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Nordestenses,

Chegados a esta altura do ano, torna-se essencial fazer uma reflexão de todo o trabalho realizado, 
assim como debruçarmo-nos sobre as prioridades e metas para 2020.
O Município do Nordeste ao longo de 2019 demonstrou uma dinâmica muito positiva nas várias áreas 
onde assume responsabilidades. Em termos sociais, uma preocupação constante deste executivo, uma 
vez que as pessoas são o que de mais importante temos no Nordeste, trabalhamos no sentido de 
termos um concelho com menos desigualdades sociais, onde as oportunidades e a qualidade de vida 
da população sejam uma realidade cada vez mais alicerçada.
Temos apostado na requalificação e beneficiação de todo o nosso património edificado e natural e, com 
isso também, transmitindo um forte sinal aos nossos empresários de que pretendemos uma economia 
forte, assumindo-se como alavanca no combate ao desemprego no Concelho.
Relativamente à cultura, que nos identifica enquanto povo e nos caracteriza de uma forma tão 
particular, temos apostado naquilo que são as nossas tradições, as nossas Filarmónicas, Grupos 
Folclóricos e de Cantares, nunca esquecendo as Festividades Religiosas que no nosso Concelho 
assumem características muito próprias e diferenciadoras, indo ao encontro do que de mais puro 
tem o Nordeste. Proporcionamos, também, o contacto com outras realidades culturais, quer através 
da dinamização do Centro de Atividades Culturais, da Sala de Exposições do Município, do Posto de 
Turismo, quer, também, através de vários eventos organizados ao longo do ano como foi, agora, o caso 
das festividades de Natal e de Ano Novo.
No Desporto, a parceria com o Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste tem sido o 
sucesso que por todos é reconhecido e, a par de alguns eventos culturais, tem servido, também, para 
promover, divulgar e valorizar o destino Nordeste no tão competitivo mercado do turismo.
Pretendemos para 2020 continuar com toda esta dinâmica de valorização 
do Concelho que permita ir ao encontro das melhores expetativas dos 
Nordestenses. Isso mesmo está refletido no Orçamento apresentado 
e aprovado, apostando em obras essenciais para o concelho, no 
fortalecimento da economia local e no combate ao desemprego. 
Pela importância que assume, permitam-me destacar para 2020 a 
pavimentação e beneficiação da grande maioria das vias municipais, 
uma obra há muito esperada pelos Nordestenses, um investimento de 
cerca de 1 milhão e 200 mil euros que irá melhorar as estradas e ruas 
das nossas freguesias.

Finalizo desejando votos de um excelente ano para todos os 
Nordestenses, repleto de sucessos pessoais e profissionais.

Abraço,
O Presidente 

António Miguel Soares

A NOSSA CAPA
EPIC Trail Run Azores 
2019



O município dinamizou o 
centro histórico da sede do 
concelho nas sextas-feiras do 

mês de dezembro com o propósito de 
colaborar com o comércio local, que 
encerrou os estabelecimentos mais 
tarde, e de oferecer um programa 
cultural aos nordestenses. 
Houve animação para todas as 
idades, incluindo para as crianças que 
tiveram pula-pula, pinturas faciais, 
algodão doce, pipocas e balões, tendo 
faltado o espetáculo natalício do 
Duende Cusco em virtude do mau 
tempo. 
Houve ainda uma feirinha de 
doces, com uma grande adesão de 
instituições e de particulares, e 
música na Matriz e no Jardim do 
Município.

Para a entrada no novo ano, a câmara municipal voltou 
a proporcionar um espetáculo pirotécnico e animação 
musical no Jardim do Município. A animação arrancou 
pelas 22h00 com o grupo Duo Atlântis, seguido de fogo-
artificio e espumante pelas 00h00 e o Dj Pedro Almeida a 
fechar as comemorações.

Os festejos de passagem de ano foram retomados pelo 
município nos últimos dois anos, novamente com o 
objetivo de colaborar com os serviços da restauração, 
do alojamento, bares e similares, que deste modo veem 
complementada e enriquecida a sua oferta, e também dar 
alguma animação à Vila nesta noite festiva.
Dezenas de pessoas juntaram-se às comemorações.

ENTRADA EM 2020  

cu
ltu

ra ANIMAÇÃO DO CENTRO DA VILA 
E NOVA ILUMINAÇÃO

Para a Praça da República, Matriz 
de São Jorge e Ponte dos Sete Arcos, 
o município apostou na renovação 
da decoração e da iluminação, 
com o objetivo de variar e de dar 
outro enquadramento natalício ao 
coração da Vila. 

4 5nordeste revista municipal nordeste revista municipal



cl
ut

ur
a

O Museu fora de portas é uma 
iniciativa da Câmara Municipal 
do Nordeste que visa aproximar o 
museu à população local.
Para isso, está a ser desenvolvida 
uma exposição itinerante que irá 
percorrer ao longo de 2020 todas 
as freguesias do concelho, levando 
para perto da população alguns 
objetos que faziam parte dos hábitos 
de antigamente.
Deste modo, espera-se alcançar 
um maior número de visitantes e 
distribuir a oferta cultural por todas 
as freguesias do Nordeste.
Oportunamente serão anunciados 
os edifícios onde esta ocorrerá e o 
respetivo calendário.

EXPOSIÇÃO PELAS FREGUESIAS

A 23 de novembro, integrado no 
III Encontro de Boas Práticas 
Museológicas, foi inaugurada na 
Sala de Exposições do Município do 
Nordeste uma exposição de evocação 
ao trabalho do professor Nestor de 
Sousa na fundação do Museu do 
Nordeste, em 1989.
Nestor de Sousa (1932-2017) foi uma 
das mais brilhantes e fascinantes 
personalidades da vida cultural 
micaelense das décadas de 1970 
a 90. Foi diretor do Museu Carlos 
Machado, professor de História da 

HOMENAGEM A 
NESTOR DE 
SOUSA 

“Os Turistas como Público Alvo, 
Problemáticas e Desafios” foi o tema 
escolhido do III Encontro de Boas 
Práticas Museológicas organizado 
pelo CHAM –Açores (da Universidade 
dos Açores) e que decorreu na Vila do 
Nordeste em novembro com a parceria 
do município. 
Na sequência deste encontro de 
boas práticas a aplicar aos museus, 
ficamos com vontade de conhecer 
ou de revisitar os vários museus e 
núcleos museológicos de São Miguel 

VAMOS VISITAR MAIS MUSEUS 
e de outras ilhas do arquipélago, 
assim como, entre outros aspetos, 
mais despertos para a importância 
que estes têm na memória coletiva 
de um povo, como podem envolver 
a comunidade e ser um atrativo 
para quem nos visita. 
Vários responsáveis de museus foram 
oradores e outros participantes no 
encontro, estando presentes, entre 
outros, o Museu da Graciosa e de São 
Jorge, o Eco Museu do Pico, o Museu 
do Tabaco da Maia, a Oficina Museu 

das Capelas, os núcleos museológicos 
da Lagoa e a Rede de Museus dos 
Açores através do conhecido Francisco 
Maduro Dias. O III Encontro de Boas 
Práticas Museológicas realizou-
se no Nordeste em homenagem ao 
coordenador do Museu do Nordeste 
Nestor de Sousa, cujo falecimento, em 
2017, coincidiu com a realização do 
encontro, estando também próximo 
os 30 anos da fundação do museu 
(1989-2019).

Arte da Universidade dos Açores, 
poeta, homem de teatro, filho de 
nordestenses naturais da freguesia da 
Lomba da Fazenda.
Em homenagem a Nestor de Sousa 
e à sua importância para a criação 

do Museu do Nordeste, o edifício foi 
rebaptizado de “Museu Municipal 
Nestor de Sousa”, no ano em que 
se assinalam 30 anos da sua criação 
(1989 – 2019).
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Durante o ano de 2019 
a freguesia de Santana 
comemorou de forma festiva 

o sesquicentenário (centésimo 
quinquagésimo aniversário) cujo 
ponto alto teve lugar no dia 28 de 
Julho, com a presença do Bispo 
da Diocese, D. João Lavrador, que 
presidiu à Missa Solene de Ação de 
Graças e à Procissão que percorreu 
as principais artérias da localidade.
Ao longo de vários dias houve lugar 
para vários eventos culturais e 
sociais de que se destacam, entre 
outros, pela sua importância a 
Exposição de Arte Sacra, que revelou 
um valioso espólio em imagens 
e alfaias, pertença da Paróquia, 
habitualmente não acessíveis 
ao público, e a  Conferência que 
teve lugar na Igreja, sobre a 
História da freguesia, assim como 
da apresentação da biografia 
dos sacerdotes que serviram na 
localidade, a cargo de dois oradores 
convidados, respetivamente, o 
historiador e antigo Presidente da 
Câmara de Nordeste, José Carlos 
Carreiro e de Francisco Resendes, 
Diretor do Portuguese Times, 
prestigiado semanário de língua 
portuguesa, publicado em New 
Bedford.
Toda a freguesia se engalanou para 
a Festa, com ruas limpas e passeios 
asseados, jardins bem tratados e 
floridos e as casas, em geral, com as 

fachadas pintadas de fresco.
No coração das festas esteve, 
naturalmente, a Igreja Paroquial, 
soberbamente adornada e toda 
renovada, por dentro e por fora, 
tal foi o zelo evidenciado em lavar, 
pintar e envernizar altares, paredes, 
bancos e sobrados.
Presença de largas centenas de 
visitantes, entre os quais muitos 
emigrantes, principalmente dos 
Estados Unidos e Canadá, bem como 
do Brasil e Bermuda, alguns dos 
quais não visitavam há muito a sua 
terra natal.  
Santana foi elevada a freguesia no 
ano de 1960, há apenas 59 anos. 
Separou-se da freguesia da Achada, 
da qual sempre fez parte desde 
os primórdios do povoamento. 
A freguesia adotou o nome da 
padroeira, Santa Ana, figura 
de referência na hagiologia do 
cristianismo, Mãe de Nossa Senhora 
e, portanto, avó de Jesus Cristo. 
 Primitivamente desenvolveu-se 
em dois sítios distintos, cortados 
por ribeiras, um junto à costa, 
mais a norte, designado por Feteira 
Pequena, devido à sua localização 
numa lomba pequena de terra, e 
outro, em zona mais alta, situado 
noutra lomba, designado por Feteira 
Grande, que fica entre as ribeiras da 
Mulher e do Folhado.
 O termo Feteira vem de “feiteira” 
ou terra de feitos, ou fetos, pela 

COMEMORAÇÃO DOS 
150 ANOS DA 
CONSTRUÇÃO DA IGREJA 
PAROQUIAL DE SANT’ANA 

muita abundância deles, por altura 
do povoamento da Ilha de S. Miguel, 
como refere o historiador das Ilhas, 
Gaspar Frutuoso, nas “Saudades 
da Terra”, obra escrita entre 1580-
1590.
A freguesia situa-se entre as 
Ribeiras da Mulher, a nascente, 
e do Machado, a poente, a norte 
com barrocas do mar e a sul com o 
planalto dos Graminhães. 
A história do seu primeiro templo 
para o culto religioso começa 
com uma pequena ermida, 
provavelmente construída no século 
XVII, em resultado do povoamento 
das duas lombas, cujos moradores 
foram arroteando os terrenos e 
simultaneamente construindo as 
suas habitações. 
Por conseguinte foi a religiosidade 
popular que levou a que se 
edificasse uma ermida, dedicada a 
Santa Ana, para que os moradores 

O ano de 1869 representa um 
marco muito importante na 
vida dos santanenses, pois a 
construção da sua Igreja tem 
um significado agregador 
dos povos das duas lombas, 
importante para a criação de 
um sentimento de pertença 
e de um individualismo que 
contribuem para a sua elevação 
a paróquia, primeiramente, e 
mais tarde a freguesia.

ouvissem missa aos Domingos e em 
dias santos de guarda.
É a esta ermida que se refere José de 
Torres, em 1849, quando a visitou, 
registando o seguinte depoimento 
“aqui e ali estão semeados alguns 
casais por três lombas, chamadas 
as Feteiras, entre a segunda e a 
terceira Feteira demora a grota do 
Folhado, na terceira e última assenta 
a ermidinha de Sant’Ana”. 
Foi esta ermida que foi mandada 
demolir pelo Padre João Jacinto 
Pacheco, há 153 anos (1869), quando 
foi nomeado cura da localidade, 
devido ao seu estado de abandono 
e à sua pequena dimensão, e por 
a maior parte das pessoas não se 
poder acomodar no seu exíguo 
espaço, para construir a atual Igreja 
Paroquial, benzida em 1869.
O ano de 1869 representa um 
marco muito importante na vida 
dos santanenses, pois a construção 

da sua Igreja tem um significado 
agregador dos povos das duas 
lombas, importante para a criação 
de um sentimento de pertença e de 
um individualismo que contribuem 
para a sua elevação a paróquia, 
primeiramente, e mais tarde a 
freguesia. 
Está de parabéns a freguesia de 
Santana pela forma como assinalou, 
em festa, o tricinquentenário da 
sua Igreja Paroquial. Porque o 
seu presente, como comunidade, 
radica num passado histórico. E 
a essência da sua história reside 
na compreensão de quem é, como 
comunidade, e de como chegou aos 
nossos dias!

José Carlos Barbosa Carreiro
(Orador convidado das 
comemorações dos 150 anos da 
igreja)
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O município associou-se às comemorações 
de São Martinho, dinamizadas pela Junta 
de Freguesia de Nordeste, com o objetivo 
de atrair mais gente do concelho ao 
evento e por se realizar na própria sede do 
concelho.
O grupo musical Nova Era animou os 
festejos de São Martinho, no sábado, 9 de 
novembro, assim como um grupo local de 
acordeonistas, no Largo do Jogo da Choca 
(em tenda).
A entrada foi gratuita, assim como as 
castanhas e o vinho.

SÃO MARTINHO

Rogério Cabral de Frias, atual 
presidente da Assembleia Municipal 
do Nordeste e ex-vereador e vice-
presidente da Câmara Municipal do 
Nordeste, lançou, a 16 de novembro, 
o livro “O Concelho de Nordeste, 
contributos para a sua história”, uma 
edição da Letras Lavadas.
A obra versa alguns temas de interesse 
histórico-cultural do concelho do 
Nordeste, procurando complementar 
alguma documentação escrita sobre 
este concelho.

LIVRO DE 
ROGÉRIO FRIAS

O escritor e historiador José Manuel 
de Almeida Mello foi o apresentador 
da obra, tendo-se associado ao serão 
literário o Clube Forte Musical da EBS 
de Nordeste.
O livro encontra-se disponível 
para venda no Posto de Turismo do 
Nordeste e na livraria da editora 
Letras Lavadas em Ponta Delgada.

A autarquia organizou para o Centro 
Municipal um serão de fado, no 
mês de novembro, com Alfredo 
Gago da Câmara, acompanhado do 
furnense Ricardo Melo e do fadista 
Mário Fernandes. O fadista Mário 
Fernandes, lisboeta de nascença, 
há poucos anos a viver nos Açores, 
fez a sua primeira exibição no 
Nordeste trazendo um reportório 
“improvisado” do fado tradicional 
ao contemporâneo no qual não 
poderia faltar a despedida e um 
agradecimento ao grande Carlos do 
Carmo que encerrou recentemente a 
sua carreira.

O serão atraiu muitos apreciadores 
deste género musical, tendo os 

músicos agradecido a envolvência 
do público e o momento cultural 

proporcionado pelo município. 

SERÃO DE FADO  

A Câmara Municipal do Nordeste foi desafiada pela Câmara 
do Comércio e Indústria de Ponta Delgada a associar-se a 
um concurso fotográfico que teria a parceria da Associação 
de fotógrafos Amadores dos Açores e como desafio 
fotografar os encantos das 9 freguesias que constituem o 
concelho do Nordeste. 
O trabalho artístico destes fotógrafos não poderia ficar 
por um simples concurso e como tal foi organizada uma 
exposição exibida primeiramente no Nordeste e depois em 
Ponta Delgada.
Para perpetuar este património fotográfico, a editora 
Criativa Açores decide transformar o trabalho realizado 
e transportá-lo para as páginas de um livro, apoiado pela 
câmara municipal e pelas juntas de freguesia que não 
quiseram ficar à margem e chamaram também a si este 
projeto.

NORDESTE E OS SEUS 
9 ENCANTOS 

cu
ltu

ra

A edição foi apresentada na Vila do 
Nordeste no passado dia 30 de novembro 
e está disponível para venda no Posto de 

Turismo do Nordeste.
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O presépio figurativo da 
Achadinha tem sido 
aumentado e embelezado 

de ano para ano e é cada vez maior 
o número de visitantes que recebe 
de toda a ilha. A Junta de Freguesia 
da Achadinha, que teve a ideia de 
criar o presépio há alguns anos atrás, 
contando para isso com a colaboração 
de trabalhadores habilidosos daquela 
autarquia, adquiriu este ano mais 
algumas peças à Oficina Museu das 
Capelas e melhorou a iluminação e o 
cenário envolvente. 

NOVIDADES 
NO PRESÉPIO 
DA ACHADINHA

O presépio figurativo foi inaugurado 
no dia de N. S. da Conceição, a 8 
de dezembro, e só encerrará na 
comemoração das Estrelas, a 2 de 
fevereiro. Encontra-se aberto durante 
a semana das 13h00 às 18h00 e ao 
fim-de-semana e feriados das 12h00 
às 19h00, no salão paroquial.
A câmara municipal esteve presente 
na inauguração através do vice-
presidente e do vereador da cultura 
e desporto, entre outras entidades 
locais e regionais e a população da 
freguesia.

cu
ltu

ra

A Escola Básica e Secundária de 
Nordeste comemorou mais um 
aniversário no mês de novembro.
A Câmara Municipal do Nordeste 
aproveitou a ocasião para entregar 
uma lembrança aos alunos do Quadro 
de Mérito da escola, começando pelas 
escolas do 1º ciclo da parte de manhã 
e à tarde com os restantes ciclos 
inserido na sessão comemorativa do 
aniversário realizada nas  instalações 
da secundária.
O município colabora com a escola 
através da sua participação em 
projetos como a Biblioteca Escolar 

LEMBRANÇA PARA ALUNOS DO 
QUADRO DE MÉRITO

e a Bandeira Verde Eco-Escola, 
assim como na cedência de material 
escolar ao 1º ciclo, na deslocação 
de trabalhadores dos programas 
ocupacionais para apoio aos serviços 
da escola como a cantina e outros, e 
também em pequenas obras (que são 
maiores nas escolas primárias por 
serem da competência das câmaras) 
como foi a recente abertura de 
um portão na básica e secundária 
para que os autocarros entrem no 
estabelecimento.

Em véspera da interrupção letiva, os 
alunos da EBJI de Nordeste passaram 
pelo centro da Vila e cantaram à 
câmara municipal um tema de Natal.
O município aproveitou o gesto 
simpático dos alunos da básica de 
Nordeste para desejar-lhes umas férias 

GESTO BONITO DOS ALUNOS DO 
1º CICLO DA VILA 

e festas felizes, extensível a todos os 
alunos do concelho, e deixar os votos 
de que 2020 seja um ano profícuo para 
toda a comunidade educativa.

Alunos do 10º, 11º e 12º ano da EBS 
de Nordeste visitaram a exposição de 
Nestor de Sousa, que se encontra a 
decorrer. O convite à escola partiu do 
município e na sequência de outras 
sessões sobre património e o legado 
histórico do Nordeste desenvolvidas 
com os alunos, inclusive no Museu 
Municipal.
Na visita à exposição ficaram a 
conhecer mais um pouco de etnografia 
local e o percurso de vida do professor 
Nestor de Sousa. 

EXPOSIÇÃO 
DESPERTA 
CURIOSIDADE 
DOS ALUNOS

ed
uc

aç
ão
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A Feira do Livro do Nordeste 
celebrou 25 anos em 2019.
Para assinalar o aniversário 

e abrir mais esta edição, o Clube de 
Leitura da EBS de Nordeste (turma 
do 6A) brindou os presentes com uma 
divertida representação a que deu o 
nome “As Personagens Vêm à Feira do 
Livro”.
Além da turma do 6A foram à abertura 
da Feira do Livro os alunos do 5B da 
Básica e Secundária de Nordeste e 
algumas entidades locais, incluindo a 
Câmara Municipal do Nordeste, como 
promotora, através do vereador da 

FEIRA DO LIVRO FAZ 25 ANOS

cultura e desporto Marco Mourão.
A Feira do Livro realizou-se desta vez 
no Posto de Turismo do Nordeste, 
com cerca de 400 volumes da livraria 
Bertrand e o desconto de feira de 10 
por cento.

Entre 18 e 22 de novembro, as 
escolas do 1º ciclo do concelho do 
Nordeste e as turmas do 2º ciclo 
da EBS de Nordeste expuseram os 
seus Estendais dos Direitos nas suas 
escolas, respondendo positivamente 
ao desafio proposto pela CPCJ de 
Nordeste para participar na campanha 
nacional para a comemoração do 30º 
Aniversário sobre a Convenção do 
Diretos da Criança.

ESTENDAL DOS 
DIREITOS

Andará pelo Nordeste no ano que 
agora se inicia e resulta de um projeto 
da Rede de Bibliotecas Escolares 
juntamente com a Casa de Povo das 
Capelas, o ISSA e a Comissão do 
Combate à Pobreza e  Exclusão Social.
A Câmara do Nordeste tem um 
protocolo de colaboração com a Rede 
de Bibliotecas Escolares, estando 
nela integrada a Biblioteca Escolar do 
concelho.
Pretende-se envolver os alunos e 
toda a escola neste projeto trazido 
pela Rede de Bibliotecas e dele 
retirar novas aprendizagens úteis à 
comunidade. 

EXPOSIÇÃO 
“ARTE DO 
CUIDAR”

Durante quase um mês, incluindo aos 
sábados e domingos, os nordestenses 

tiveram a oportunidade de comprar mais 
perto de casa algumas novidades que 

aguardavam ou aproveitar para adiantar 
algumas compras de Natal.

ed
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Quando se fala de direitos das 
crianças está-se a falar de que 
direitos em concreto?
Falamos de todos aqueles que 
potenciem o desenvolvimento das 
capacidades das crianças tanto físicas 
como mentais, bem como a sua 
integração na sociedade e exercício 
pleno da cidadania. As crianças têm 
tanto os direitos que dizem respeito 
a todos os seres humanos, como os 
específicos da criança. A Convenção 
sobre os Direitos da Criança 
garante o direito à educação, saúde, 
alimentação e os direitos especiais da 
infância, como é o caso da proteção 
contra a violência, a exploração, 
abusos sexuais, trabalhos forçados e 
serviço militar.  São 54 os artigos que 
garantem estes e outros direitos.
Abrange que idades? 
Segundo o artigo 1º da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, criança 
é todo o ser humano com menos de 18 
anos de idade. 
Os pais são os primeiros a ser 
responsáveis por zelar por estes 
diretos, no entanto, quando 
assim não acontece, a quem 
cabe, hierarquicamente, o seu 
cumprimento?

O Estado deve garantir à criança 
cuidados adequados quando os pais, 
ou outras pessoas responsáveis por 
ela não tenham capacidade para o 
fazer. De salientar que a comunidade 
é também responsável por cada 
criança, tendo obrigação de denunciar 
quando algum destes direitos não seja 
cumprido.
As Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens surgem em que 
fase?
As CPCJ sucederam às Comissões de 
Proteção de Menores e atuam quando 
é desrespeitada a  Lei de proteção de 
crianças e jovens em perigo que tem 
por objeto, de acordo com o artigo 1º,  
“a promoção dos direitos e a proteção 
das crianças e dos jovens em perigo, 
por forma a garantir o seu bem-estar e 
desenvolvimento integral.”
No caso da CPCJ de Nordeste que 
direitos das crianças são mais 
frequentemente colocados em 
causa?
No ano de 2019, a tipologia mais 
evidente foi a exposição da criança 
ou jovem a comportamentos que 
podem comprometer o seu bem estar 
e desenvolvimento. Em segundo 
lugar, continuam a surgir casos de 

absentismo escolar.
Como presidente da Comissão, e 
sobretudo por ser natural deste 
concelho e por ter uma profissão 
que lida diariamente com crianças 
e jovens (professora), vê uma causa 
que seja transversal aos casos 
sinalizados localmente?
A maioria das famílias sinalizadas 
enfrentam problemas de desemprego 
que levam, em alguns casos, ao 
consumo excessivo de álcool e 
conduzem à violência doméstica. 
As crianças e jovens que são vítimas 
indiretas desses casos apresentam 
instabilidade emocional que se reflete 
nas suas aprendizagens e convivência 
social.
Existe a ideia de que o nível de 
escolarização dos pais é o fator mais 
determinante para o bem-estar das 
crianças e dos jovens. Ainda é assim 
ou há novos problemas e causas a 
surgir?
Não, não é assim. Sempre houve 
problemas nas famílias com mais 
escolarização, só que esses casos não 
eram conhecidos da comunidade.  
Hoje em dia, as crianças e jovens 
deparam-se com um outro problema 
que é a alienação dos pais. É mais 

fácil colocar uma criança em frente 
a um ecrã do que passar tempo de 
qualidade com os filhos. Os pais 
delegam em outros a responsabilidade 
de educar os seus filhos. Como não 
se estabelecem elos de ligação e 
limites entre pais e filhos, surgem os 
problemas comportamentais. Claro 
que esta situação não é regra.
Os casos que trata uma Comissão de 
Menores de uma cidade (excluindo 
os Açores, porque a realidade não 
varia muito) são semelhantes 
aos de um concelho rural como o 
nosso?
A tipologia de casos é igual em todos 
os locais. São é em menor quantidade.
No geral, com que situações lida a 
comissão do concelho?
Como já referi, surgem todos os tipos 
de casos. No último ano, surgiram 
muitos casos de violência doméstica, 
alguns de consumos, negligência e 
absentismo escolar.
Quais as situações mais difíceis de 
acompanhar e se possível resolver?
Na minha opinião, são os de violência 
doméstica. As famílias sofrem 
muito e as crianças e jovens não 
têm ferramentas para lidar com essa 
exposição.

O “bullying” (uso de força física, 
ameaça ou coerção para intimidar 
ou dominar agressivamente outras 
pessoas) é uma realidade nos dias 
de hoje que tem causado problemas 
graves em crianças e jovens em 
ambiente escolar. Para que sinais 
devem estar os pais atentos?
Sempre que nos é apresentado 
um caso destes, a CPCJN informa 
tanto a vitima como os pais ou 
outra pessoa responsável por esta 
como agir e a quem recorrer. No 
entanto, os pais devem estar atentos 
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No Dia Internacional dos Direitos Humanos, a 10 de dezembro, o 
Comissariado dos Açores para a Infância esteve pelo Nordeste a 
sensibilizar as crianças e jovens do 2º e 3º ciclos para os seus direitos, 
para a prevenção da negligência, a falar da equipa de saúde escolar e do 
trabalho que desenvolve, dos riscos associados à utilização da internet e à 
importância da supervisão e acompanhamento dos pais.
Ao final da tarde, os pais, cuidadores, familiares e entidades com 
competência em matéria de infância e juventude foram convidados a ouvir 
e a refletir sobre as mesmas temáticas.
Ambas as sessões tiveram a participação da Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens local e do município do Nordeste.
A propósito desta iniciativa e porque falar dos direitos das crianças e de 
direitos humanos são temas sempre atuais e necessários, por vezes pelas 
piores razões, fizemos uma pequena entrevista à presidente da Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens de Nordeste.

DIREITOS DAS CRIANÇAS Presidente da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de 
Nordeste
Nome: Patrícia Melo Amaral Vaz de 
Medeiros
Idade: 46 
Naturalidade: São José- Ponta 
Delgada 
Profissão: docente 

aos seguintes sintomas: tristeza, 
apatia e isolamento; diminuição 
da autoestima e autoconfiança; 
desmotivação e baixa de rendimento 
escolar; perturbações alimentares 
(anorexia/ bulimia) e do sono (insónias 
e pesadelos); ansiedade, depressão e 
comportamentos autolesivos.
Nas diferentes problemáticas com 
que lidam, trabalham tanto com as 
crianças como com os pais?
Só assim faz sentido. Qualquer que 
seja o caso apresentado, há que 
trabalhar a dinâmica da família.

Fórum da CPCJN realizado em 2019
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Têm mais casos com crianças ou 
com jovens?
Os casos que envolvem crianças são 
em maior número.
Que papel tem a equipa de saúde 
escolar? Abordada no Nordeste 
pelo Comissariado dos Açores 
para a Infância a propósito da 
sensibilização para os direitos das 
crianças.
A Equipa de Saúde Escolar e a CPCJ 
partilham da mesma preocupação que 
é o desenvolvimento integral e o bem 
estar da criança ou jovem. Sempre que 
há um caso em que seja necessário a 
intervenção da saúde para a tentativa 
de solução da problemática, a CPCJ 
atua em parceria com a representante 
da Equipa.
O trabalho da presidente como 
dos membros da comissão restrita 
não é remunerado. Trabalha-se 
quase que pela responsabilidade 
social individual. Tratando-
se de um trabalho de grande 
responsabilidade que zela pela 
segurança das crianças e em casos 
limite pela vida destas, acha que 
este modelo de CPCJ que temos no 
país é adequado?
Nas minhas funções, o único problema 
com que me deparo é com o tempo 
despendido à CPCJ. Está legislado 
que a presidência das comissões 
em que a competência territorial 
abrange território com 5000 ou 
mais habitantes, com idade igual ou 
inferior a 18 anos, deve ser exercida 
a tempo inteiro. Não é o caso do 
Nordeste, ou seja, eu tenho algumas 
horas da quarta-feira para trabalhar 
na Comissão o que é manifestamente 
pouco. Há necessidade de legislar 
quantas horas os membros da 
modalidade restrita, incluindo o 
presidente, devem ter afetas às CPCJ 
quando os concelhos não atingem o 
número de habitantes mencionado.
Que entidades integram ambas as 
comissões (restrita e alargada) e 
que missão têm em concreto?

A modalidade restrita, que funciona 
em número impar, nunca inferior a 
cinco membros, é constituída por 
membros da modalidade alargada, 
mas tem de necessariamente ter 
um representante da educação, da 
saúde, do município e da Segurança 
Social. É esta modalidade que 
trabalha os processos de promoção 
e proteção. A modalidade alargada, 
reúne mensalmente, e compete-
lhe desenvolver ações de promoção 
dos direitos e de prevenção das 
situações de perigo para a criança 
e jovem. Esta comissão é composta 
pelos quatro representantes que 
mencionei anteriormente e ainda um 
representante das IPSS do concelho 
de caracter residencial e outro das 
IPSS de caracter não residencial, 
um representante do organismo 
publico competente em matéria de 
emprego e formação profissional, um 
representante da associação de pais, 
um representante das associações 
de jovens, um representante das 
forças de segurança e quatro cidadãos 
eleitores designados pela assembleia 
municipal. 
No geral, os cidadãos são muito 
sensíveis aos problemas das 
crianças mas talvez não cumpramos 
com os nossos deveres. Partilha 
desta opinião?

Penso que as pessoas já estão mais 
esclarecidas sobre o dever de denunciar 
situações de maus tratos, negligência 
ou outros, mas continuamos a receber, 
maioritariamente,  denúncias por 
parte de entidades oficiais, tais como 
a escola e a PSP.
Em início de novo ano, há uma 
mensagem que queira deixar aos 
pais, cuidadores, familiares e 
comunidade em geral?
A meu ver há que valorizar a família. 
Sei que é um cliché, mas é a realidade: 
a família é a base de toda uma 
comunidade. Não é fácil educar, mas 
também nunca foi. Há que ensinar 
os princípios da tolerância, partilha, 
amor, respeito e solidariedade. 
Ensinar e praticar.  Gostaria 
também de esclarecer as famílias e a 
comunidade que as CPCJ não querem 
“tirar as crianças” aos pais. Quando 
as famílias são disfuncionais, as CPCJ 
podem ajudar tendo em conta que 
têm representantes das várias áreas 
e parcerias com várias instituições 
podendo aceder a vários serviços/
apoios mais facilmente.
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A câmara municipal reuniu 170 
utentes do Cartão Municipal do Idoso 
num almoço em dezembro. O encontro 
foi realizado desta vez na freguesia de 
Santo António, no Centro Cultural Pe. 
Manuel Raposo, tendo-se juntado ao 
convívio o presidente da câmara e o 
vereador da cultura e desporto.
A iniciativa integrou o programa 
anual agendado pelo município para 
a população mais idosa portadora do 
cartão municipal. 
O programa anual do município 
procura contribuir para a integração 
dos idosos e dos aposentados na sua 
comunidade, ao mesmo tempo que 
lhes oferece atividades que vão além 
das suas rotinas. Sobretudo para 
as pessoas com mais idade, estas 
iniciativas visam também combater 
algum isolamento.

ALMOÇO-CONVÍVIO PARA 170 IDOSOS

O município proporcionou uma tarde 
de teatro a 103 utentes do Cartão 
Municipal do Idoso, a que se juntaram 
alguns colaboradores da autarquia, 
incluindo o gabinete de serviço 
social e o executivo camarário. Foi 
uma tarde bem passada do mês de 

TARDE DE TEATRO 
novembro, que tirou os idosos da sua 
rotina semanal, animada pelo grupo 
de teatro “Os Trolhas” do concelho da 
Povoação.
O município proporcionou o 
transporte aos utentes do cartão e 
como é habitual ofereceu um lanche 

no fim do espetáculo. A iniciativa 
contou com a colaboração da Santa 
Casa da Misericórdia de Nordeste 
na disponibilização de um veículo 
adaptado a pessoas com mobilidade 
reduzida.

A refeição contemplou alguns pratos tradicionais que 
trazem boas memórias aos idosos, entre estes, a Descaída 
(género de recheio de carnes e pão) que ainda se mantém 

muito presente na freguesia da Lomba da Fazenda.
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A autarquia reuniu os colaboradores 
e as respetivas famílias num jantar 
de Natal no qual não faltaram, como 
habitualmente, as prendas para 
os mais pequenos. O presidente 
da Câmara do Nordeste agradeceu 
e elogiou o desempenho dos 
colaboradores de todas as valências 
da autarquia ao longo de 2019 com 
vista à prestação de um bom serviço 

COLABORADORES DA CÂMARA  
aos nordestenses.
A autarquia concedeu também 
tolerância de ponto aos colaboradores 
nos dias 24, 26 e 31 de dezembro, 
seguindo a opção de outros municípios 
da ilha com o propósito de apoiar 
o comércio local e de proporcionar 
mais tempo livre aos colaboradores 
numa quadra propícia ao convívio em 
família.

Várias famílias do concelho 
receberam um cabaz de alimentos na 
proximidade do Natal.
As famílias beneficiárias foram 
sinalizadas pelo próprio gabinete 
de serviço social da câmara e pelas 
juntas de cada freguesia tendo por 
base alguma fragilidade económica e 
social das mesmas além do número de 
pessoas que constituem o agregado.
Infelizmente ainda é significativa a 
quantidade de famílias a quem este 
apoio é bem-vindo, normalmente 
associada ao desemprego ou ao 
emprego sazonal que não permite as 

CABAZ DE ALIMENTOS CHEGA A 121 FAMÍLIAS  
condições básicas que deveriam ter 
todas as famílias e cidadãos.
Os cabazes alimentares são oferecidos 

pela câmara municipal e têm a 
colaboração do Lions Clube de 
Nordeste.

Os munícipes interessados em marcar 
atendimento com o presidente da 
câmara municipal, por forma a serem 
atendidos presencialmente, devem 
dirigir-se ao gabinete da presidência 
da câmara, ou entrar em contato 
com o referido gabinete através do 

ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
telefone 296 480 060, sendo que 
posteriormente os técnicos daquele 
gabinete deverão informar o dia 
e a hora em que será realizado o 
atendimento. 

A Unidade de Saúde de Ilha, 
através do Centro de Saúde de 
Nordeste, desenvolveu uma 

ação de sensibilização antitabágica 
na Praça da República. A ação não só 
pretendeu alertar a população para 
os perigos do tabaco na saúde como 
informar que o Centro de Saúde de 
Nordeste disponibiliza o serviço de 
consulta antitabágica.
A consulta de apoio intensivo à 
cessação antitabágica realiza-se 
quinzenalmente, devendo os utentes 
dirigir-se aos assistentes do Centro de 
Saúde e fazer a respetiva marcação. 
 A equipa de apoio é composta por um 
médico, um enfermeiro, um psicólogo 
e um nutricionista, tendo a mesma 
reportado, por ocasião da ação de 
sensibilização, que tem obtido casos 
de sucesso.

CONSULTA ANTITABÁGICA NO 
CENTRO DE SAÚDE
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O Grupo de Teatro da Academia das 
Expressões, de Ponta Delgada, esteve 
pelo Nordeste a assinalar o “Dia 
Internacional pela Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres” através 
de uma peça de teatro.
O Centro Municipal esteve cheio, 
estando presentes várias entidades 
parceiras do Pólo Operacional da 

COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

A RIR PODEMOS APRENDER MUITO
Rede de Apoio Integrado à Mulher 
em Situação de Risco e do Instituto 
Bom Pastor, assim como pessoas do 
concelho de diferentes idades, atores 
e gente de outras áreas artísticas com 
ligação à Academia das Expressões.
A proposta de exibir a peça no 
Nordeste partiu do Instituto Bom 
Pastor tendo sido de imediato 

As suas radiografias, com mais de 5 
anos ou sem valor de diagnóstico, 
devem ser entregues na farmácia 
para recolha da AMI (organização 
portuguesa que presta cuidados 
médicos em países em crise 
humanitária).
Depois de recolhidas, as radiografias 
são encaminhadas para valorização, 
onde se procede à sua destruição. Os 
fundos obtidos com esta valorização 
das radiografias revertem a favor da 
AMI e serão empregues nas ações de 

ENTREGUE NA FARMÁCIA AS RADIOGRAFIAS E OS 
MEDICAMENTOS DE QUE JÁ NÃO PRECISA

cariz humanitário desta fundação.
Os medicamentos que se encontram 
fora do prazo ou que por outras 
razões deixou de tomar, também 
devem ser entregues na farmácia. 
As propriedades dos medicamentos 
exigem um tratamento diferenciado e 
profissional por poderem ser nocivos à 
nossa saúde através da contaminação 
dos solos e da água que ingerimos.

O município acolheu mais um rastreio 
à visão, realizado em novembro na 
Vila do Nordeste. O rastreio era para 
ser feito no exterior mas por motivo de 
chuva foi transferido para o edifício da 
Comissão de Menores, onde decorreu 
durante todo o dia. 
Várias pessoas deslocaram-se ao local 
para fazer o rastreio e outras que 
passaram pela Comissão de Menores 
aproveitaram para também o fazer. Na 
sequência do rastreio foram sorteados 
dois pares de óculos de sol pelas 
pessoas que aderiram à campanha.
Recentemente, o município colaborou 
também com um rastreio à diabetes 
desenvolvido pelo Lions Clube de 
Nordeste na sede do concelho.

RASTREIO À VISÃO COM 
SORTEIO DE ÓCULOS DE 
SOL

acolhida pelo município por se 
tratar de uma temática muito atual 
(a violência contra as mulheres) que 
tem mobilizado muitas instituições 
e cujos dados estatísticos são 
preocupantes no nosso país.
O “Dia Internacional pela Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres” é 
assinalado a 25 de novembro.
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Os arruamentos e vias 
municipais têm merecido a 
atenção da câmara municipal 

através de reparações pontuais nos 
pontos mais críticos das freguesias. 
No entanto, e porque muitos 
arruamentos apresentam um estado 
avançado de degradação, a autarquia 
avançará com uma grande obra de 
requalificação e repavimentação, “há 
muito reclamada pelos nordestenses”, 
referiu o presidente da câmara na 
assinatura do ato de consignação da 
empreitada.
Nos próximos meses, disse o 
autarca, “as freguesias do concelho 
do Nordeste serão invadidas por 
maquinaria, causando, inicialmente, 
algum transtorno aos moradores, no 
entanto, para se conseguir reparar as 
ruas e caminhos municipais, teremos 
que passar por este processo, com 
a certeza de que após a conclusão 

CÂMARA AVANÇA COM 
GRANDE OBRA DE REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

das obras as freguesias oferecerão 
melhores condições para quem nelas 
vive ou passa.”
 O presidente da autarquia disse ainda 
tratar-se de um grande investimento, 
de cerca de 1 milhão e 200 mil euros, 
que por falta de eixo comunitário que 
permitisse a sua participação será 
inteiramente financiada pela câmara, 

em resposta à urgência de reparação 
que apresentam vários arruamentos 
e por cuja beneficiação “a população 
não podia esperar mais”.
O ato de consignação da obra realizou-
se a 18 de novembro, cabendo à 
Tecnovia Açores e à Marques S.A. a 
sua execução. 
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Continuação das obras de execução 
dos sanitários do Caminho do Porto 

Vila do Nordeste

Continuação dos trabalhos de reparação 
da antiga escola primária da 

Feteira Grande - Santana

Execução de passeio no 
Caminho do Calhau 

S. António de Nordestinho

Reparação de passeios na
Rua da Igreja e Rua da Vila Nova

Santo António de Nordestinho

Continuação das obras de beneficiação 
de 4 moradias de habitação social 

Santana e Achada

Limpezas e podas
Vila de Nordeste

Reabilitação do Caminho do Porto 
Vila do Nordeste

Arranjo definitivo do repuxo do 
Jardim Debaixo da Ponte

Vila do Nordeste

Preparativos das festividades de Natal 
da sede do concelho

Beneficiação do Centro de Atividades 
Culturais e Recreativas da Salga  

Colocação de lombas em frente ao 
campo de jogos e à escola na Rua da Igreja 

Feteira Pequena - Santana

Preparativos das festividades de Natal 
da sede do concelho
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Reparação das máquinas municipais para 
circulação na via pública 
(iluminação e matrícula)

Colocação de sinalização vertical em 
vários pontos do concelho

Reparação de pavimento no Caminho da Vila Nova 
Vila do Nordeste

Reparação de muros nas Courelas de Cima  
Vila do Nordeste

Na sequência de concurso público, a 
câmara municipal efetivou no final 
do ano cinco pessoas na categoria 
de assistente operacional e para as 
áreas de fiel de armazém, condutor de 
pesados, cantoneiro e telefonista.
A abertura de concurso veio responder 
a necessidades de pessoal para o 
desempenho de funções nestas áreas, 

CÂMARA EFETIVA CINCO ASSISTENTES OPERACIONAIS
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No dia 15 de novembro pelas 10h15 
soou o alarme de sismo nos Paços do 
Concelho. Tratou-se de um simulacro 
para testar a reação das pessoas que 
trabalham no edifício a um risco 
sísmico.
Na véspera do simulacro foram 
facultadas algumas informações 
importantes de prevenção, as quais 
podem ser consultadas na página 

eletrónica www.aterratreme.pt
No fim do simulacro os trabalhadores 
juntaram-se no Salão Nobre para 
partilhar a experiência de cada um 
e corrigir alguma reação menos 
adequada.
A campanha foi desenvolvida pelo 
Ministério da Administração interna 
junto de todas os organismos públicos. 
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Reparação de pavimento no Caminho do Cavaleiro 
Lomba da Fazenda

Reparação de derrocada no trilho de passeio 
do Miradouro da Ponta do Sossego

SIMULACRO 

A TERRA TREME

na sequência de aposentação de 
funcionários e por necessidades dos 
serviços, tendo sido contratados, por 
tempo indeterminado, dois motoristas 
de pesados, um fiel de armazém, um 
cantoneiro e um telefonista.
O preenchimento destes cinco postos 
de trabalho não só veio permitir 
melhorar e dar resposta aos serviços 

da autarquia como contribuir para 
uma maior estabilidade financeira 
dos colocados num concelho que tem 
uma elevada taxa de desemprego e 
que se encontra muito dependente 
dos programas ocupacionais de 
emprego de curta duração.
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A Câmara Municipal do Nordeste está entre os municípios 
que diminuíram o passivo exigível (dívida) no ano de 
2018, de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios 
Portugueses e publicado na edição de 1 de novembro de 
2019 do jornal Açoriano Oriental.
No caso do município do Nordeste, verificou-se, também, 
a descida do peso do valor da despesa com pessoal para os 
8,8% da despesa total, associado, pelos autores do estudo, 
ao “extraordinário acréscimo de despesa de amortização 
de capital”.

CÂMARA DO NORDESTE REDUZ 
DÍVIDA

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria de votos, no 
mês de dezembro, a Proposta de Plano e Orçamento e as 
Grandes Opções da Câmara para 2020.
Na Proposta de Orçamento foi prevista uma receita total 
de € 6.221.970€, sendo 5.074.046€ referentes a receitas 
correntes e 1.147.924 a despesas de capital.
António Miguel Soares referiu-se ao caráter realista do 
plano e à vontade de “melhorar a qualidade de vida dos 
nordestenses e de todas as organizações sediadas no 
concelho nas áreas de atuação do município”, estando 
a receita do município fortemente dependente das 
transferências do Orçamento do Estado e dos Fundos 
Comunitários.
A rubrica dos transportes rodoviários (rede viária) leva 
a maior fatia do orçamento (816 391€), seguida da 
administração geral (505 857€), da ação social (338 332€) e 
do desporto, recreio e lazer (148 974€).
Na rubrica da ação social estão incluídos os encargos com 
as pessoas colocadas nos programas ocupacionais, que 
neste momento são perto de 150, em resposta ao elevado 
número de desempregados que se verifica no concelho. 

ORÇAMENTO PARA 2020 
É DE 6 MILHÕES
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O município lançou esta “campanha” 
em dezembro no sentido de 
sensibilizar as pessoas para a 
valorização do trabalho que é feito à 
mão. Durante todo o mês de dezembro 
realizou-se no Posto de Turismo do 
Nordeste mais um mercadinho com 
vários artigos de artesanato para a 
decoração da casa, da mesa e para 
oferta no Natal, além de outras peças 
que são procuradas o ano inteiro.
A participação de artesãos voltou a ser 
muito significativa e a oferta cada vez 
mais elaborada. 

OFEREÇA ARTESANATO

O Programa Regressar tem como 
objetivo promover e apoiar o regresso 
a Portugal dos emigrantes, bem 
como dos seus descendentes 
e outros familiares e inclui as 
seguintes medidas concretas: 
divulgação de ofertas de emprego; 
educação e formação profissional; 
mobilidade geográfica; apoio ao 
regresso de emigrantes a Portugal; 
medida fiscal | regime fiscal aplicável 

PROGRAMA APOIA O REGRESSO DE EMIGRANTES
aos ex-residentes; reconhecimento de 
habilitações académicas e qualificações 
profissionais e investimento.
O regresso dos emigrantes a Portugal 
é um desígnio nacional, desenvolvido 
pelo Governo da República, que deve 
envolver todos os responsáveis políticos, 
nomeadamente os municípios pela 
proximidade que têm às comunidades. 
Para mais informações, os interessados 
deverão consultar a página web www.

Foram adquiridas pelo município no 
final do ano duas viaturas para os 
serviços técnicos de obras.
Foram entregues duas viaturas 
para retoma que se encontravam 

AQUISIÇÃO DE 
VIATURAS

com desgaste e já não respondiam 
eficazmente às necessidades do serviço.
As duas novas viaturas vão servir os 
técnicos afetos ao serviço de obras, 
designadamente a fiscalização. 

programaregressar.gov.pt ou contactar 
o “Ponto de Contacto para o Regresso 
do Emigrante”, estrutura dedicada 
em exclusivo à operacionalização 
e acompanhamento do Programa 
Regressar, através de: 
Telf. (+351) 300 088 000
WhatSapp/Skype (+351) 965 723 280
E-mail 
info@programaregressar.gov.pt
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A Comissão Municipal de Trânsito 
esteve reunida em dezembro para 
propor melhoramentos na sinalização, 
ouvir os membros da comissão, 
designadamente, os presidentes 
das juntas, que trazem propostas 
e necessidades das respetivas 
freguesias, e a câmara municipal por 
receber pedidos diretamente dos 
munícipes e ser a entidade responsável 
pela execução das alterações. 
A comissão é presidida pelo vice-
presidente da câmara e tem a 
representação de todas as autarquias 
do concelho, da Assembleia Municipal, 
da Polícia de Segurança Pública, dos 
Bombeiros Voluntários do Nordeste, 
da Direção Geral de Viação e da 
Direção Regional das Obras Públicas e 
Transportes.

COMISSÃO DE TRÂNSITO
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O comandante regional dos Açores 
da PSP, superintendente Luís Ribeiro 
Viana, foi recebido nos Paços do 
Concelho para apresentação de 
cumprimentos e troca de algumas 
impressões sobre a atividade da 
esquadra local.
Esteve também presente na visita o 
comandante da Divisão Policial de 
Ponta Delgada, subintendente Pedro 
Almeida.
No encontro, a câmara municipal 
realçou a boa relação institucional que 
mantém com a PSP, aproveitando para 

AÇÃO DA PSP 
NO CONCELHO 
TEM-SE 
PAUTADO PELA 
PREVENÇÃO

transmitir algumas das preocupações 
do município.
 A ação policial no concelho do 
Nordeste tem-se pautado pela 
prevenção, facto que o presidente da 
autarquia, António Miguel Soares, 
enalteceu.

A encerrar a apresentação de 
cumprimentos, o autarca endereçou 
ao superintendente Luís Ribeiro Viana 
votos de um profícuo mandato na 
direção do Comando Regional da PSP. 
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Foram colocados painéis novos de 
boas-vindas na entrada de algumas 
freguesias em substituição daqueles 
que não se encontravam em bom 
estado de conservação e noutros 
casos em que eram inexistentes. Os 
novos painéis destacam, no geral, uma 
imagem que não passará despercebida 
ao visitante que passa pela Estrada 
Regional, levando-o a querer entrar 
na freguesia. No rodapé do painel, em 
dimensões que possam ser facilmente 
visíveis para quem está a circular 
de carro, encontram-se os símbolos 
turísticos com os atrativos locais.

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 
SIGNIFICATIVAMENTE MELHORADA

Por todo o concelho foi também 
aumentada e melhorada a sinalização 
turística vertical, também com o 
propósito de que o visitante entre nas 
freguesias e visite outros pontos de 
interesse que por vezes não vêm nos 
guias turísticos da ilha.
A freguesia de Nordeste e sede do 
concelho teve grandes melhoramentos 
na sinalização turística, estando ainda 
prevista a identificação mais completa 
de algum património cultural e 
religioso.

O Nordeste participou no Fórum dos 
Municípios, realizado entre 22 e 24 de 
novembro nas Portas do Mar, em Ponta 
Delgada, constituído por uma mostra 
das empresas dos concelhos de São 
Miguel e de Santa Maria, promovido 
pela Câmara de Comércio e Indústria 
de Ponta Delgada em colaboração com 
os municípios.
O Nordeste fez-se representar através 
de empresários e de instituições de 

EMPRESÁRIOS CONVIDADOS A DIVULGAR A SUA 
MARCA

diferentes sectores, que tiveram a 
oportunidade de ali promover o seu 
produto, havendo também a oferta 
de alguns prémios do alojamento e 
da restauração para visitantes e ainda 
um momento cultural pelo Grupo 
Folclórico Imaculada Conceição da 
Lomba da Fazenda.
O município do Nordeste apostou 
na apresentação de um cenário 
que levasse o visitante a “entrar 

no Nordeste”, sendo para 
tal reconstruído o simpático 
centro histórico da Vila, com a 
emblemática Ponte dos Sete Arcos, 
as suas floreiras e candeeiros 
e a rosa dos ventos em calçada 
portuguesa da Praça da República, 
e também a frescura e o verde tão 
próprios de todo o Nordeste.

A iniciativa de promover o prato 
tradicional de galo-capão ao longo 
do mês de novembro na restauração 
do concelho teve resultados muito 
positivos. Os proprietários dos 
estabelecimentos não só aderiram 
muito facilmente à iniciativa como 
ficaram satisfeitos com os resultados, 
incluindo o produtor de capões, o 
único a fazer este tipo de produção no 
concelho.
A ideia de valorizar o galo-capão 
partiu do município, precisamente 

CAPÃO MUITO PROCURADO
para apoiar a restauração através da 
implementação nas ementas de um 
prato tradicional muito associado ao 
concelho do Nordeste e que sempre 
atraiu apreciadores.
De há muitos anos para cá, o galo-
capão caiu em desuso nas mesas 
nordestenses por quase não existir 
quem mantivesse a tradição da 
criação desta ave (galo capado para 
maior engorda). O capão comia-se 
sobretudo no mês de dezembro e 
por essa razão sempre esteve muito 

associado ao Natal.
A oferta do galo-capão, juntamente 
com outros pratos tradicionais do 
concelho, pode constituir um atrativo 
do Nordeste para os micaelenses e 
para o turismo que nos visita sendo 
a iniciativa do passado mês de 
novembro prova disso.

A Ponta do Arnel terá uma placa 
interpretativa no miradouro da Nazaré 
para que quem ali passe para apreciar 
a magnifica vista saia mais informado 
sobre a geologia e a fauna deste lugar, 
sobre a história do primeiro farol a ser 
construído nos Açores, entre outras 
informações que ajudam a conhecer 

PLACA INTERPRETATIVA DA 
PONTA DO ARNEL

melhor o património natural e cultural 
ali existente. 
O Farol do Arnel é dos pontos mais 
procurados no Nordeste pelo interesse 
histórico e a beleza do edifício e pelo 
próprio enquadramento paisagístico 
da Ponta do Arnel.

O Nordeste passou recentemente a ter 
uma nova e diferente oferta turística 
para quem visita o concelho. A Quinta 
Pimentel, na localidade da Pedreira, 
oferece um conjunto de atividades 
ligadas à pecuária, que vão desde 
passeios a cavalo ao contacto com os 
animais da quinta e a visitas guiadas à 
exploração pecuária.
Os desdobráveis com informação 
sobre os serviços prestados podem ser 
encontrados no Posto de Turismo do 
Nordeste e noutros locais públicos, 
podendo também ser obtidos através 
do e-mail quintapimentelnordeste@
gmail.com, dos contactos telefónicos 
96 23 97 508 - 91 86 86 959 ou na rede 
social facebook.  
A Câmara Municipal do Nordeste 
felicita os responsáveis pela nova 
oferta, que com certeza constituirá 
mais um atrativo de visita a esta ponta 
da ilha.

QUINTA PIMENTEL
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Farol do Arnel, edi�cado em 1876
Farol do Arnel, built in 1876 

Serra da Tronqueira
Tronqueira Mountain

O complexo vulcânico do Nordeste, o mais antigo da ilha, edi�cado há cerca 
de 4 milhões de anos, corresponde a um vulcão em escudo, predominante-
mente basáltico, considerado extinto há cerca de 1 milhão de anos.
The Nordeste's volcanic complex is the oldest on the island of São Miguel. It's a 
basaltic shield volcano, built about 4 million years ago and considered extinct for 
about 1 million years.

Este complexo apresenta uma morfologia muito acidentada e modelada pela 
erosão com declives muito acentuados e linhas de água profundamente en-
caixadas. Possui um relevo de carácter montanhoso, com declives muito 
acentuados, recortado por profundas ravinas, onde correm linhas de água de 
regime torrencial, por vezes permanente, como a Ribeira do Guilherme e a 
Ribeira dos Caldeirões. 
This comlex presents a very rugged and modeled by erosion morphology, with 
very steep slopes and deeply embedded waterlines. It has a mountainous relief, 
with steep slopes, cut by deep ravines, where there are water lines of torrential 
regime, sometimes permanent, such as Ribeira do Guilherme and Ribeira dos 
Caldeirões.

 

Na zona costeira da Ponta do Arnel podem observar-se basaltos transicionais 
que correspondem às rochas mais antigas da ilha de São Miguel, originárias 
do complexo vulcânico do Nordeste, e também ankaramitos, basaltos com 
fenocristais de olivina e piroxena.
In the coastal zone of Ponta do Arnel, transitional basalts can be observed which  
correspond to the oldest rocks of the island of São Miguel, originating from the 
Nordeste's volcanic complex, and also another type of basalt with olivine and 
pyroxene crystals.

Este local de especial interesse geológico e de reconhecida beleza paisagísti-
ca, voltado a nascente e por onde as embarcações vindas do Continente Eu-
ropeu dão entrada no arquipélago dos Açores, foi o ponto escolhido no 
século XIX para ser construído o primeiro farol açoriano.
This place of special geological interest and recognized scenic beauty, facing East 
and where vessels coming from the European continent enter in the Azorean 
archipelago, was the point chosen in the 19th century to build the �rst Azorean 
lighthouse. 

No ano de 1876 o Farol do Arnel foi construído aqui, na costa oriental da ilha 
de São Miguel, no extremo meridional da Vila de Nordeste, no caminho de 
acesso ao porto de pescas e com o foco de luz a uma altitude de aproximada-
mente 70 metros em relação ao mar.  
The Arnel Lighthouse was built here, in 1876, on the eastern coast of the island of 
São Miguel, at the southern end of Vila de Nordeste, on the way down to the 
�shing harbour and with the spotlight at an altitude of approximately 70 meters 
from the sea.
 

Com torre e edifício em forma octogonal, foi o primeiro farol moderno a ser 
instalado no arquipélago dos Açores, servindo de guia aos navegadores que, 
sem outra luz para além das estrelas, percorriam o Oceano Atlântico. 
With an octagonal tower and building, it was the �rst modern lighthouse to be 
installed in the Azorean archipelago, serving as a guide to navigators who, wi-
thout any other light beyond the stars, travelled the Atlantic Ocean.
 

Entrou em funcionamento a 26 de novembro de 1876, possuindo então um 
aparelho dióptrico de 2ª ordem, de luz branca �xa, apresentando clarões de 2 
em 2 minutos e iluminando 2/3 do horizonte (240º). O seu alcance era de 2 
milhas para a luz �xa e 25 milhas para os clarões.
O farol só foi eletri�cado em 1955. Atualmente tem um alcance nominal de 19 
milhas náuticas (35 Km) e uma luz com a seguinte característica: FlL W 10S (Lt 
2s; Ec2s; Lt2s; Ec4s).
Ao longo dos anos foi sendo alvo de diversas melhorias e adaptações que o 
�zeram chegar aos dias de hoje mantendo as suas funções e constituindo um 
importante marco no património edi�cado do concelho de Nordeste.
It begun to function on November 26th, 1876, and then had a second-order, �xed 
white light diopter, �ashing every 2 minutes and illuminating 2/3 of the horizon 
(240º). Its range was 2 miles for �xed light and 25 miles for �ares. 
The lighthouse was only electri�ed in 1955. Currently it has a luminous range 
about 19 miles (35 Km). The lightning light has this characteristic: FlL W 10S (Lt 2s; 
Ec2s; Lt2s; Ec4s).
Over the years it has been improved and adapted, maintaining now its functions 
and being an important landmark in Nordeste's heritage.

O farol está aberto para visitas à 4ª-feira, sem necessidade de marcação 
prévia (das 14h00 às 17h00 no verão e das 13h30 às 16h30 no inverno). Os 
visitantes têm oportunidade de conhecer a história do edifício, a atividade do 
farol e do faroleiro, bem como de apreciar uma exposição permanente sobre 
os faróis dos Açores.
The lighthouse is open for visits on Wednesdays, without prior booking (from 2:00 
p.m. to 5 p.m. in the summer and from 1:30 p.m. to 4:30 p.m. in the winter). Visi-
tors have the opportunity to get to know the history of the building, the activity of 
the lighthouse and the lighthouse keeper, as well as to enjoy a permanent exhibi-
tion about the lighthouses of the Azores.
Dada a inclinação acentuada do caminho de acesso ao farol e a inexistência 
de estacionamento no local, aconselha-se que o percurso seja feito a pé, 
�cando as viaturas no parque de estacionamento da Estrada Regional, junto 
à descida para o caminho do porto de pescas.
Regarding the steep inclination of the road to the lighthouse and the lack of 
parking there, it is recommended to go down on foot, parking the cars in the 
parking lot on the main road, next to the road that goes down to the �shing har-
bour.

A 14 de outubro de 1918, no decurso da Primeira Guerra Mundial, travou-se o 
combate entre o patrulha de alto-mar Augusto de Castilho (comandado pelo 
Primeiro-Tenente Carvalho Araújo, falecido em combate) e o submarino 
alemão U-139 que tentava afundar o navio da carreira das ilhas, o São Miguel.
Graças à ação do Augusto de Castilho, o São Miguel conseguiu retirar-se da 
contenda e chegar em segurança a Ponta Delgada. O Augusto de Castilho, ao 
�m de duas horas de luta foi afundado, registando-se 7 mortos e 20 feridos. 
Um primeiro grupo de náufragos foi dar a Santa Maria, num salva-vidas devi-
damente equipado e um segundo grupo de 12 marinheiros percorreu 200 
milhas náuticas a remos num bote, até desembarcarem junto ao Farol do 
Arnel onde foram acudidos pela população local.
On October 14th, 1918, during World War I, a �ght took place between the Portu-
guese ocean-patrol ship Augusto de Castilho (with Lieutenant Carvalho Araújo in 
command, who died at scene) and the German submarine U-139, which was 
trying to sink the islands’ ship São Miguel.
Thanks to the action of Augusto de Castilho, the ship São Miguel was able to 
reach Ponta Delgada safely. After two hours of �ght, the ship Augusto de Castilho 
was sunk. There were 7 deceased and 20 injured. A �rst group of sailors went to 
Santa Maria island, in a properly equipped live-saving boat. A second group of 
sailors had to travel for 200 miles, on a rowboat, until they found a safe place to 
land, near the Arnel lighthouse. There, they were helped by locals.

Ao nascer da noite, este é um lugar privilegiado para observação do luar e 
para ouvir o frenético e enigmático canto dos cagarros, principalmente entre 
março e outubro.
O cagarro (Calonectris borealis) é uma ave marinha migratória que, todos os 
anos, viaja do hemisfério sul para os Açores para nidi�car, encontrando-se no 
arquipélago a maior população mundial desta espécie. O seu voo é 
caracterizado por poucos movimentos de asas, mostrando grande agilidade 
nos voos rasantes sobre as ondas do mar; em contraste, demonstra 
movimentos desajeitados quando se desloca em terra.
At nightfall, this is a privileged place to watch the moonlight and listen to the 
frenetic and enigmatic singing of the Cory's shearwater, especially between 
March and October.
Cory's shearwater (Calonectris borealis) is a migratory marine bird that travels to 
the Azores every year to nest. In this archipelago you can �nd the largest world 
population of this species. Its �ight is characterized by few movements of wings, 
showing great agility in the low �ights on the waves; in contrast, it shows 
awkward movements when moving ashore.
 
 

As falésias que ladeiam a Ponta do Arnel constituem uma área importante 
para as aves que aqui nidi�cam como o Cagarro (Calonectris borealis) e o 
Frulho (Pu�nus lherminieri). Por esse motivo, foi criada a Área Protegida para 
a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta do Arnel, com 2,5 Km de compri-
mento e aproximadamente 22 hectares de área, que se desenvolve entre a 
Ribeira da Ponta do Arnel até à Ponta da Lomba da Cruz, abrangendo uma 
faixa desde a beira-mar até ao rebordo da falésia.
The cli�s surrounding Ponta do Arnel are an important area for birds to nest (like 
Calonectris borealis or Pu�nus lherminieri). For this reason, it was created the 
protected area for the management of Habitats or species of Ponta do Arnel, with 
2,5 Km long and approximately 22 hectares of area between the Ribeira da Ponta 
do Arnel to Lomba da Cruz, ranging from the seashore to the edge of the cli�.
 

Planta de localização do farol
Lighthouse location plan

Formações rochosas da zona costeira da Ponta do Arnel
Coastal rocks of Ponta do Arnel

Falésias e área costeira envolvente da Ponta do Arnel
Cli�s and coastal area surrounding the Ponta do Arnel

Ponta do Arnel e faixa costeira
Ponta do Arnel and coastal strip

Vista do interior do farol em direção ao mar
Sight from the lighthouse to the sea

Farol e caminho de acesso ao Porto de Pesca
Lighthouse and road to the �shing port

Vista aérea da Ponta do Arnel
Aerial view of Ponta do Arnel 

Cagarro (autoria da foto: SPEA)
Cory's shearwater (credits: SPEA)

Faixa costeira desde a Ribeira do Guilherme à Ponta do Arnel
Coastal range from Ribeira do Guilherme to Ponta do Arnel

Faixa costeira desde a Ribeira do Guilherme à Ponta do Arnel
Coastal range from Ribeira do Guilherme to Ponta do Arnel

Data: dezembro/2019 Date: December/2019
Autoria: Câmara Municipal de Nordeste Author: Nordeste's Municipality 

Ponta do Arnel  
Farol do Arnel
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A 1 de dezembro, o Centro Desportivo 
e a Associação de Atletismo de S. 
Miguel organizaram mais uma Corrida 
Terras do Priolo. O Nordeste recebeu 
nesta edição 150 participantes, 
mantendo o número de atletas do ano 
anterior que tinha até então o registo 
de maior participação. Este ano 
verificou-se igualmente a presença de 
muito acompanhantes.
Os atletas vieram de toda a ilha, sendo 
que a prova integra o calendário oficial 
de provas da Associação de Atletismo 
de São Miguel. A participação de 
atletas locais também foi muito 
representativa, nomeadamente, 
dos atletas do Fazenda Sport Clube, 
do Núcleo de Desporto Adaptado/
Atletismo e do seu núcleo de Atletismo 
Regular, além de vários alunos da EBS 
de Nordeste.
A Corrida Terras do Priolo percorre 
as principais artérias da Vila do 
Nordeste em dois percursos distintos. 
Foi batizada por Terras do Priolo em 
defesa do priolo e da divulgação desta 
ave e tendo como objetivo principal 
atrair mais adeptos para a modalidade 
de atletismo.

14 ANOS A CORRER PELA PRÁTICA DESPORTIVA E 
PELO PRIOLO

Na primeira semana de 
dezembro e inserido no 
programa natalício da 

autarquia, o Centro Desportivo 
e Recreativo, em parceria com o 
município e entidades que organizam 
a prova, colaborou com a partida do 
Epic Trail Run Azores do concelho do 
Nordeste.
Foi com enorme satisfação que o 
Nordeste voltou a receber a partida 
da maior distância (de 110 km) de 
um evento internacional com cerca 
de 118 atletas de 12 nacionalidades 
distintas. Estavam previstos 150, no 
entanto, por motivo associado ao 
cancelamento de alguns voos, não 
compareceram cerca de 40 atletas. 
Todavia, o número de participantes 
mais que duplicou relativamente à 

EPIC TRAIL 
RUN AZORES 

DIVULGA O 
NORDESTE 

última edição e para o percurso maior.
A partida da prova foi dada pelas 
23h00, na Praça da República, tendo 
os atletas percorrido os concelhos do 
Nordeste (Praça da República, Ponte 
dos 7 Arcos, Forno da Cal, Lomba 
da Cruz de Cima, Pico da Vara e 
Graminhais), Povoação, Lagoa e Vila 
Franca do Campo.

Muita comunidade local juntou-se 
na Praça da República para uma 
saída apoteótica e entusiástica dos 
atletas. 
Tendo o Nordeste como ponto de 
partida da prova de maior curso 
o concelho conseguiu projeção 
através dos órgãos de comunicação 
social e das redes sociais com 
milhares de visualizações.
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Nos dias 9 e 10 de novembro, o Centro Desportivo, com o 
município, a Bilhar Sul e o The Lince Nordeste, organizou o 
Open Internacional Nordeste 2019 (torneio de setas) com a 
participação de mais de 90 jogadores.
O torneio decorreu nas instalações do The Lince Nordeste, 
parceiro do evento, com participantes de diferentes 
concelhos de S. Miguel, de outras ilhas do arquipélago, da 
Região Autónoma da Madeira, do Norte a Sul de Portugal 
e também jogadores internacionais, designadamente, de 
Itália, Bélgica, Luxemburgo e Ucrânia, a que se juntaram 
muitos familiares e comunidade local.
É de salientar o facto de no concelho do Nordeste 
existirem muitos entusiastas desta modalidade, que 
participaram no Open e com boas classificações.
Os participantes pernoitaram no concelho, com a unidade 
hoteleira lotada nas duas noites, havendo também algumas 
estadias em alojamento local.
O impacto na economia local foi apontado pelos 
empresários como sendo muito positivo.

OPEN INTERNACIONAL COM IMPACTO NA ECONOMIA LOCAL

A equipa Paiva Racing, 
constituída no concelho e 
formada por David Paiva e 

Miguel Pimentel, fez mais uma época 
no Campeonato Regional de Rally dos 
Açores de 2019. 
Começaram a época em agosto no 
Rally de Santa Maria, sendo a prova 
favorita e na qual venceram na classe 
VSH1. A maior vitória da prova foi 
mesmo a quantidade de amigos que 
acompanhou a equipa para a apoiar. 
Em setembro fizeram o Rally Ilha 
Lilás, na ilha Terceira, onde vencem 
novamente na classe VSH1 e mais uma 
vez a 2 pontos do primeiro classificado 
nesta categoria do campeonato. 
Tudo se iria decidir em outubro, no 
Rally do Pico. Fizeram uma super 
especial, no entanto, uma falha 
mecânica, já no fim da especial, 
impediu a conclusão do Rally ficando 
a equipa no 2º lugar do Campeonato 
VSH1 de 2019.
A equipa Paiva Racing sentiu que 
trabalhou para o campeonato e que 
fez todos os possíveis para conseguir 
ser campeões não fosse o falhanço da 
parte mecânica.
Para o campeonato de 2020 a equipa 
está a trabalhar para adquirir uma 

PAIVA RACING FAZ MAIS UM 
CAMPEONATO REGIONAL 

O município do Nordeste, 
entre outras entidades, apoia 
a participação dos pilotos do 

Nordeste no campeonato regional 
como forma de divulgar o 

concelho noutras ilhas e por ser 
um desporto que à semelhança de 

outros deve ser acolhido.

viatura mais competitiva que permita 
andar nos primeiros lugares do 
Campeonato Regional de Rally dos 
Açores.
Como sempre, a equipa agradece aos 
patrocinadores, sem os quais não 
seria possível esta participação. 
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Em finais de janeiro chega o 
II Torneio de Futsal 5x5 Inter 
Instituições, Associações e Empresas. 
O torneio dinamizado pelo Centro 
Desportivo pretende proporcionar 
às organizações locais e a outras que 
têm ligação ao concelho a prática 
desportiva e o convívio salutar entre 
as mesmas.
Os jogos decorrerão no sábado e ou 
no domingo, nos fins de semana de 25 
e 26 de janeiro, de 29 de fevereiro e 1 

25 JANEIRO

II TORNEIO FUTSAL INTER 
ASSOCIAÇÕES 

de março, conforme o calendário dos 
jogos.
Os elementos da equipa têm 
obrigatoriamente de pertencer à 
mesma organização.

A 24 de novembro, o Centro 
Desportivo com o município e o 
CATTT realizou o Santo António 
Nordestinho Motores. A prova contou 
com 20 inscritos distribuídos pelas 
diferentes categorias.
No dia 23 de novembro, no período da 
tarde, iniciou-se o reconhecimento 
dos Track’s, tendo sido realizada 

SANTO ANTÓNIO MOTORES NÃO SE LIVRA DA CHUVA 
a prova apenas no dia seguinte. A 
organização do evento não conseguiu 
realizar a parte do circuito fechado, 
que no ano anterior teve lugar no 
campo de futebol da freguesia, devido 
à falta de participantes que justificasse 
a sua realização.
O encontro decorreu sem ocorrências, 
mesmo com condições climatéricas 

desfavoráveis que condicionaram a 
presença de comunidade local e de 
outros concelhos na assistência. 
Mesmo com chuva, os participantes, 
muitos do concelho e outros de 
fora, saíram satisfeitos, sendo o 
Santo António Motores um evento 
que contribui para trazer gente ao 
concelho.

Nos dias 27 e 28 de novembro, 
no seguimento da parceria 
do Centro Desportivo com a 

Azores Adventure Islands e a TRIBE, 
no evento anual de angariação de 
fundos sob o slogan “Run for love 2019, 
Fight Modern Slavery”, percorreram e 
pernoitaram no Nordeste cerca de 130 
pessoas.
O Run for Love é uma ultramaratona 
de 6 dias com 280 km de extensão, na 
deslumbrante ilha vulcânica de São 
Miguel. A TRIBE Freedom Foundation 
foi inspirada numa corrida de 1.000 
milhas de Odessa a Dubrovnik 
(Ucrânia – Croácia) para aumentar a 
consciencialização sobre a escravidão 
moderna e combater o tráfico de 
pessoas. Os objetivos deste ano 
passam por arrecadar € 250.000 com o 
fim de criar dois lares para vítimas da 
escravidão moderna no Reino Unido.
Os participantes foram chegando ao 
concelho ao longo de todo o dia, tendo 
a Tronqueira como porta de entrada. O 
percurso definido fez passar os atletas 
em frente aos Paços do Concelho e 
pela Ponte dos Sete Arcos em direção 

NORDESTE ASSOCIA-SE À RUN FOR LOVE

ao Parque de Campismo da Feira, 
onde pernoitaram.
Tratou-se de mais um evento 
internacional em que o município do 
Nordeste e o Centro Desportivo se 
associam pela causa e pela divulgação 
do concelho lá fora.
Conheça o projeto em 
www.triberunforlove.com
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O Centro Desportivo já está a projetar a edição do Torneio de Futebol Infantil Priolo Cup Nordeste 2020.
Os convites aos clubes desportivos já foram realizados assim como a divulgação pública da edição, contando a organização 
com a participação e o sucesso das últimas edições a bem da promoção do futebol infantil.

PRIOLO CUP 2020 EM PREPARAÇÃO


