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editorial
Caros Nordestenses,
Em mais uma edição trimestral da Revista Municipal, dirijo-me a todos
vós com um cumprimento especial e festivo.
Especial porque cada um de vós, sendo nordestense, é especial e o
merece; festivo porque avizinha-se o Verão e com ele entramos num
período de festejo popular e familiar quando regressam os nossos
emigrantes, os nossos familiares e os nossos estudantes, quer seja para
rever familiares e amigos, quer seja para participar nas nossas festas de
paróquia.
E ao falar nas nossas festas, não podemos deixar de falar nas Festas
de Nordeste, as grandes festas concelhias, este ano com entrada livre,
preenchidas com um cartaz vasto e interessante, tendo em conta as
várias faixas etárias e gostos musicais. Uma gestão eficaz dos recursos do
município e um planeamento rigoroso permitem fazê-lo.
A mesma gestão e planeamento eficaz e rigoroso permitem-nos
continuar a manter, beneficiar e a melhorar todo o património do
concelho, tanto ao nível de infraestruturas como ao nível dos jardins e
parques, devolvendo assim, neste período estival, o brilho e a beleza que
sempre caracterizaram o nosso concelho, o mais florido da Europa!
Destaque especial para a 4.ª edição do Priolo Cup Nordeste, competição
de futebol sub11 que este ano contou com a participação de 12 equipas
e mais de 300 pessoas envolvidas, entre atletas, diretores e treinadores.
Um torneio que potencia o futebol jovem, feito à dimensão do nosso
concelho e que denota a preocupação não só pela competição mas
também pelo fair play e espírito desportivo, bem
como pela pedagogia tão importante nestas
idades, permitindo aos jovens jogadores
um importante período de aprendizagem
mas também de convívio e de estreitar
laços de amizade e camaradagem.
Votos de ótimas festas, com muito
convívio e diversão e um excelente Verão!
O Presidente,
António Miguel Soares
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Auditoria ao anterior executivo
aponta irregularidades

A

auditoria realizada pela Câmara do Nordeste
“assinala irregularidades no exercício do
mandato socialista de 2013 – 2017, sendo
propostas 7 recomendações a implementar, a maioria
delas com prioridade alta, relativamente a pedidos de
orçamentos, fundamentação de necessidade, Festas
do Nordeste e a necessidade de Inventários, estes
no sentido de serem balizadas as possibilidades de
manipulação, fraude e apropriação indevida de ativos”,
assinalam os membros do executivo da autarquia.
A Assembleia Municipal do Nordeste deliberou,
por maioria, em sessão de 26 de junho, remeter ao
Tribunal de Contas o Relatório da Auditoria Financeira
ao município do Nordeste e à empresa municipal
Nordeste Ativo, elaborado pela empresa Carmo &
Cerqueira SROC.
Revisão do Protocolo entre a câmara e a empresa
municipal
No relatório são feitas algumas recomendações,
entre estas, a revisão do protocolo entre o município
e a Nordeste Ativo, no sentido de clarificar as
responsabilidades de cada parte e respetivos
encargos assumidos, relativamente ao edifício do
Posto de Turismo do Nordeste e à Hospedaria e
Moinho da Ribeira do Guilherme, que deveria incluir
a realização de uma consultadoria jurídica junto de
um especialista em direito administrativo a fim de
determinar a possibilidade de enquadramento desta
atividade, nos termos da lei.
4
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Pedidos de orçamento
Os pedidos de orçamentos são também apontados,
nomeadamente, que sejam sempre solicitados, no
mínimo, duas propostas para todas as aquisições de
bens e serviços. Na análise efetuada a várias requisições
de compras, foi possível constatar a existência de uma
proposta única, de fornecedores recorrentes e cujos
montantes globais atingem valores significativos,
aponta o relatório, acrescentando a obrigatoriedade
de fundamentação da necessidade, e ainda a
confirmação dos procedimentos de compra (uma vez
que já existem e estarão implementados), no sentido
de serem balizadas as possibilidades de manipulação,
fraude e apropriação indevida de ativos.
Festas do Nordeste
As Festas do Nordeste são outro ponto levantado
no relatório, concretamente, a clarificação quanto
à possibilidade deste evento ser levado a cabo pela
Empresa Municipal Nordeste Ativo. Caso se confirme a
possibilidade de enquadramento desta atividade nas
atividades da Nordeste Ativo, o relatório aponta para
a necessidade de formalização de um protocolo onde
fiquem devidamente delimitadas onde começam e
terminam as atividades do município e da empresa
municipal, bem como, quais os respetivos encargos a
cargo de cada uma das entidades.
Apoio às instituições
A revisão do procedimento do Regulamento Municipal
de Apoio às Instituições é igualmente sublinhada,

de modo a que este seja cumprido sempre que
se verificarem situações similares, assim como se
cumpram as respetivas deliberações nos termos em
que foram aprovadas e que se consubstanciem a
atribuição dos subsídios na medida do que constitui
o objeto de aprovação.
Auditoria realizada pelo anterior executivo “não
existe”
Os membros do executivo da câmara congratularamse pelo envio do relatório a todos os membros da
Câmara Municipal e da Assembleia Municipal do
Nordeste, “como sinal de transparência”, e ainda o
facto de a auditoria ter sido feita aos quatro anos do
anterior executivo, “ao invés do anterior executivo que

fez a auditoria só a 3 anos do mandato, justificando
que as contas de 2013 ainda não estavam aprovadas”,
sublinham.
Sobre a auditoria realizada no mandato anterior, o
atual executivo “estranha a ausência da mesma nos
serviços da autarquia, tendo sido confirmado pelos
mesmos serviços que o documento em questão não
existia”.
Processos em segredo de justiça
Ainda sobre a auditoria, no fim da apresentação da
mesma à Assembleia Municipal, o presidente da
Câmara do Nordeste fez referência a outros processos
que por se encontrarem em segredo de justiça não
constam do relatório do auditor.

Tribunal de contas
visa Empréstimo de
Assistência Financeira

COMISSÃO
MUNICIPAL DE TRânsito

F

oi visado pelo Tribunal de Contas o Contrato de
Empréstimo de Assistência Financeira entre o
FAM (Fundo de Apoio Municipal) e o município do
Nordeste. Com o Contrato de Empréstimo, o município
procederá ao pagamento total dos empréstimos de
Reequilibro Financeiro, assim como ao empréstimo com
o PAEL (Fundo de Apoio à Economia Local), no valor de
10.066.391,07 €.
O Contrato integra, também, os passivos contingentes
do município (de 661.999,18€) e a dívida comercial das
empresas com processo de internalização, no valor de
527.124,53€.
O valor do empréstimo global concedido é de
11.255.514,78 €.

A Assembleia Municipal de Nordeste, sob apresentação
de uma lista e respetiva votação, nomeou os elementos
deste órgão que integram a Comissão Municipal de
Trânsito. Zélia Amaral Teixeira, Maria Serafina Medeiros e
Paulo Jorge Soares são os membros que passam a integrar
a comissão, que tem como responsável o vice-presidente
da câmara, Luís Jorge Fernandes, e é composta por outras
entidades do concelho, nomeadamente os presidentes
das juntas de freguesia e a PSP.

Reposição de horas extraordinárias

E

m cumprimento da
lei e tendo em consideração que o trabalho
suplementar dos trabalhadores deve ter a
respetiva contrapartida, a câmara municipal repôs
o pagamento das horas de serviço extraordinário
aos motoristas que prestam diariamente trabalho
suplementar das 06h30 às 08h00 e das 16h00 às 17h30,
no transporte dos trabalhadores das localidades de
residência para o local de trabalho.
A reposição abrange igualmente os motoristas afetos
ao presidente e aos vereadores a tempo inteiro, no
transporte dos mesmos para participação em reuniões

e em representações do município, em dias normais de
serviço após o horário laboral e em dias de descanso
semanal complementar, obrigatório e feriados.
Esta reposição vem ao encontro do previsto no art.º 227
do Código do Trabalho e no art.º 120 e seguintes da Lei
Geral do Trabalho em Funções públicas, tendo a câmara
municipal optado pelo procedimento legal. Havendo a
necessidade da prestação de trabalho suplementar, e
sendo este prestado, o mesmo será pago nos termos do
regime legal aplicável.
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Incluir quem tem
necessidades especiais

Quase 40 anos ao serviço dos nordestenses

O

presidente do município associou-se ao 38º
aniversário da Associação dos Bombeiros
Voluntários de Nordeste, celebrado a 23 de abril.
Ao longo dos últimos 38 anos, os Bombeiros
Voluntários de Nordeste têm desempenhado um papel
muito importante junto da população, representando
inúmeras vezes a diferença entre a vida e a morte, a
desgraça e a salvação, quer de pessoas, quer de bens.
Mesmo com os escassos meios ao seu dispor, desde a
sua fundação que as sucessivas direções da Associação
e os seus Bombeiros Voluntários têm conseguido
dar a volta às várias contrariedades sentidas, nunca
deixando que a população que a eles recorre sinta
6
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essas mesmas dificuldades, beneficiando sempre de
uma assistência ímpar.
Atualmente, os Bombeiros de Nordeste têm feito uma
grande aposta na formação, não só dos Bombeiros
que já estão na Associação mas também dos novos
Soldados da Paz, originando, assim, excelentes
resultados nas suas missões do dia-a-dia mas também
noutras vertentes como o foi a excelente prestação
da sua Equipa de Trauma no Campeonato Regional
e também no Campeonato Nacional, servindo
de exemplo para os mais novos e até para outras
Associações.

O CDRCN promoveu uma tarde de atividade
desportiva para Populações Especiais com a presença
de cerca de 65 participantes dos diferentes Centros de
Atividades Ocupacionais da ilha (CAO da Povoação,
da Maia, Seara do Trigo, APACDAA e Amizade 2000),
acompanhados por cerca de 15 técnicos.
Foram realizadas várias atividades, nomeadamente
exercícios funcionais ao ritmo da música, estações
com bolas de fitball, esparguetes, balões e step´s,
envolvendo os participantes numa tarde diferente do
seu quotidiano e recomendável para o seu bem-estar
físico e psicológico.
No mês de junho, o CDRCN organizou mais uma
atividade para os mesmos Centros Ocupacionais,
incluindo também o CAO de Vila Franca e o Núcleo
Especial da Achada, numa subida ao Pico da Vara. O
acesso foi feito a partir do Planalto dos Graminhais,
sendo o grupo acompanhado por 20 técnicos.
O desafio partiu da Amizade 2000, para que estes
jovens e adultos também pudessem conhecer o
ponto mais alto da ilha.

Munícipes apoiados na
habitação

N
FAMÍLIAS DIFERENTES

MAS COM O MESMO VALOR

A

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do
Nordeste, de acordo com o seu Plano Anual
de Atividades, celebrou, nos dias 29 e 30 de maio, a
Família. Esta celebração teve a colaboração de dez
alunos da turma C do 5º ano de escolaridade que
dramatizaram partes do livro Álbum de Famílias,
da autoria de Rute Agulhas e Susana Amorim, sob
orientação da professora Lilia Bergantim. Esta ação foi
dirigida aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo, com o
objetivo de apresentar os vários tipos de família que
existem hoje e mostrar que todas têm o mesmo valor.
A deslocação dos alunos foi assegurada pelo
município.

este primeiro semestre do ano, o município
apoiou financeiramente 8 famílias e pessoas
singulares em pedidos de apoio para melhoria das
condições de habitação das respetivas moradias.
Este apoio destina-se às famílias, pessoas singulares,
incluindo idosos, que não têm o rendimento
suficiente para proceder a pequenas obras que são
consideradas essenciais às condições de higiene, de
saúde e de bem-estar do requerente.
Algumas obras apoiadas são de beneficiação das
moradias, concretamente de substituição de portas
e de janelas que apresentam elevado estado de
degradação, beneficiação de instalações sanitárias,
colocação de pavimentos, de tectos e de coberturas,
entre outras intervenções de maior necessidade.
A câmara municipal possui um regulamento próprio
de apoio à habitação, devendo os munícipes
informar-se sobre as condições de apoio no Gabinete
de Serviço Social da autarquia.
De referir que só podem ser apoiados os requerentes
cuja moradia seja própria.
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apoio aos
bombeiros voluntários

O

município apoiou a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Nordeste na
deslocação realizada pela equipa de Trauma
ao Campeonato Nacional de Trauma, através da
atribuição de duas passagens aéreas, com destino
a Lisboa, considerando a mais-valia formativa
para os bombeiros participantes e a promoção do
conhecimento e da partilha das melhores práticas
de salvamento e desencarceramento, contribuindo,
assim, para melhores cuidados de emergência à
vítima.

A equipa de trauma daquela Associação alcançou o
3.° lugar na vertente geral do VI Campeonato Regional
de Trauma — Arquipélagos, que se reatou na cidade
do Funchal, na ilha da Madeira, em abril, tendo
obtido o 3.° e 4.° lugar, respetivamente, noutras duas
modalidades. Após esta classificação, a equipa ficou
apurada para o Campeonato Nacional de Trauma,
pelo segundo ano consecutivo, que teve lugar em
Ponte de Sor, em junho, onde a equipa do Nordeste
foi uma das equipas a representar os Açores.

município incentiva à natalidade

F

oram ao todo 12 os subsídios que a câmara
municipal atribuiu nestes primeiros seis meses
de 2018. Esta colaboração do município visa
promover o aumento de nascimentos no concelho, na
tentativa de contrariar a tendência de decréscimo da
população, que não é um problema exclusivo deste
concelho mas que tem repercussões maiores em
concelhos pequenos como é o caso do Nordeste.
8
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Os agregados que desconheçam o procedimento de
pedido de apoio devem dirigir-se ao Gabinete de
Serviço Social da câmara municipal ou consultar a sua
página eletrónica.
O subsídio atribuído pelo município varia entre
€ 200,00 (duzentos euros) e € 300,00 (trezentos euros),
por cada criança.

lIGA DOS cOMBATENTES

O

Núcleo de Ponta Delgada da Liga dos
Combatentes foi recebido pelo presidente da
Câmara do Nordeste, na sequência de solicitação
de uma audiência por parte daquela entidade, com
vista a apresentar cumprimentos ao novo executivo
camarário e dar a conhecer o seu plano de atividades.
Sob o lema “Honrar os Mortos e Cuidar dos Vivos”, é
intenção desta entidade “manter o bom e estreito
relacionamento, quer pessoal quer institucional,
com as diversas entidades civis e locais, em especial
a Associação dos Deficientes das Forças Armadas
e o Instituto de Apoio Social das Forças Armadas, e
levar ao conhecimento dos associados as vantagens
de poderem usufruir de serviços que essas entidades
disponibilizam”, nomeadamente, no campo da saúde,

a disponibilização, a preços substancialmente mais
baixos, do acesso a cuidados médicos.
Entre outras atividades, no que diz respeito ao stress
pós-traumático, a Liga dos Combatentes sensibiliza
os associados que precisem destes serviços com
vista à sua inserção na Rede Nacional de Apoio aos
Combatentes.

Colocações ao abrigo dos programas ocupacionais
são reduzidas

A

câmara aprovou um Voto de Protesto
ao Governo Regional dos Açores, em
reunião de 30 abril, porque entende que
a colocação de apenas 10 pessoas ao abrigo dos
Programas Ocupacionais não satisfaz minimamente
as necessidades locais, assim como coloca muitas
famílias do Nordeste em situação de risco social.
Das 203 pessoas pedidas pelo município, ao abrigo
dos Programas Ocupacionais, apenas foram colocadas
10 pessoas, sendo um número manifestamente
reduzido, quer para as necessidades que o município
tem quer para minimizar os problemas sociais que
muitas famílias vivem devido à falta de emprego no
concelho.
Duas centenas de pessoas em situação de poderem

usufruir dos Programas Ocupacionais, num concelho
com as dimensões do Nordeste é, por si só, assinala o
Voto, motivo de preocupação de todos aqueles que
têm responsabilidades políticas, agora acrescida pelo
facto de 193 pessoas continuarem sem ocupação, sem
perspetivas de um presente e de um futuro próximo
mais estável.
O concelho de Nordeste debate-se com um problema
grave de desemprego, dependendo ainda muitas
famílias dos Programas Ocupacionais para conseguir
sobreviver e cumprir com os compromissos
assumidos. Por outro lado, e atendendo ao reequilíbrio
financeiro a que o município está sujeito, este vê-se
impossibilitado de contratar pessoal, dependendo
destes programas para levar a cabo trabalhos que
considera imprescindíveis.
Após a audiência que a Câmara Municipal
do Nordeste teve com o presidente do
Governo Regional, onde a ocupação
de desempregados foi a principal
preocupação levada pelo executivo, a
autarquia esperava uma maior atenção
por parte das entidades regionais
relativamente a esta matéria.
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prevenção de
maus tratos
infantis

O

“Mês da Prevenção dos Maus Tratos Infantis”
foi assinalado em abril pela Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens do Nordeste.
O programa comemorativo envolveu os alunos
e os docentes do 2º ciclo da EBS do Nordeste, o
conselho executivo daquela escola, a presidente
do Comissariado dos Açores para a Infância, Isabel
Rodrigues, e Graça Rego, assistente social do Instituto
de Apoio à Criança nos Açores, além dos elementos
que compõem a comissão restrita e alargada da CPCJ
do Nordeste, na qual está representada a Câmara

ajuda a angola

A

Câmara Municipal do Nordeste associou-se ao
“Projeto Açores em Saída Missionária”, através da
mobilização da população para um jantar solidário
de arrecadação de fundos. A receita destina-se à
construção de fornos, em comunidades rurais de
Angola, que garantirão algum alimento (pão) a muitas
crianças.
O Jantar Solidário juntou 70 pessoas e foi realizado
em junho no Centro Cultural Pe. Manuel Raposo em
Santo António de Nordestinho.
10
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Municipal do Nordeste através do vereador Marco
Paulo Mourão.
Do programa comemorativo fez parte o lançamento
simbólico de balões azuis na Praça da República,
antecedido de uma pequena conferência sobre
“Prevenção de Maus Tratos Infantis e dos Direitos
das Crianças” pelo Instituto de Apoio à Criança, no
anfiteatro da EBS do Nordeste. A presidente da CPCJ
do Nordeste, Patrícia Vaz de Medeiros, também fez
uma exposição a propósito da comemoração.

apoio a estudantes que
frequentam a universidade
O município apoia os alunos do concelho que
frequentam o ensino superior e cujo rendimento
do agregado familiar o justifique. O montante
anual atribuído é de 1.100 euros, pago em dez
mensalidades de 110 euros. No passado mês de maio,
foram atribuídas as bolsas aos alunos que reuniam as
condições para o efeito, estipuladas em regulamento
próprio.
O regulamento e período de candidatura pode ser
consultado na página eletrónica do município.

Iluminação pública de baixo
consumo

O

presidente da câmara municipal reuniu-se, pela
segunda vez, com o diretor da EDA, Mário Martins,
na sequência da parceria estabelecida entre as duas
entidades com vista a dotar o concelho de iluminação
Led (lâmpadas de baixo consumo) nos espaços públicos
de responsabilidade municipal.
A primeira intervenção, de substituição das lâmpadas
tradicionais de maior consumo, já foi realizada na Vila
do Nordeste, sendo intenção da autarquia chegar
gradualmente a todas as freguesias do concelho.
O objetivo do município passa por reduzir os gastos com
o consumo energético dos vários espaços públicos da
sua responsabilidade, com vantagem económica para a
autarquia, que, deste modo, também promove políticas
de cuidado ambiental.

controlo de infestantes

A

câmara municipal levou a cabo nos últimos meses
uma campanha intensiva de combate aos ratos,
através da aplicação de produto fitofarmacêutico
em todas as freguesias. A aplicação é regida por lei
(nº26/2013) sendo o produto aplicado, o Glifotop Ultra,
com a autorização de venda n.º 0162, para controlo de
infestantes.
O controlo dos infestantes tem sido uma preocupação
do município, que iniciou o combate com uma ação
de deteção das zonas de maior presença de ratos,
em todas as freguesias, nomeadamente em locais
públicos, a que se seguiu a aplicação intensiva do
produto fitofarmacêutico. A distribuição do produto
tem sido acompanhada de editais, expostos nos locais
públicos das respetivas localidades, para que as pessoas
acautelem os seus animais domésticos da exposição ao
produto.

curtinhas para
os mais pequenos

T

odos os alunos da EBJI da Vila do Nordeste,
incluindo os alunos da pré, foram ao cinema
para assistir a mais um festival Cine’Eco. As
curtas-metragens apresentadas são direcionadas ao
público escolar, nomeadamente aos mais novinhos, e
visam incutir nas crianças a prática de bons hábitos
ambientais. Poupar a água, evitar o uso de plástico
(inclusive dos balões), separar o lixo, cuidar da
natureza, entre tantas outras ações que devemos ter
em atenção no nosso dia-a-dia, foram transmitidas às
crianças de uma forma divertida.

A edição deste ano foi complementada com a
presença de uma das colaboradoras da extensão do
festival a São Miguel (que se realiza no concelho de
Seia, no continente português) para que as crianças
percebessem a finalidade deste festival e para que os
mais curiosos pudessem tirar algumas dúvidas.
A extensão do festival Cine’Eco ao Nordeste é também
uma forma de levar as crianças a frequentar o cinema.
O festival foi estendido aos mais novos da escola
secundária do concelho.
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“O melhor do
mundo são as
crianças”

T

odos os anos, a 1 de junho, em várias nações, incluindo Portugal, é
comemorado o Dia Mundial da Criança, não só para homenagear
as crianças como para relembrar à comunidade os seus direitos,
nomeadamente o direito a ser feliz e a que seja respeitada a sua condição
de criança.
O município ofereceu este ano um programa para 300 crianças, trazendo
todos os alunos da pré e do 1º ciclo até ao Complexo Desportivo
Municipal, para uma manhã de brincadeira e de convívio. O programa
foi variado, contemplando um espetáculo musical (Magia da Disney),
várias atividades físicas, entre as quais, parede de escalada, slide, rapel e
jogos desportivos, estes últimos com a colaboração dos professores de
Educação Física da EBS de Nordeste.
A Escola Profissional do Nordeste, através do Curso de Técnico de Apoio
à Infância, também se associou à comemoração com a dinamização de
duas oficinas, sendo uma de origamis e a outra de bijuteria.
Houve ainda disponível no complexo uma zona destinada a insufláveis.
As atividades contaram com a colaboração do Centro Desportivo e
Recreativo do Concelho do Nordeste e da EBS.
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20 anos da escola
profissional de nordeste

A

Escola Profissional de Nordeste comemora este
ano 20 anos de existência, razão pela qual a
Assembleia Municipal de Nordeste aprovou um Voto
de Congratulação. Ao longo destas duas décadas,
os alunos que pela Escola Profissional passaram
enriqueceram-se
curricularmente,
ganharam
qualificação profissional, tornaram-se homens e
mulheres muito mais completos, e conquistaram o seu
espaço no mundo do trabalho. Contudo, acrescenta
o Voto, o ensino profissional vive hoje tempos
diferentes e torna-se essencial que quem tutela esta
área analise o ensino, analise as reais necessidades do
país e das regiões periféricas, na sua grande maioria
rurais, e perceba que é com o ensino profissional que
se pode conseguir diminuir as diferenças entre viver
nos grandes centros urbanos ou nos concelhos mais
distantes dos centros de decisão. Há que reconhecer e
valorizar o ensino profissional, aliás, conforme o fazem
os países mais desenvolvidos e industrializados.
A Assembleia Municipal de Nordeste reconhece o
trabalho efetuado ao longo destes anos por aquela
instituição e deseja que continue a desenvolvê-lo
durante muitos anos com a qualidade com que o tem
feito, em benefício do Nordeste.

Refletir sobre o 1º de Maio
O município festejou o 1º de Maio com música e
reflexão.
O espetáculo “Música e Poesia Florescem no 1º DE
MAIO”, foi levado a cabo por um grupo de músicos
do concelho da Povoação, no feriado do 1º de Maio,
no Centro Municipal de Atividades Culturais. O
espetáculo ultrapassou as fronteiras de Portugal,
colhendo revoluções e ideais transportados para
a música pela voz de grandes poetas e de músicos
mundialmente reconhecidos.

Alunos que aprendem
Português nas Caraíbas

C

erca de 15 alunos do 11º e 12º ano e duas
professoras do Liceu General e Tecologique
Franz Fannon, da ilha Martinica, nas Caraíbas, que
têm o Português como língua de opção, estiveram
de visita a São Miguel. Esta deslocação, de tão longe,
à nossa ilha teve início há um ano atrás a propósito
da participação da Seleção dos Açores nos Jogos
Escolares das Ilhas na Martinica.
Foi o dr. António Raposo, natural deste concelho, que
acompanhou a Seleção dos Açores, o impulsionar da
visita a São Miguel, com a finalidade de proporcionar
aos alunos o contacto com a língua e com a cultura
local, tendo incluído no programa uma visita ao
concelho do Nordeste e uma receção nos Paços do
Concelho.
No encontro com a câmara municipal, os alunos
mostraram-se muito satisfeitos com a experiência
vivida nos Açores, dizendo-se deslumbrados com as
“magníficas” paisagens de São Miguel, com as gentes
e com a gastronomia, com destaque para a nossa
Kima Maracujá!
Os alunos da EBS de Nordeste também ofereceram
uma receção aos alunos da Martinica levando-os a
conhecer melhor o Nordeste e a ilha através de uma
apresentação na escola.

157º Aniversário da
Eco Edificante

A

tocar desde 1861, a Filarmónica Eco Edificante
celebrou mais um aniversário. A data foi evocada
com um concerto a 22 de maio, véspera do dia do
padroeiro da Vila do Nordeste, São Jorge.
Foram muitas as pessoas que compareceram e
acarinharam os músicos da Eco Edificante, sobretudo
as pessoas da Vila do Nordeste que têm muito orgulho
na sua banda.
NORDESTE REVISTA MUNICIPAL
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sucesso da ebs nos jogos desportivos escolares

A

autarquia convidou a comitiva do 3º ciclo
e do Secundário Feminino Futsal dos Jogos
Desportivos Escolares, da Escola Básica e Secundária
do Nordeste, vencedores dos Jogos Desportivos
Escolares 2018, para uma receção nos Paços do
Concelho.
A autarquia felicitou a escola pela conquista do 1º
lugar na modalidade de Futsal Feminino nos Jogos
Desportivos Escolares do Ensino Secundário – Fase
Interilhas (fase final entre as equipas apuradas das
várias Fases de Ilha), cujo título arrecadam pelo 2º
ano consecutivo.
A câmara municipal congratulou igualmente a EBS
do Nordeste pela conquista do 1º lugar nos Jogos
Desportivos Escolares do 3º Ciclo, que decorreram
na ilha de Santa Maria entre 16 e 18 de abril. A

comitiva foi composta por 20 alunos e 4 professores
nas modalidades de Andebol, Atletismo, Ginástica
e Voleibol, tendo conquistado os títulos (prémios
coletivos) de 1.º lugar na classificação geral final; 1.º
lugar no Andebol; 1.º lugar no Atletismo feminino; 1.º
lugar no Atletismo e Prémio Melhor organização.
O 2º ciclo também alcançou uma posição meritória
nos Jogos Desportivos Escolares ao conquistar um
honroso 2º lugar.
O município estendeu as felicitações aos docentes da
disciplina de Educação Física pelo sucesso alcançado,
fruto de muita dedicação e motivação, assim como
ao presidente do conselho executivo da EBS, Nuno
Amaral, como impulsionador da participação daquele
estabelecimento de ensino nos Jogos Desportivos
Escolares.

APRENDER COM OS MAIS VELHOS

O

município, no âmbito da comemoração do
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios,
promovida pela Direção-Geral do Património
Cultural, sob o tema “Património: de geração para
geração”, proporcionou aos alunos do 4º ano do
ensino básico uma visita ao Museu do Nordeste,
acompanhada por pessoas de outras gerações que
partilharam as suas histórias e as suas vivências de
épocas em que o quotidiano era muito diferente da
realidade atual.
Esta atividade permitiu a partilha de experiências e
o reforço de laços identitários, fomentando o diálogo
entre crianças, artífices e professores de outras
gerações (o mais velho com 90 anos), sensibilizando
14
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os mais novos para aprender com os mais velhos,
como alavanca para o conhecimento, divulgação e
proteção do património cultural do Nordeste.

Festival de cinema vai ao
encontro do público

O

Snack-bar Jarrinha
associou-se ao município em mais uma edição
do festival de cinema Cine’Eco ao disponibilizar
o espaço para que algumas curtas-metragens do
festival fossem ali exibidas com o objetivo de atrair
mais público para este género de eventos. Sendo
um festival de sensibilização ambiental, o município
convidou alguns movimentos jovens locais para
a sessão, tendo estado presente o Agrupamento
de Escuteiros da Pedreira, além dos clientes que
habitualmente frequentam aquele espaço comercial e
vários colaboradores da SPEA, estando esta entidade
também envolvida na extensão do festival Cine’Eco
ao Nordeste.

Padre José Agostinho Barreiro
O padre José Agostinho Barreiro, pároco da freguesia
da Achada e, durante vários anos, das paróquias de
Santa’Ana e de Nossa Senhora do Rosário (freguesias
de Santana e Achadinha) tem recebido da parte dos
seus paroquianos, sobretudo da Achada, uma atenção
especial e um agradecimento pela sua atividade
naquelas comunidades, após a sua aposentação da
vida sacerdotal.
Entre as homenagens ao padre José Agostinho
Barreiro esteve o lançamento de um livro sobre a sua
vida e obra, da autoria de Eduardo Jorge Melo, lançado
na freguesia da Achada, no salão da Casa do Povo, ao
qual se associou o presidente da Câmara do Nordeste
e várias entidades locais, além dos seus paroquianos
que acarinharam mais este acto de reconhecimento
pela atividade do seu pároco e muito em especial
pela sua pessoa, cuja bondade e serenidade são
características reconhecidas por todos aqueles que
com ele conviveram, e ainda convivem, dentro ou fora
da vida religiosa.

Escritor João de Melo “em casa”

É

sempre um prazer e um ensinamento ouvir João
de Melo. Não só porque ficamos a conhecer melhor
a sua obra e a saber um pouco mais sobre o universo
da literatura, mas porque o autor tem a capacidade
(propositada, talvez) de nos tornar melhores pessoas.
Como o próprio afirmou, e as interpretações serão
variadas conforme o ouvinte ou o leitor, porque João
de Melo será tudo menos isto, “Eu não me importo
de ser o escritor da Achadinha…”.
O escritor, natural da Achadinha, esteve connosco
no mês de maio para um encontro com alunos da
Escola Básica e Secundária de Nordeste e para uma
conferência, ao serão, aberta ao público, tendo a
iniciativa da deslocação do escritor partido da escola.
Ao serão, o município, com a parceria da escola
secundária, reuniu vários nordestenses, amigos
do concelho e pessoas ligadas à literatura numa
conferência com o escritor com a moderação da Prof.
Madalena San-Bento, escritora e diretora da Biblioteca
Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, onde se
falou de “Nordeste, Açores e Açorianos na Literatura
Portuguesa”, durante um serão muito participado e
agraciado pelo público, onde houve também lugar
para a leitura de um capítulo de uma das suas obras
(O Meu Mundo Não é Deste Reino), com a Achadinha,
o Nordeste e a ilha em pano de fundo.
Incentivo aos jovens
Sendo um serão dedicado à literatura, o vereador da
Cultura, Marco Mourão, presenteou os dois escritores
convidados com um livro recentemente lançado por
uma jovem nordestense, com a intenção de incentivar
e louvar a iniciativa dos mais jovens nesta área e nas
artes em geral.
Na passagem pelo Nordeste, o escritor visitou a
Casa João de Melo, na freguesia da Achadinha, para
acompanhar as melhorias que estão a ser efetuadas
naquele espaço de memórias do escritor.
NORDESTE REVISTA MUNICIPAL
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Canadá recebe António Miguel Soares

O

s nordestenses a viver no Canadá reuniramse pelo 12º ano consecutivo. O presidente
da Câmara Municipal do Nordeste, António
Miguel Soares, participou no seu primeiro Encontro
de Nordestenses daquele país, realizado em abril, em
Mississauga, na província de Ontário.
Foi para o presidente da Câmara do Nordeste
extraordinário encontrar-se com cerca de 600
pessoas, que estavam ali, num dos piores dias de
inverno que atingiram a província de Ontário, a
demonstrar o apego à sua terra natal, mantendo vivos
os laços que os unem aos Açores e ao Nordeste, como
também imensas pessoas que apesar de não serem
nordestenses quiseram colaborar com esta iniciativa,
a provar que o espírito solidário continua a ser uma
imagem de marca da comunidade imigrante neste
país.
“Esta demonstração de solidariedade só pode
merecer da minha pessoa os maiores elogios e
agradecimentos, esperando naturalmente que estas
iniciativas continuem a merecer a vossa atenção e
cuidado, tal como têm merecido ao longo destes
últimos anos”, referiu António Miguel Soares ao
cumprimentar a comunidade ali presente.
O autarca agradeceu, também, aos colaboradores
deste encontro, que é sem dúvida uma mais-valia na
área social do concelho: “sei bem e sabemos todos
que a vida de um emigrante não é fácil, muito
pelo contrário. É uma vida feita de trabalho, suor
e lágrimas, uma vida passada a sentir saudade,
uma vida de sacrifício, sempre com a sua terra
natal, a sua família e os seus amigos no coração.
É esta saudade que vos motiva a querer colaborar
e ajudar não só os vossos familiares como toda a
comunidade que vos viu nascer e que reconhece o
vosso empenho e dedicação”.
16
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Diáspora continua a ser um estímulo à nossa economia
Além destas iniciativas, a comunidade emigrante
nordestense continua a proporcionar um importante
estímulo à nossa economia local aquando do seu
regresso ao Nordeste no período de férias, quer seja
na aquisição de produtos no comércio local, nas festas
de verão ou até mesmo na construção civil.
“Os nordestenses são gratos aos nossos imigrantes
pela sua generosidade e o seu sucesso tanto
profissional como familiar, sendo para nós um
orgulho, pois mostra bem a fibra de que são feitos os
nordestenses e a sua capacidade de lutar e de vencer
as contrariedades da vida”, referiu o autarca.
António Miguel Soares deixou o convite para que a
diáspora visite o concelho do Nordeste, mostrando-se
disponível para trabalhar em prol dos nordestenses e
das instituições locais.
O convívio anual de Nordestenses do Canadá realiza-se
habitualmente no Oasis Convention Centre, juntando
centenas de naturais e de amigos do concelho do
Nordeste num almoço de confraternização, que serve
para revisitar amigos e manter a ligação à terra de
origem.
Presença dos autarcas do Nordeste e da Achadinha
A acompanhar a presidência e a representar as
freguesias, como é tradição nestes convívios, estiveram
os autarcas da Vila do Nordeste e da Achadinha, Luís
Lima e António José Medeiros, respetivamente.
Marcaram presença no convívio os presidentes de
ambas as comissões dos encontros de nordestenses
do Canadá e dos Estados Unidos, Otília Prazeres e
Tony Soares, tendo o convívio dos Estados Unidos
lugar em julho.

Embaixadora das Festas vestida
por José António Tenente
A

Embaixadora das festas, Fabiana
Andrade, foi vestida pelo estilista
José António Tenente, em
colaboração com a
designer Isabel Roque.
Os trajes que a Fabiana
exibiu
em
diferentes
ocasiões do programa são
inspirados no bordado
e na tecelagem da Casa
de Trabalho de Nordeste,
indo ao encontro da inovação
que a instituição pretende dar à Casa.
A câmara municipal, que lançou o repto para que
a Embaixadora das Festas do Nordeste 2018 fosse
também promotora da beleza do artesanato da Casa
de Trabalho, viu com muito agrado a sugestão de que
o projeto de inovação da instituição brindasse o rosto
das festas e as próprias Festas do Nordeste.

Presidente da República recebe
lembrança do Nordeste

N

a deslocação a Ponta Delgada para as celebrações
do 10 de Junho, o Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, foi brindado com um
lenço bordado pela Casa de Trabalho de Nordeste e
alusivo ao Priolo, sendo dois ícones deste concelho.
O lenço foi oferecido pelo empresário local Dinis
Pacheco, o qual, aquando da visita efetuada pelo
Presidente da República a São Miguel, em 2017, lhe
endereçou um convite para que visitasse o Nordeste.
Na impossibilidade de presentear Marcelo Rebelo
de Sousa por ocasião da referida visita, a entrega da
lembrança foi agora proporcionada. O empresário
acompanhou o presidente da Câmara do Nordeste,
a convite deste, numa receção proporcionada
pela Presidência da República no âmbito das
comemorações.

Devolver as festas aos
nordestenses

T

omando como princípio que as maiores
festas do concelho são sobretudo para
os nordestenses e que é o município o
seu promotor, as Festas do Nordeste voltaram a
ser gratuitas, de modo a que todas as famílias,
em especial aquelas que têm menores recursos
económicos, pudessem usufruir das mesmas em
igualdade.
O município apresentou publicamente o programa
no mês de maio, o qual conteve algumas inovações,
como sejam, o preenchimento das tardes com
atividade lúdica e musical, o melhoramento da
oferta da zona de campismo, a criação de um espaço
para o lazer das crianças, e a divulgação turística
do Nordeste (da serra, aos miradouros e ao mar)
que foi associada às Festas do Nordeste. A própria
apresentação pública do cartaz procurou dar a
conhecer a atratividade do concelho ao ser feita ao
ar livre e no centro histórico da Vila.
As festas deste ano contaram também com
uma Embaixadora, a Miss Queen Açores 20172018, Fabiana Andrade, natural e residente neste
concelho, sendo um rosto reconhecido no Nordeste
e por todos os Açores pelo título alcançado.
A autarquia procurou oferecer um programa cultural
que abrangesse todos os públicos, optando por
grupos musicais mais jovens, incluindo artistas de
música de dança (dj), e por bandas que atravessam
várias gerações.
Dia do Município envolve a comunidade
Para a comemoração do aniversário do município,
a 18 de julho, a autarquia procurou envolver mais
os nordestenses, convidando a comunidade a
participar da cerimónia evocativa e nas Sopas do
Espírito Santo oferecidas a toda a população.
A comissão religiosa das Festas do Nordeste, da
Igreja Matriz de São Jorge, também foi convidada
pelo município para a divulgação pública do cartaz,
o qual, como é tradição, tem uma componente
religiosa que consagra às Festas do Nordeste um
cariz peculiar ao unir vários públicos para diferentes
ofertas culturais.
NORDESTE REVISTA MUNICIPAL
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obras

foz da ribeira
Antes da abertura oficial da época balnear a Piscina da Foz da Ribeira já se
encontrava em boas condições para receber os banhistas. A câmara municipal
procedeu à limpeza, pintura, beneficiação dos sanitários e das restantes
infraestruturas de apoio, incluindo o melhoramento da zona do palheiro, que
agora está mais convidativa, e à remoção do excesso de pedra que no inverno se
acumula junto à foz. As imagens provam como está atrativa a principal zona balnear do
concelho, mesmo sem a obra de fundo que merece para que o Nordeste possa ter uma
oferta de qualidade.
O caminho de acesso à Foz da Ribeira também foi repavimentado nas zonas onde se
mostrou necessária esta intervenção, para que a circulação seja feita em segurança, assim
como o parque de estacionamento.

Parque dos Liberais
A Achadinha abriu a 30 de junho mais um espaço de lazer na freguesia. O Parque dos
Liberais, situado junto à Igreja de N. S. do Rosário, pretende servir a população da Achadinha
mas também ser um atrativo para quem visita o Nordeste e que passa a ter mais um motivo
para passar algum tempo nesta freguesia. Além de dois trilhos pedestres homologados e
de dois espaços de restauração, a Achadinha passa a oferecer mais este parque de merendas,
que se vem juntar a outro bem mais pequeno mas muito atrativo como é o miradouro do acesso à foz
da ribeira.
A obra do Parque dos Liberais vem responder a uma aspiração da Junta de Freguesia da Achadinha com a
finalidade de valorizar a magnífica vista sobre o mar que é proporcionada a partir do local onde foi implantada,
que servisse a freguesia, inclusive nas suas festividades, e que trouxesse mais visitantes à Achadinha.
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Caminho do Lenho
Estão a decorrer as obras de
alargamento do Caminho do Lenho,
na freguesia da Achada, de correção
de um troço mais apertado que
dificulta a circulação de viaturas
maiores.
O Caminho do Lenho serve vários
lavradores das freguesias da Achada
e Achadinha.

Cobertura do U.D.Nordeste

Grota do Bravo

A Câmara Municipal procedeu à
substituição de toda a cobertura da
sede do Clube União Desportiva do
Nordeste com a finalidade de corrigir
as infiltrações de água que existiam
e que estavam a degradar o edifício,
não podendo o clube suportar as
despesas com a substituição.

A linha de água (grota) da zona da
Grota do Bravo, na Vila do Nordeste,
sofreu
correções,
sobretudo
pelo aumento, em altura e em
profundidade, do esvaziamento da
água. Além disso, foi colocada uma
grelha sobre a linha de água, a qual
dará continuidade à servidão de
acesso aos prédios que ali existem
sem retirar espaço à passagem da
água.
Para situações de emergência
maior, foi também executada uma
drenagem de águas pluviais no
muro que se encontra junto ao Largo
da Grota do Bravo.

Correção de pavimentação na Rua de Além - Vila do Nordeste
Limpeza dos jardins e parques do concelho
Pintura de estacionamento do Largo do Jogo da Choca

Lombo gordo
Para receber em condições os banhistas que frequentam a Praia do Lombo Gordo, os sanitários e
balneários foram beneficiados, nomeadamente substituídas as portas e as janelas.
O caminho de acesso à praia foi limpo e foram podadas e arranjadas as bermas.
A inconstância do areal do Lombo Gordo e alguma sinuosidade do acesso à praia fazem
com que a zona balnear não seja tão frequentada como a Piscina da Boca da Ribeira,
contudo, há muitas pessoas, incluindo estrangeiros, que apreciam a beleza e a envolvência
do local com vista para a Fajã do Araújo.

ponta do sossego
Aproveitado a repavimentação da Estrada Regional, a câmara considerou que o parque de
estacionamento do Miradouro da Ponta do Sossego deveria ser melhorado. Deste modo, não só
melhorou o piso do estacionamento como eliminou o muro de vedação do jardim, que agora
passou a estar mais aberto e visível para o exterior.
Não só para dar alguma estética à entrada do miradouro mas também para servir de apoio às
centenas de visitantes que por ali passam, foram criados alguns bancos em pedra nesta zona de
estacionamento.
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João Pacheco Pimentel

A

Assembleia Municipal aprovou um Voto de Pesar
pelo falecimento do Sr. João Pacheco Pimentel
em reconhecimento pelo seu trabalho efetuado ao
longo dos anos em benefício do Nordeste.
Ao longo da vida pautou o seu comportamento
pela retidão de carácter. “Tio João”, como era
carinhosamente mais conhecido, foi um homem
feliz e deixa um legado marcante para todos
os que com ele conviveram. Como tantos
outros açorianos, experimentou a
vida de emigrante, no entanto, onze
meses volvidos, o apelo do seu amado
Nordeste foi mais forte e “Tio João” à sua
terra voltou.
“Tio João” amava a sua família e a sua
terra, mas também os animais, a natureza e
toda a comunidade onde foi um elemento respeitado
e respeitador. Poder-se-ia enaltecer inúmeras
qualidades, um trabalhador incansável com uma vida
bem sucedida, tocava viola e cantava ao desafio. Foi
mestre de romarias, criando algumas orações para o
seu Rancho de Romeiros. A sua habilidade permitia-lhe
fazer cestos em vime com bastante facilidade. Mas foi
a sua aptidão natural para lidar com os animais que o
tornaram mais conhecido e reconhecido. Desde novo
revelou um jeito especial para treinar e lidar com
os animais, poderosos auxiliares no duro trabalho
dos camponeses de então. Foi dessa relação
de grande respeito pelos animais que passou
para outra fase, em que se tornou o primeiro e,

tantas vezes, o último recurso dos lavradores dos
concelhos de Nordeste e Povoação sempre que um
animal ficava doente ou debilitado. Na ausência
de veterinários e, algumas vezes, na presença dos
mesmos, era o “Tio João” que salvava a vida de
tantos e tantos animais. Não por possuir estudos
mas por sempre ter compreendido e respeitado
todos os seres vivos que o rodeavam e, claro,
também por ter procurado aprender
com quem tinha algo para ensinar.
Nestas funções chegou a ter uma ligação
formal à Associação Agrícola de São
Miguel e, assim, muito contribuiu para
o desenvolvimento da lavoura neste
extremo da maior ilha dos Açores, numa
altura em que os meios eram muito escassos.
Mesmo aqueles que não lhe ficaram a dever favores
sabem que o “Tio João” nunca teve folgas e atendeu
de dia e de noite, com uma taxa de sucesso só ao
alcance dos melhores veterinários, todos aqueles a
que a ele recorreram.
Não se pode dizer que João Pacheco Pimentel tenha
sido um filósofo no sentido em que tenha vivido
a fazer perguntas e a questionar a existência, pelo
contrário, era um homem de aceitação. Aceitava as
coisas como elas são e vivia serenamente em paz com
isso e por isso. E é nesse contexto que imortaliza e para
sempre ficará associado a uma expressão que tanto
usava e abusava para resumir e até explicar o que o
rodeava “São coisas”.

Professor Rafael Carvalho

Amizade 2000 vai ao Museu
No Dia Internacional dos Museus, o Museu recebeu
algumas escolas e instituições para uma visita guiada
ao espaço, de modo a que ficassem a conhecer mais
um pouco da história do povo deste concelho que
se encontra ali representada. A Associação Amizade
2000 foi uma das entidades que aderiu à iniciativa.
20
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O Nordeste recebeu em abril o Trio Origens, grupo
que conta com a participação do professor de Viola
da Terra Rafael Carvalho. Como era de esperar, a
qualidade artística do grupo entusiasmou o público,
que se congratulou pela oportunidade de ter no
Nordeste um serão cultural tão rico. O professor Rafael
Carvalho tem sido um revitalizador da nossa Viola
da Terra, quer no Conservatório Regional de Ponta
Delgada, onde é professor, como na composição de
trabalhos musicais próprios e nas várias atuações que
tem realizado na ilha de São Miguel.
O professor Rafael Carvalho é natural da freguesia
da Ribeira Quente, tendo o gosto pela Viola da Terra
tido origem na família e nos serões e cantorias da
freguesia.

Carlos António Borges
Arruda

A Assembleia Municipal aprovou um Voto de Pesar ao
Sr. Carlos António Borges Arruda, falecido no passado
dia 31 de março após doença prolongada. O Voto de
Pesar da Assembleia Municipal teve em atenção o
contributo político, social e mesmo cultural que Carlos
António Borges Arruda teve ao longo da sua vida em
prol do concelho do Nordeste e da sua freguesia.
Carlos António Borges Arruda nasceu no ano de 1950,
na freguesia da Algarvia, onde sempre residiu. Ao
longo de grande parte da sua vida foi empresário local
através do seu estabelecimento comercial Estrela
do Norte e desempenhou funções de motorista de
pesados no Serviço Florestal do Nordeste. Exerceu
atividades de âmbito social e cultural, fazendo parte
dos corpos gerentes da Filarmónica Estrela do Oriente,
assim como se integrou na política local, tendo sido
membro da Assembleia de Freguesia de Nordestinho,
pelo Partido Social Democrata, de 1980 a 1982 e de
1983 a 1985 e membro da Assembleia de Freguesia
da Algarvia, pelo Partido Socialista, no mandato 20132017 e membro da Assembleia Municipal, eleito pelo
PSD, durante os mandatos de 1986 a 1989 e 1990 a
1993.
Durante a sua vida, mostrou sempre vontade de
fazer parte da vida ativa da sua freguesia e do
concelho. Foi um reconhecido adepto do seu clube do
coração, o Sporting Clube de Portugal, que o fez ter
contactos com dirigentes deste clube, tendo sempre
a preocupação de referir a sua terra.

dia da europa

A

Câmara Municipal do Nordeste comemorou o
Dia da Europa nos Açores com o hastear das 28
bandeiras dos Estados-Membros e da União Europeia,
na Ponte dos Sete Arcos, na Vila do Nordeste, durante
uma semana.
A iniciativa, acolhida com agrado pelo município pela
simbologia que envolve, é promovida nos Açores
pelo gabinete de Relações Externas da Presidência do
Governo Regional.

Dra. Adelaide de Freitas

A

Câmara Municipal do Nordeste lamenta
profundamente o falecimento da Dra. Adelaide
Freitas, falecida a 6 de junho do corrente, por motivo
de doença prolongada, com apenas 69 anos de idade
(1949-2018).
Natural deste concelho, da freguesia da Achadinha, a
Dra. Adelaide Freitas (entre nós mais conhecida por
Adelaide Baptista) foi condecorada este ano com a
Insígnia Autonómica de Mérito Profissional, atribuída
pela Assembleia Legislativa Regional dos Açores, na
cerimónia do Dia da Região, a 21 de maio, na ilha do
Pico.
Maria Adelaide Correia Monteiro de Freitas, foi
vereadora (pelo PSD) da Câmara Municipal do Nordeste
entre 1994 e 1997, tendo repetido o mandato de 1998
a 2001 mas com suspensão do mesmo em 1999.
Condecorada pela Região por Mérito Profissional,
concretamente como Professora da Universidade dos
Açores, a condecorada é também reconhecida nos
Açores e fora deste como escritora, tendo alguns dos
seus livros sido apresentados e acarinhados pela sua
terra natal, o concelho do Nordeste.
Por motivo de doença prolongada, Adelaide Freitas
encontrava-se nos últimos anos afastada da atividade
profissional e literária.
A Câmara Municipal do Nordeste endereça ao
marido e familiares da Dra. Adelaide Freitas sentidas
condolências, e propôs à Assembleia Municipal a
aprovação de um Voto de Pesar, aprovado a 26 de
junho.
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Manter ativas as instituições locais

O

município apoioa anualmente as instituições,
associações e clubes desportivos do concelho,
dentro das suas possibilidades financeiras e da
própria vitalidade e da atividade desenvolvida pelas
coletividades subsidiadas.
As filarmónicas e os clubes desportivos pelo
significativo número de elementos e trabalho que
desenvolvem recebem um apoio financeiro maior,
sem que a autarquia deixe de amparar a atividade de
todas as coletividades que desenvolvam atividade ao
longo do ano ao serviço dos nordestenses, mesmo
que isso signifique um esforço no seu orçamento
anual.
De salientar que o Centro Desportivo e Recreativo do

Concelho do Nordeste surge nos apoios concedidos
este ano como a entidade que maior subsídio aufere
por ser responsável por toda a atividade desportiva
que o município do Nordeste pretende levar a cabo
ao longo do presente ano, onde estão contempladas
também as atividades decorridas nos últimos dois
meses de 2017.
O apoio concedido pelo município é definido
mediante a candidatura apresentada por cada
entidade, da qual consta o plano de atividade,
acompanhado do respetivo comprovativo quando
desenvolvido.
Em reunião de câmara de 11 de junho, foram aprovados
os apoios às entidades que aqui publicamos.

Santa Casa da Misericórdia de Nordeste….............€ 5.000,00;

Fábrica da Igreja Paroquial da Salga……............…€ 1.000,00;

Lions Clube de Nordeste……………...........................€ 500,00;

Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro…............€ 1.000,00;

Filarmónica Imaculada Conceição…...............…...€ 10.000,00;

Associação de Veteranos do Nordeste…...............….€ 500,00;

Filarmónica Estrela do Oriente……........................€ 10.000,00;

Clube União Desportiva de Nordeste…............…€ 10.000,00;

Filarmónica Eco Edificante……................………..€ 10.000,00;

Achada Futebol Clube…....……...........................…€ 10.000,00;

Grupo de Cantares da Vila do Nordeste….............….€ 400,00;

David Furtado Paiva (Rallye) …….....................……...€ 750,00;

Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 1342 – Santo António de Nordestinho………..........................………..…….€ 250,00;
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1300 – Lomba da Pedreira…………………...................................………....€ 250,00;
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 968 – Lomba da Fazenda………………….......................................………...€ 500,00;
Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste.......................................................................................................€ 47.190,00;
Amizade 2000 – Associação de Apoio aos Deficientes Inadaptados do Nordeste……...............................………….....€ 2.000,00;
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 720 – Nordeste……...............................................................................................€ 250,00;
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste…….....…………….................................……………€ 5.000,00;
Sol Nascente – Associação Particular de Solidariedade Social (Grupo de Cantares “Vozes do Norte”)…………...................................….....…€ 800,00;
Associação Grupo Motard de Nordeste – GMN.................................................................................................................................€ 500,00;
Fundação Padre José Lucindo da Graça e Sousa……………..................................................................................................…€ 2.000,00;
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de São José da Salga – Grupo Folclórico de São José da Salga......……€ 1.200,00;
Casa do Povo da Lomba da Fazenda (Grupo Folclórico Imaculada Conceição……………............................………….€ 1.200,00;
Associação Cultural e Desportiva da Escola Básica e Integrada deNordeste..………...……...................................……...€ 1.970,00.

torneio de são joão

torneio de
são joão
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O Torneio de Voleibol de São João realiza-se há vários
anos nas Festas de São João da Lomba da Fazenda e
sempre com uma presença significativa da população
local a assistir aos jogos.
Participaram 3 equipas, cerca de 20 participantes, em
dois dias de jogo, constituídas por um grupo local e
outra por professores da EBS de Nordeste e da Escola
Domingos Rebelo. É de registar o desportivismo que
se notou entre os participantes. O Agrupamento de
Escuteiros 968 da Lomba da Fazenda colaborou com
o torneio, desenvolvido pelo CDRCN.

Escola portuguesa de New
Bedford tem sala alusiva
ao Nordeste

O

grupo “Amigos do Nordeste”, que promove
anualmente um piquenique em South
Dartmouth, reunindo todos os naturais e amigos
do concelho do Nordeste, decidiu este ano apoiar a
Discovery Language Academy, a escola portuguesa
de New Bedford, que funciona nas instalações da De
Mello International Center.
Este apoio traduz-se na atribuição de um montante
financeiro destinado a custear despesas na compra
de computadores e de material didático. A Discovery
Language Academy disponibiliza um espaço
denominado Sala Amigos do Nordeste, ilustrada com
várias fotos e motivos do concelho.
A sala foi inaugurada com a presença de alguns
elementos
da
comissão
organizadora
do
convívio nordestense, presidida por Tony Soares,
nomeadamente, da diretora pedagógica daquela
escola, Leslie Vicente, Duarte Carreiro, diretor de
operações da Azores Airlines nos EUA, que tem
apoiado o convívio e a escola, e ainda a cônsul de
Portugal em New Bedford, Shelley Pires, que enalteceu
este apoio dos nordestenses em prol do ensino de
língua portuguesa ao nível básico.
Tony Soares salientou a importância da iniciativa de
apoiar a escola portuguesa de New Bedford, uma vez
que se “trata de investir no futuro da nossa comunidade
e isso passa pelo apoio aos alunos que estudam a
língua de Camões, eles que irão dar continuidade
às diversas iniciativas que visam promover a língua
e a nossa cultura de uma forma ou de outra”, sendo
também “uma forma de divulgar ainda mais o nosso
concelho, uma vez que a escola é visitada por largas
centenas de pessoas ao longo do ano”.

subida ao
pico da vara

A

iniciativa Sábados da Natureza promoveu no mês
de junho uma subida ao Pico da Vara.
O passeio contou com mais de 150 participantes
(mais precisamente 157), de várias idades, sendo
que mais de 90 eram oriundos de outros concelhos,
tendo uma parte do grupo feito o percurso através do
acesso da Algarvia e a restante a partir do Planalto dos
Graminhais com ponto de encontro no Pico Redondo.
Com uma duração de aproximadamente 4 horas,
foram percorridos cerca de 8 km, sem incidentes e
com respeito pela natureza e pelo habitat natural do
priolo.
Muitos dos participantes subiram pela primeira vez
ao Pico da Vara e outros tiveram a oportunidade de
apanhar um dia de céu descoberto e assim desfrutar
das vistas.
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Trilho das Alminhas
com 90 participantes

A

primavera abriu a “época oficial” dos trilhos.
Em maio, realizou-se também um passeio pelo
Percurso Pedestre Padrão das Alminhas/Salto
da Farinha, na Achadinha, com a participação de 90
pessoas, de várias idades e destinos.
Este percurso liga as freguesias da Achadinha à Salga,
passando por locais de significativa beleza natural e
de interesse histórico, desde o emblemático “poço
azul”, passando pela Ponte de Nosso Senhor e pelo
Miradouro do Salto da Farinha, a partir do qual é
possível observar a costa norte da Ilha.
Homenagem a Rosa Silva
O passeio organizado pelo CDRCN iniciou-se de
forma diferente, sendo relembrada uma participante
ativa das atividades do Centro Desportivo, a Rosa
Silva, da freguesia da Lomba da Fazenda, falecida
recentemente. Alguns amigos e familiares prestaram
uma homenagem à Rosa Silva usando uma t-shirt
com a sua fotografia.
Nordeste atrai pedestrianistas
Neste mesmo dia decorriam mais dois passeios
pedestres no Nordeste, organizados pelos grupos
Native e Confraria Mancos, Aleijados, Enferrujados e
Afins, sendo um pelo Percurso Pedestre da Ribeira dos
Caldeirões/ Lomba D´El Rei e o outro ao Pico da Vara.

36km

E

m maio, foi organizado um passeio de bicicleta
entre a Salga e a Pedreira com a participação
de 17 pessoas, de diferentes idades, entre
os 14 e os 59 anos, entre estas uma participante do
sexo feminino. O percurso foi feito maioritariamente
pela Estrada Regional mas com paragens nos locais
de maior interesse paisagístico e turístico como os
miradouros das diversas freguesias, a Ribeira dos
Caldeirões e o centro da Vila do Nordeste.
Os participantes Christopher Sousa e Vítor Ferreira,
pela sua experiência na modalidade, apoiaram os
restantes elementos e a organização. Estes dois
elementos, no passado mês de maio, participaram
na prova GP Liberty Seguros – prova de ciclismo a
nível regional.
De salientar a performance da participante Fátima
Mendonça que, com os seus 59 anos de idade, foi
uma referência para todos os outros, pela capacidade
demonstrada na realização do percurso.

M
Fajã do Araújo
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e 4 horas de passeio

ais um Sábado da Natureza, desta vez à Fajã
do Araújo, em finais de abril. Acompanharam
este passeio 107 pessoas, e seriam mais, 150 ao todo,
não fosse o estado do tempo que não ajudou. Uma
grande parte dos participantes voltou a ser de fora
do concelho e juntaram-se desta vez ao passeio dois
núcleos de escuteiros locais.
O percurso teve início na Pedreira, junto à Igreja
da Nossa Senhora da Luz, em direção à Ribeira da
Tosquiada, e daqui até à Estrada Regional, passando
pelo Miradouro da Ponta do Sossego, e regresso ao
ponto inicial.

Nordeste Jovem com 31 atletas,
dos quais 16 pertencem ao atletismo adaptado

A

Nordeste Jovem possui atividade desportiva
competitiva federada em atletismo desde a
época desportiva 2014/2015. Em particular,
na atual época desportiva - 2017/18, têm participado
regularmentenos
diversos campeonatos
da
Associação de Atletismo de S. Miguel, a saber, no
corta-mato, campeonato de corrida de estrada e em
diversas provas de pista no Complexo das Laranjeiras.
Possui três núcleos de atletismo em ação, dois de
atletismo adaptado, e esta época desportiva abriu um
núcleo de atletismo regular. Conta com a colaboração
de três treinadores e com o apoio e colaboração de
diversas juntas de freguesia eda câmara municipal.
É constituída por 31 atletas, dos quais 16 pertencem
ao atletismo adaptado, 12masculinos e 4femininos.
O atletismo regular, ao longo da época contou com
a participação de 15 atletas, dos quais 8masculinos
e 7femininos. O mais imediato é o entusiasmo
crescente dos atletas que contagia as famílias,
perante a evolução que notam neles, a todos os
níveis, físico social e psíquico.
Alexandre Rodrigues
A Nordeste Jovem participa todos os anos no
Campeonato Regional de Atletismo Adaptado que
decorre em regime de alternância entre as ilhas
de S. Miguel e Terceira. Este ano o campeonato foi
realizado em Ponta Delgada. O ano passado o atleta
da Nordeste Jovem, Alexandre Rodrigues participou
nos nacionais da ANDDI na pista coberta de Braga
e nos campeonatos nacionais individuais napista
do Luso. Pela primeira vez o núcleo de atletismo
regular participou no Campeonato Regional de Atleta
Completo.

Não é fácil a competição frente aos melhores atletas
do arquipélago e do país, no entanto os atletas têm
alcançado diversos troféus e medalhas nos anos de
atividade, inclusive alguns de dimensão nacional.
Em particular nesta época desportiva e em resultado
da dedicação, trabalho e resultados obtidos nas
épocas anteriores, o atleta Alexandre Rodrigues
revalidou no Campeonato Regional de Atletismo
Adaptado, o título de campeão regional em 1500
metros marcha e possui o atual record nacional de
1500 metros marcha em competição adaptada sénior
(resultado provisório). No campeonato regional de
atletismo realizado no fim-de-semana de 21 e 22 de
abril, os 16 atletas dos núcleos de atletismo adaptado
alcançaram 14 medalhas em masculinos e femininos,
sendo que a equipa A da Nordeste Jovem ficou em
5º lugar na classificação geral. No mesmo fim-desemana o núcleo de atletismo contribui com 6 atletas
para o 1º lugar que a equipa de S. Miguel obteve na
competição. Ainda durante esta época desportiva, os
atletas dos núcleos de desporto adaptado obtiveram
3 medalhas individuais e a Nordeste Jovem o lugar do
pódio por equipas no campeonato de corta-mato.
O campeonato de corridas de estrada terminou no
dia 25 de abril com a prova da corrida da liberdade,
realizada na Ribeira Grande. Os atletas da Nordeste
Jovem obtiveram 7 medalhas em diferentes escalões
(3 em masculinos e 3 em femininos). Foram cerca
de 15 provas de estrada e alcançou-se no total 75
medalhas. Na classificação geral do campeonato de
estrada os atletas dos núcleos de atletismo adaptado
alcançaram o 1º e 2º lugar em masculinos e femininos
e os atletas do núcleo de atletismo regular alcançaram
o 2º e 3º lugar do pódio em femininos.
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reencontro de veteranos

P

articiparam no Torneio da Primavera três equipas,
entre estas, a Associação de Veteranos do
Nordeste, os Veteranos do Mira Mar e os Veteranos do
Vale Formoso, totalizando cerca de 60 participantes.
Num ambiente acolhedor e de espírito desportivo,
as equipas disputaram os jogos e aproveitaram
também o evento para recordar alguns dos encontros
competitivos e episódios em que se defrontaram no
passado.

Pilates, Zumba, Yoga e outros
exercícios

N

o feriado do 1º de Maio foi oferecido à população
um programa variado de exercício físico, levado
a diferentes freguesias, e que foi muito participado,
podendo os inscritos experimentar as modalidades
de Pilates, Zumba, Treino Funcional, Ballet, Yoga e
Crossfit.
A organização foi do Centro Desportivo e Recreativo do
Concelho do Nordeste, como associação responsável
pelo programa desportivo anual do município.
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Marcaram presença no Campo Municipal do Nordeste
familiares dos jogadores e alguma comunidade
local e acompanhantes das equipas. O torneio foi
organizado pelo CDRCN.

60 Atletas no Torneio de Futebol

O

CDRCN projetou o Torneio de Futebol 7x7
Inter-Freguesias para o dia 25 de abril, Dia da
Liberdade, no sentido de proporcionar à comunidade
um dia de atividade física e o convívio entre os atletas
e a assistência que compareceu no recinto.
Foram ao todo 6 equipas e mais de 60 participantes,
a representar as freguesias da Salga, Achadinha,
Santana, Nordestinho (Algarvia, St.º António e
S. Pedro), Fazenda e Vila, envolvendo também
a colaboração dos responsáveis pelas equipas,
sendo muitos destes presidentes, secretários e ou
responsáveis das juntas de freguesia.
A Vila do Nordeste levou o 1.º lugar, seguindose a Lomba da Fazenda, a Salga, a Achadinha, o
Nordestinho e Santana.
Foram ainda premiados os atletas Diogo Medeiros,
da equipa da Vila, como Melhor Marcador (14 golos
marcados); Nilton Silva, também da Vila, como Melhor
Guarda-Redes (2 golos sofridos) e o Nordestinho como
a equipa que Melhor Desportivismo demonstrou ao
longo do torneio.
O evento contou com um almoço convívio, oferecido
a cerca de 100 pessoas, no Parque Florestal da Vila do
Nordeste.

manuel inácio de melo
crendices que se respeitam

Pais e filhos no
desporto

E

m abril, o CDRCN, em parceria com a Associação
de Badminton de S. Miguel e o Clube de Santo
António Nordestinho, organizou o Torneio de
Escolinhas de Badminton, Pais e Encarregados de
Educação. Contou com mais de 40 crianças, entre os
6 e os 13 anos, e com 16 encarregados de educação.
O torneio teve o objetivo de promover o desporto
através de uma modalidade que tem vindo a motivar
muitos participantes no concelho, nomeadamente
com as Escolinhas de Badminton e os Escalões de
Formação, assim como envolver a participação dos
pais e encarregados na atividade física dos filhos.

rampa da tronqueira

E

ste ano realizou-se mais uma Rampa da
Tronqueira, no mês de junho. A prova conta com
a colaboração do CATT e envolve simpatizantes do
desporto motorizado da ilha assim como do Nordeste.
O município colabora com a prova, tendo em conta
um número crescente de nordestenses que participa
nestas provas e porque se trata de um desporto que
traz gente ao concelho.
O presidente da câmara municipal esteve presente na
entrega dos troféus.

N

aquela nossa Salga e bem assim por aquele
norte além o povo mantinha, e ainda mantém,
certas crendices que, no geral, são comuns em
todos os povoados desta nossa Ilha. Eis algumas
das que não esqueci e que têm a sua graça: - pão
com a sola para o ar na mesa – as almas entram em
sofrimento; ver o homem das peneiras – mau tempo
que se avizinha; derramar leite no lume quando se
vai ferver – a vaca que o deu vai parar de o dar; fazer
a barba que rapou um morto – vai morrer cedo; ver
uma borboleta negra, morte próxima na família;
dinheiro sobre a mesa quando se come – faz mal às
almas; um cão a uivar, mau presságio; dia 13 – mau
para negócios; ver a sair de casa cedo uma mulher
– tudo às avessas naquele dia; ver um gato preto –
pouca sorte; sair de casa com o pé direito – evita
maus sucessos, havendo muitas outras crendices
que, como estas, vivem na boca do povo e que de
mal... nada têm!
No entanto há uma outra crendice a que me vou
referir e que não sei bem a sua origem, pois que tem
certa ligação além fronteiras. Diz-se que, na França,
certas personalidades ao iniciarem certos actos da
sua vida, faziam, com a sua mão, uma malassada e,
se ela saía bem, tudo corria bem, se a malassada se
escangalhava – pouca sorte na empreza... e até por
lá ouvi que o grande Napoleão que foi acabar os seu
dias na Ilha de Santa Helena, nas vésperas das suas
grandes batalhas, fazia as suas malassadas e todas
lhe saíram bem excepto a que ele fez na véspera
da triste batalha de Waterloo. E na Salga eu e meus
irmãos faziamos a nossa malassada, às vezes mal
amanhada, na véspera do Entrudo, constituindo
motivo de risota e boa disposição para os nossos
saudosos pais.
Santos tempos aqueles os das malassadas, hoje são
caras e... ruins e não dão sorte a ninguém”
M. I. M., Santos Tempos, Usos e Costumes Tradicionais,
página64-65, edição da CMN, 1993
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A

nova empresa
na incubadora

Incubadora de Empresas do Nordeste passou a
ter mais uma empresa incubada. Trata-se da Firma
Luís Pacheco de Medeiros de Almeida – Economistas
Unipessoal Lda., com sede na Rua Largo da Ponte,
concelho e freguesia de Nordeste. A empresa atuará
na área da consultoria económica e financeira com
particular enfoque na elaboração de projetos de
investimento e candidaturas a apoios europeus;
consultoria fiscal; avaliação de empresas;
negociação de passivos e ativos; serviços de
marketing digital e comunicação institucional
de e para clientes. Com a presença local,
pretende um mercado global, no concelho,
na ilha e no exterior, onde pretende captar
investimentos e abrir novos mercados para
as empresas açorianas.
A Câmara Municipal do Nordeste congratulase com a incubação da nova empresa tendo
em vista o desenvolvimento do concelho e
a oportunidade de gerar mais esta oferta de
serviços aos nordestenses.

revogado protocolo
com hotel lince

I

ndo ao encontro de uma notificação do Tribunal
de Contas relativamente a irregularidades
constantes do protocolo estabelecido pelo anterior
executivo municipal como o Hotel Lince, a câmara
municipal deliberou proceder à resolução unilateral
do protocolo, revogando os seus efeitos e dando
conhecimento ao Tribunal de Contas.
A informação do Tribunal de Contas aponta para a
ausência de qualquer regulamento que instrua e
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acompanhe o protocolo
então estabelecido,
para a necessidade da
reposição da equidade
junto dos empresários
e da população local e
a manifesta ilegalidade
da colocação de 8
ocupados no âmbito de
programas ocupacionais
do Governo Regional dos
Açores naquele estabelecimento.
O Tribunal de Contas identifica ainda a ilegalidade
da premissa da isenção do pagamento de água
ao município, assim como de isenção de lMl, e do
pagamento de IMT no caso de opção de compra do
imóvel, e para as obrigações assumidas pelo município
no protocolo de manutenção dos jardins circundantes
ao hotel e pintura das paredes exteriores do edifício.

redução de taxas
de licenciamento

A

autarquia tem aprovado a
redução de 50% do valor das
taxas relativas ao licenciamento
de adaptação de edificação
de empreendimento turístico
na modalidade de Casas de
Campo, mediante solicitação
dos requerentes e nos termos do
regulamento de taxas do município, considerando que a promoção da reabilitação urbana
reveste-se de extrema relevância para o concelho e que dela todos irão beneficiar direta ou
indiretamente, tanto os munícipes como o turismo local e até os setores da construção civil
e do ramo imobiliário, pelo que se pretende incentivá-la em todos os aglomerados urbanos
do concelho, como forma de promover um bom ambiente urbano e a qualidade de vida nas
localidades do Nordeste.
Pesa na opção da autarquia também o reconhecimento do valor histórico e patrimonial das
habitações tradicionais do Nordeste e o incentivo à sua recuperação e reabilitação.

acolher bem quem
nos visita

S

empre que possível, o município acolhe os
grupos de visitantes dos Estados Unidos e de
outros países da diáspora que visitam o Nordeste. O
empresário e ex-presidente da comissão do Encontro
de Nordestenses dos Estados Unidos, João de Sousa,
integra um destes grupos que todos os anos passam
por cá, ficando a visita ao Nordeste propositadamente
agendada para o último dia da viagem a São Miguel
para que os visitantes levem na memória os encantos
da sua terra de origem.
Este ano foi a Embaixadora das Festas do Nordeste a
receber o grupo na Vila do Nordeste, tendo a anfitriã
marcado a receção com a oferta de uma flor às
senhoras em alusão aos bonitos jardins do Nordeste.

frutaria do mercado
reabriu

N

a sequência de concurso público, a câmara
deliberou adjudicar o direito de ocupação do
espaço da frutaria do Mercado Municipal à
concorrente Filipa Amaral Lima, nos termos e
condições expressas no respetivo programa de
procedimento.
A autarquia congratula-se com a abertura deste
espaço do Mercado Municipal, que se encontrava
encerrado por ausência de candidatos para a sua
exploração. A reabertura da frutaria, que se vem juntar
ao talho e à peixaria ali existentes, vem aumentar a
oferta do Mercado Municipal, com a qual ganham os
consumidores locais e o turismo que nos visita, que
aprecia este tipo de serviços mais tradicionais e que
por regra procura o nosso mercado.
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iv

edição do Priolo Cup

D

oze equipas, 150 jogadores (180 com as
equipas técnicas), 38 jogos e 225 golos.
Assim foi a 4ª edição do Priolo Cup, realizada
nos dias 22, 23 e 24 de junho no Campo Municipal
de Nordeste. O torneio destinou-se aos jogadores
de sub-11 (jogadores nascidos nos anos 2007/2008),
federados ou não, tendo contado com a participação
de 12 equipas, incluindo duas do continente
português e uma equipa do arquipélago da Madeira.
Esta 4ª edição do Priolo Cup foi programada de acordo
com as possibilidades financeiras do município e

adequada à dimensão do concelho.
O enriquecimento técnico dos atletas, a troca
de vivências (muito diferentes) entre clubes, e a
experiência fantástica que os atletas levam na
memória, de um torneio que teve lugar naquele
concelho, na ilha de São Miguel e na Região dos
Açores, e o enriquecimento da atividade dos
clubes locais, foram os propósitos desta 4ª edição,
organizada numa parceria entre o município e o
Centro Desportivo e Recreativo.

Número significativo de equipas de cá

O

Priolo Cup além de um torneio que fomenta a
atividade física, o exercício físico e o desporto,
neste caso em específico a modalidade de futebol, é
também “uma ocasião de convívio entre diferentes
comunidades, com uma componente pedagógica
significativa.
Por outro lado, o Priolo Cup 2018 procurou promover o
futebol infantil e a formação dos atletas açorianos, daí
a importância de contar com um número significativo
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de equipas da ilha.
Juntam-se à equipa da casa - o União Desportiva do
Nordeste – o Clube Desportivo Santa Clara, o Clube
Operário Desportivo, o Grupo Desportivo São Roque,
o Clube União Micaelense, o Benfica Escola de Futebol
Açores, o Clube Desportivo Rabo de Peixe, o Clube
Desportivo os Oliveirenses, o Criamar (Funchal), o
Sport Clube Canidelo (Gaia) e o Futebol Clube de
Marinhas (Braga).

Desfile das equipas
na sessão de abertura

O

Priolo Cup Nordeste 2018 abriu oficialmente
com a presença das 12 equipas que
integraram a edição.
Esta edição foi redimensionada, em número de dias e
de equipas, às possibilidades financeiras do município,
em condições de igualdade de participação de todas
as equipas, salientou o presidente da Câmara do
Nordeste na receção aos atletas.
As 12 equipas foram recebidas pela comissão de honra
do Priolo Cup 2018, presidida pelo presidente do
Governo Regional dos Açores, que se fez representar
na sessão pelo director regional do Desporto,
António Gomes. Integraram também a comissão de
honra o presidente da Câmara do Nordeste, o diretor
dos Serviços de Desporto de São Miguel, Rui Melo, o
presidente do conselho executivo da Escola Básica e
Secundária do Nordeste, Nuno Amaral, e o médico
fisiatra e presidente da Assembleia Geral
da Associação dos Veteranos
do Nordeste António
Raposo.

Sala cheia para a
Jornada de Desporto

N

o primeiro dia do torneio realizou-se a Jornada
de Desporto, integrada na Associação de Futebol
de Ponta Delgada e na formação contínua geral
de formadores, sobre o tema “Nutrição, Prevenção,
Planeamento e Treino”.
Um total de 9 preletores debruçaram-se sobre a
temática proposta para uma sala bem preenchida de
formadores de futebol.
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O Padrinho do Priolo Cup!

A

IV edição do Priolo Cup contou com a participação
de Diogo Fonseca como Padrinho do torneio,
sendo uma presença que os atletas apreciaram,
juntando-se o facto de ser um jogador conhecido à
sua experiência, juventude e boa disposição.
Durante o torneio houve muita troca de táticas,
gestos de carinho e muita “foto” com o Padrinho do
Priolo Cup!

Diogo Fonseca é jogador do Sport Clube Praiense.
No currículo leva a passagem por vários clubes
nacionais, como, o Boavista Futebol Clube, o Clube
Desportivo de Tondela, o Clube Desportivo das
Aves, o Clube Desportivo Feirense, o Vitória Futebol
Clube, o Académico de Viseu Futebol Clube e o
União Desportiva Oliveirense, a que acrescenta, ao
nível internacional, O Real Mallorca B, o Futebol Club
Brasov e o Granada Club Futebol.

“Torneio engrandeceu futebol jovem açoriano”

V

árias equipas enviaram o seu agradecimento por
participarem no Priolo Cup, “pela forma como
foram bem recebidos”, reconhecendo, de igual modo,
“a boa organização do evento. “Divulgaremos com
bom agrado o evento e sempre que possível iremos
participar em futuras edições”, acrescentaram.
Outras equipas, além de sublinhar a boa organização
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do Priolo Cup, agradeceram “a forma como fomos
recebidos e a atenção dispensada durante todo o
torneio. “Aproveitamos a oportunidade para felicitar e
enaltecer a forma organizada e personalizada imposta
pela organização no decorrer do torneio em causa
que engrandeceu o futebol jovem Açoriano.”

Adepta do
Oliveirenses
As claques presentes nos dois dias do torneio foram
incansáveis no apoio aos atletas, quer aquelas que
acompanharam as equipas vindas de fora como as
claques dos clubes cá da ilha. A claque do Clube
Desportivo Os Oliveirenses, que alcançou o 3º lugar
do torneio, foi merecedora de um reconhecimento
público no decorrer da prova, especialmente à mãe
de um dos atletas (o nº7), a Cláudia Raposo, que
bastante acarinhou os “Oliva” do concelho de
Ponta Delgada.

equipas
12

jogadores
150

jogos
38

golos
225

Colaboração da EBS e de outras entidades

A

EBS do Nordeste prestou um apoio
significativo à organização do Priolo Cup
ao ceder as instalações para acolhimento
e refeitório de todas as equipas, além de envolver
um grupo de professores da disciplina de Educação
Física que fizeram parte da comissão organizadora do
torneio.
Os clubes desportivos locais (União do Nordeste e
Achada Futebol Clube), a Associação de Futebol de
Ponta Delgada, e uma equipa médica de diferentes
entidades de saúde também deram a sua colaboração
ao Priolo Cup.
Outras entidades locais, embora não diretamente

ligadas à organização, apadrinharam o Priolo Cup,
entre as quais a SPEA, não fosse o Priolo a mascote
do torneio, assim como as juntas de freguesias e uma
percentagem muito elevada dos empresários locais.
Uma palavra especial ao Centro Desportivo e
Recreativo do Concelho do Nordeste, concretamente
aos coordenadores Hélder Camarinha e Jorge Lopes,
na organização do maior evento anual do centro.
A Charanga da Associação dos Bombeiros Voluntários
do Nordeste também se associou ao Priolo Cup ao
animar o desfile das equipas na sessão oficial de
abertura, assim como um grupo de alunos da EBS do
Nordeste.
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melhor marcador

M
a divulgação do

Nordeste
A

promoção turística do Nordeste é outro dos
princípios do torneio infantil, procurando colocar
o concelho durante estes dias num ponto de atração e
de maior foco no contexto da ilha de São Miguel.
A contar com a presença de muitos familiares que
acompanharam os atletas vindos de Vila Nova de
Gaia, de Braga e do Funchal, e com o bom feedback
que a organização teve da parte do comércio e do
alojamento, o objetivo de trazer gente ao concelho e
de o divulgar foi atingido.
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ateus Caçador, do Sporting Clube Ideal, foi o
melhor marcador do torneio, com 20 golos
marcados. O Francisco Franco, do Grupo Desportivo
São Roque, também se destacou na prova ao marcar
16 golos. O Tomás Luís, do Oliveirenses, o Guilherme
Viegas e o Fernando Cabido, do Grupo Desportivo
São Roque, também se distinguiram com 8 golos
marcados cada.

Vila Nova de Gaia

Os atletas do SC Canidelo trouxeram consigo muitos
familiares, que aproveitaram para conhecer ou
revisitar a ilha de São Miguel e o Nordeste. A direção
e a equipa técnica do clube deixaram uma lembrança
ao presidente da autarquia, o qual desejou aos atletas
uma passagem bonita pelo Nordeste e o sucesso
desportivo que com certeza desejavam levar do
Priolo Cup.
A equipa de Vila Nova de Gaia, assim como todas as
outras equipas, teve o acompanhamento de guias do
concelho do Nordeste nestes dias em que ficou por
cá, as quais, assim como a organização, apoiaram os
familiares em alguma logística necessária.
A organização do Priolo Cup deu as boas vindas ao SC
Canidelo e desejou que os três dias de torneio fossem
repletos de sorrisos, de companheirismo e de troca de
experiências com as restantes 11 equipas.

Jovem promessa nordestense do Desporto
O Diogo foi um dos convidados
especiais do Priolo Cup como
jovem promessa do futebol.
O atleta acompanhou todos
os jogos, contribuindo a
sua presença, recatada mas
muito solidária, para motivar os
jogadores mais novos, sobretudo
os seus colegas do União Desportiva do Nordeste.
O Diogo Macedo Medeiros é natural do concelho de
Nordeste, da freguesia de Nordeste, nascido a 15 de
maio de 2002. Frequenta a Escola Básica e Secundária
deste concelho, o 9º ano de escolaridade, e desde os
6 anos de idade que pratica desporto, concretamente
futebol, no Clube União de Nordeste, até à época
2015/2016.
Na Época 2015/2016, foi selecionado para participar
no Torneio Inter-Associações Sub 14 – Lopes da Silva,
que decorreu em junho na Madeira, tendo participado
também no Torneio Regional Inter–Associações Sub 14.
Na Época 2016/2017, ingressou no Clube
Desportivo de Santa Clara, com o clube a

vencer nesta época o Campeonato de São Miguel, o
Campeonato Regional Inter-Clubes, que decorreu nas
ilhas Terceira e Faial, tendo ido às Nacionais em Oeiras
e arrecadado a Taça de São Miguel.
Em 2017/2018, o Diogo Participou nos jogos da
Seleção Inter-Associações Sub 16, que decorreram no
Pico da Pedra e, recentemente, foi selecionado para
a Seleção Açores. O estágio decorreu na ilha Terceira,
em maio, e os Jogos das Ilhas, também em maio, nas
Ilhas Sicília em Itália.
Nesta época, o atleta participou em outras atividades
desportivas por ocasião das festividades do concelho
e, recentemente, no dia 25 de Abril, nos jogos Inter–
Freguesias, sendo o melhor marcador.
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gd são roque

campeão

Grupo Desportivo São Roque leva a taça
Na classificação geral, o Grupo Desportivo São Roque
arrecadou o 1º lugar, seguido do Sporting Clube
Ideal. O Clube Desportivo Os Oliveirenses conquistou
o 3º lugar da prova, a que se seguiram, o Futebol
Clube Marinhas (4º), Sport Clube Canidelo (5º),

Criamar (6º), Escola de Futebol Benfica Açores (7º),
Clube Desportivo Santa Clara (8º), Clube Desportivo
Rabo de Peixe (9º), Clube Operário Desportivo (10º),
União Desportiva de Nordeste (11º) e Clube União
Micaelense (12º).

Logística para 150 atletas e comitivas
A presença de 150 crianças, acrescidas das respetivas
comitivas técnicas, envolveu uma grande logística.
Para acompanhar as 12 equipas e respetivas
equipas técnicas, preparar e
servir refeições, além
da
atividade
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propriamente desportiva do torneio, a organização
do Priolo Cup contou com a ajuda de 40 pessoas.
Juntaram-se a esta grande “família” o grupo mais
restrito da organização, colaboradores da câmara
municipal e muitos jovens do concelho.
Da convivência com as crianças e com algumas
equipas técnicas mais sociáveis nasceram muitas
amizades que ficam a marcar esta edição do Priolo
Cup.

classificações
1. GD São Roque
2. SC Ideal
3. CD Os Oliveirenses
4. FC Marinhas
5. S.C. Canidelo
6. Criamar
7. E.F. Benfica Açores
8. C.D. Santa Clara
9. C.D. Rabo de Peixe
10. C. Operário Desportivo
10. C. Operário Desportivo
11. U.D. Nordeste
12. C. União Micaelense

Prémio Mega Like
S.C. Canidelo
Prémio Espírito Desportivo
U.D. Nordeste
Prémio Melhor Jogador do Concelho de Nordeste
Xavier Cruz - U.D.Nordeste
Prémio Melhor Guarda Redes
João Afonso - GD São Roque
Prémio Melhor Jogador
Francisco Franco - G.D. São Roque
Prémio Melhor Jogadora
Érica Cabral - C.D. Rabo de Peixe
Prémio Melhor Marcador
Mateus Caçador - S.C. Ideal
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“nesta idade
só é preciso
sonhar”
Armando Fontes foi o Embaixador do Priolo Cup 2018.
Natural de Vila Franca do Campo, é lá que começa a
dar os primeiros pontapés na bola com os colegas e
amigos de rua, o que geralmente se fazia na altura,
visto não haver escalões de formação onde residia.
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Iniciou a atividade federada no Desportivo de Vila
Franca, distinguindo-se desde então como goleador.
Na época de 78/79, Armando Fontes transitou para o
Sporting Clube Lusitânia, onde deu seguimento à sua
ascendente carreira, passando posteriormente pelo
Sporting Clube de Braga, pelo Desportivo de Chaves e
pelo Clube Desportivo de Santa Clara, onde termina a
sua carreira futebolística. Armando Fontes continuou,
todavia, ligado ao futebol, não como praticante, mas
como treinador, continuando a somar êxitos.
Foi uma honra para a organização do Priolo Cup ter
Armando Fontes como Embaixador do torneio, cuja
presença enriqueceu a qualidade que se pretendeu
dar ao evento. O convidado acompanhou os jogos
e os atletas, sendo para o ex-futebolista açoriano a
convivência e a alegria das crianças o mais importante
do torneio.

Os nossos amigos da Madeira

A

equipa de sub-11 do Criamar, da cidade do
Funchal, já participou no Priolo Cup e veio este
ano com a mesma garra e a boa disposição a que já
nos habituou. O presidente e o vereador do desporto
da autarquia desejaram aos jovens atletas uma
óptima estadia no Nordeste e que este fosse um fimde-semana que lhes ficasse na memória, além dos
resultados desportivos que viessem a alcançar, de
modo a que queiram sempre regressar ao Nordeste e
trazer consigo mais equipas da ilha da Madeira.
O coordenador da equipa disse na ocasião “tratar-se de
mais uma aprendizagem e de mais uma oportunidade
para ver as crianças felizes, acrescentando “que o
desenvolvimento deles, a todos os níveis, vale mais
do que qualquer resultado desportivo”.
Os atletas vieram acompanhados da direção e da
equipa técnica, assim como de alguns pais que
aproveitam o torneio para desfrutar do concelho e da
ilha de São Miguel, o que é muito bom para o nosso
comércio e para o alojamento local.
Estes encontros com a organização do torneio são
sempre propícios à troca de lembranças, tendo a
direção do Criamar presenteado a câmara municipal
com uma novidade da ilha da Madeira: o 1º Gin
madeirense!

Vereador do Desporto
Marco Mourão

P

ara o vereador do desporto da Câmara do
Nordeste, Marco Mourão, o Priolo Cup decorreu
dentro daquilo que eram os objetivos do torneio, “que
é promover o futebol de sub-11, sendo de registar,
logo no primeiro dia de jogos, o convívio entre as
equipas”.
O torneio decorreu dentro da normalidade, “e
observamos ao longo dos dois dias uma competição
salutar entre as equipas, mas ao mesmo tempo
aguerrida, na tentativa de conseguir o melhor
resultado possível”, comentou na ocasião.
Quanto à mobilização de público, “para nós
organização, queríamos sempre mais. Mas vejo que há
muita gente aqui do concelho do Nordeste a assistir
ao torneio, o que é sinal de que as pessoas apreciam
este tipo de evento e de que quando se trata de
crianças e de jovens as famílias querem acompanhar”.
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