Nordeste, em sub-12. Será a primeira vez que
participam num torneio fora dos Açores, constituindo para os jovens
atletas e treinador motivo de enorme satisfação.
A iniciativa de levar a equipa de sub-12 a São Vicente, ilha da Madeira, partiu da Câmara do Nordeste, considerando tratar-se de uma
oportunidade de aprendizagem e de estímulo aos atletas, num ano
em que também o açoriano Pedro Pauleta apadrinha o evento.
O concelho de São Vicente é geminado com o Nordeste, sendo a
participação do União do Nordeste no São Vicente Cup fruto desta
geminação entre municípios.
O torneio de futebol infantil São Vicente Cup acontece, este ano, de
1 a 4 de Abril, com a participação de equipas regionais mas também
nacionais como o Sporting Clube de Portugal, Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube Pinheiro de Loures e Anadia Futebol Clube, e
ainda de uma equipa estrangeira.
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Passeio de bicicleta
pela Tronqueira
participantes, depois de cumprir o percurso estipulado para a atividade, acrescentar outro trajeto.
A câmara municipal acompanhou a prova através do gabinete do
desporto e dos vereadores da cultura e das obras e urbanismo.

O gabinete do desporto da autarquia organizou em fevereiro um passeio de bicicleta pela Tronqueira. Pretendeu-se que os participantes pudessem (re) conhecer e desfrutar das paisagens do Nordeste,
aliando o gosto pelo desporto sobre rodas.
A participação não foi muito significativa, todavia, para um primeiro
evento desta natureza, o balanço foi positivo, servindo de arranque
e de promoção de futuros passeios a organizar pelo município, se
possível atraindo adeptos da modalidade de outros concelhos.
O passeio realizou-se durante uma manhã de sábado, optando os

Alunos do Nordeste com bons resultados
no Corta Mato Escolar
Os alunos do Nordeste tiveram uma boa prestação na prova de Corta
Mato Escolar 2014-2015, que decorreu na ilha do Faial, a 7 de fevereiro, a contar para as provas nacionais.
Será de salientar a prestação dos atletas Matilde Borges, que ficou
em 3º lugar na categoria infantis femininos, e do Hélder Soares que
arrecadou o 1º lugar da categoria juvenis masculinos e que foi ao
campeonato nacional que se realizou a 7 de março.

No campeonato nacional, o Hélder Soares classificou-se no 91º lugar (13’23’’), num total de 170 participantes, na prova de 3500 metros do escalão juvenis/masculinos.
A Câmara do Nordeste felicita os alunos pelos bons resultados obtidos.
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Câmara recebe comitiva do SATA Rallye Açores
A comitiva do SATA Rallye Açores e os responsáveis do ERC e Eurosport visita-

A Estrada da Tronqueira, assim como o planalto dos Graminhais, são dois troços

ram os Paços do Concelho, estando a equipa de passagem pelo Nordeste para

do Sata Rallye Açores, que atraem ao Nordeste, no último dia da prova, centenas

a habitual visita técnica ao troço da Tronqueira.

de adeptos, que acabam por usufruir da restauração, do alojamento e de outros

A Câmara do Nordeste, representada pelo vice-presidente Milton Mendonça,

serviços do concelho.

pretendeu com a visita felicitar toda a comitiva envolvida no Sata Rallye Açores

A beleza e singularidade do Nordeste não têm escapado aos res-

pelo trabalho desenvolvido até então na prova, que promove de modo signi-

ponsáveis do ERC e Eurosport, como evidenciado pelos próprios no

ficativo o destino Açores, e também disponibilizar algum apoio do município

encontro com o município.

ao evento, na perspetiva de divulgar e de deixar a melhor imagem do concelho
do Nordeste junto dos participantes do SATA, oriundos de outros países da
Europa, do continente português e Açores.
Na prova do ano passado, a autarquia organizou uma pequena receção no dia do
reconhecimento do troço da Tronqueira, levando à entrada da Estrada da Tronqueira o Rancho Folclórico São Jorge, da Vila do Nordeste, para divulgar um
pouco das raízes culturais do Nordeste.

Pombos-correio do Nordeste
com boa classificação em Coimbra
Dois bravos pombos-correio nascidos no Pombal Escola Municipal do Nordeste estão a “dar cartas” em terras do continente, onde competem com
alguns dos melhores pombos nacionais no campeonato columbófilo que
decorre no Pombal Comunitário de Arazede, distrito de Coimbra.
Os pombos nasceram no Pombal Escola Municipal do Nordeste e são filhos
de um casal do nosso sempre amigo José Francisco Costa. Com 1 mês e
meio de idade foram levados para o Pombal em Arazede onde foram habituados à sua nova casa (aduzidos ao pombal), tendo iniciado a época de
competição no dia 21 de fevereiro.
Os pombos participarão em 12 soltas, de locais distantes do seu pombal,
tendo que regressar ao mesmo no menor espaço de tempo possível. No final
das 12 provas serão apurados os campeões!
No dia 21 de fevereiro foram soltos em Figueira dos Cavaleiros, a cerca de
246 Km do seu pombal. Dos 182 pombos que conseguiram regressar ao
pombal no próprio dia, os nossos craques classificaram-se nos lugares n.º
58 e 67.
No dia 28 de fevereiro foram soltos em Rio de Moinhos, a cerca de 263,5
Km do seu pombal. Dos 165 pombos que conseguiram regressar ao pombal
no próprio dia, os nossos craques classificaram-se nos lugares n.º 57 e 88!
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A 3 de março foram soltos em Dogueno (Espanha), a cerca de 322 Km do
seu pombal. Dos 175 pombos que conseguiram regressar ao pombal no
próprio dia, os nossos craques classificaram-se lugares n.º 90 e 151!
Na classificação geral dos concorrentes, o CACN – Clube de Amigos da
Columbofilia do Nordeste está classificado no lugar 51º.
Para seguirem as façanhas destes campeões nas restantes provas, consulte
na quarta-feira de cada semana as classificações obtidas na prova do fimde-semana anterior em
pombalarazede.columbofilia.net. Para ver o calendário de provas e classificações, consulte a página eletrónica do CACN.

Clube de Amigos
da Columbofilia
do Nordeste

desporto e saúde

II Maratona de Voleibol junta 128 atletas

Realizou-se em março a II Maratona de Voleibol do Nordeste, organizada pelo gabinete do desporto da câmara municipal. A prova
juntou 128 atletas e 22 equipas inscritas, sendo algumas de fora
do concelho.
Saíram vencedoras do encontro duas equipas do Nordeste, os Espingarda (elementos de Santo António do Nordestinho e Fazenda)
em 2º lugar, e a Escola Básica e Secundária do Nordeste (grupo
de professores) a arrecadar o 1º lugar da prova. A equipa Capelas
B arrecadou o 3º lugar.

A câmara municipal gratificou as equipas com um certificado de
participação, certificados de pódio e uma lembrança para os três
lugares de pódio.
A autarquia faz um balanço positivo da prova, face ao número significativo de atletas que nela participou, indo ao
encontro do propósito da criação do campeonato, de diversificar a prática desportiva no concelho e atrair os jovens
para o desporto.
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Achada
Nesta aldeia,
de colinas imperecíveis
e de sábios populares,
acolhemos pássaros do alto
do Pico da Vara,
e entendemos por bem
atiçar o fulgor das ribeiras e falésias
na maresia que banha os calhaus,
de onde soltamos barcos de sonho
e de donde partimos
para sempre regressarmos.
Nesta aldeia,
onde todavia há refúgio
no ventre da terra húmida,
habitamos o espaço evocando
o futuro, enquanto há velhos sonolentos
que resistem ao tempo
e ao olvido de todos nós.
Paulo Jorge de Medeiros Sousa
Achada, 9 de Dezembro de 2014
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Privação
Foi a primeira vez que pensei no desemprego como uma in-

profundas, que têm lugar cativo à semelhança de um adepto

sónia. Tinha acabado de ler um livro, chamado Sono, de um

ferrenho de futebol. Como contrariar a tendência? Com um

autor japonês de que gosto. De forma resumida, a história

bom corretor, uma boa base? Há barato no chinês.

fala-nos de uma mulher que de repente deixa de conseguir
dormir, durante dias e dias. Não tem sono e, ao contrário do
que seria de esperar, não se sente cansada. Sabemos que o
sono é necessário ao bom funcionamento do nosso organismo. Assim sendo, como explicar que esta mulher se tenha
mantido viva durante tanto tempo?
A primeira explicação, e a menos criativa: trata-se de ficção.
O meu texto acabaria já aqui e isso não teria graça nenhuma.
Vamos pô-la de parte então.

É urgente valorizar o que temos. E o nosso país não sabe
valorizar. Parece que aquilo que cada um de nós consegue
não é mais do que a nossa obrigação. E se não consegue é
porque não é suficientemente bom. Fazem do desemprego
um problema pessoal e individual e não um problema coletivo criado. Para além de não saberem valorizar, não sabem
responsabilizar-se.
Como alguém que admiro me disse: “Às vezes é preciso parar
para andar”. Espero que este período de insónias persistente

A explicação está relacionada com a maneira como a perso-

sirva para se tentar perceber o que é preciso mudar. Andar-

nagem decidiu olhar para o problema que tinha entre mãos.

mos a descontar para depois, numa situação de desemprego,

Apesar da preocupação inicial e do receio de achar que po-

nos apresentarem praticamente duas soluções: ou emigram

deria vir a ficar louca, a mulher passa a abstrair-se deste tipo

ou se tornam empreendedores. Dá que pensar.

de pensamentos e entra num período de reflexão e mudança. Volta a fazer coisas que tinha deixado de fazer e que no
passado lhe davam prazer. Volta sobretudo a ler e a comer
chocolate.
Não me estou a afastar do objetivo deste texto. O que me
tinha sido proposto era que falasse sobre o desemprego. É
o que estou a fazer. Estar empregado está para grande parte
de nós como o sono. É importante para o desenvolvimento e
para a manutenção da nossa autoestima. Faz-nos sentir parte
da sociedade, mantém-nos motivados, distrai-nos, sustentanos. É restaurador como uma noite bem dormida. No entanto
olhamos à nossa volta e vemos uma sociedade com olheiras

Mafalda Rebelo

ASSINATURA DO BOLETIM MUNICIPAL
A receção trimestral do Boletim Municipal do Nordeste, para pessoas que não residem no
concelho, passou a estar sujeita, a partir de janeiro de 2015, ao pagamento anual da quantia de €15 (quinze euros), por forma a minimizar os encargos com a impressão e o envio da
publicação.
Para o efeito, o leitor que pretenda continuar a receber o Boletim Municipal deverá preencher
a ficha de inscrição que aqui encontra, recortá-la e enviá-la para o endereço:
Gabinete de Apoio à Presidência
Câmara Municipal de Nordeste
Praça da República s/n
9630-141 Nordeste
O Leitor pode também optar por fazer a inscrição Online através do endereço www.cmnordeste.pt
A inscrição será válida após recebimento do pagamento do valor estabelecido, devendo
fazê-lo através de transferência bancária para o NIB 0036 0226 99100234138 94 (Montepio
Geral), ou através de cheque, remetido à morada anterior.

(Faça uma cruz (X) à frente da modalidade em que pretende ter acesso ao Boletim Municipal)
Impresso (enviado através dos CTT)

Versão digital (disponível através da página electrónica do município)

Nome: _____________________________________________________________________________
Morada: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Data de Nascimento: _____ / ______ / ___________
C.C./B.I./Passaporte: _____________________________

Válido até _________________________

Contribuinte: ___________________________________
Endereço eletrónico: ___________________________________________________________________
Telefone: _____________________________

Telemóvel: ______________________________

