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editorial
Nordestenses,
Com a entrada de um novo ano muitos foram os desejos, desafios e metas traçadas. Como é habitual, sempre
que entramos num novo ano, perspetivamos que tudo seja melhor e que a realização de novos projetos se
possa concretizar.
Este ano de 2020 não foi diferente. A Câmara Municipal do Nordeste, de acordo com a estratégia planeada,
elaborou um plano ambicioso no sentido de ir ao encontro das reais necessidades do concelho, de forma a
melhorar a qualidade de vida de todos os Nordestenses. Nestes primeiros meses do ano, iniciámos algumas
obras que há muito eram aguardadas pela população, nomeadamente, o reforço de abastecimento de água
ao concelho, a requalificação e repavimentação de vários arruamentos e vias municipais, o aumento do
estacionamento de apoio ao porto e Farol do Arnel.
No início do ano, uma vez mais, fomos presenteados com um magnífico concerto de ano novo pela Banda da
Zona Militar dos Açores. O Carnaval juntou no desfile as várias instituições do concelho, enriquecendo dessa
forma o Cortejo Carnavalesco dedicado aos desafios ecológicos como forma de sensibilização para a proteção
do planeta. O município levou a cabo mais uma tarde de Carnaval dedicada aos mais pequeninos e pela noite
dentro de sábado decorreu o cada vez mais apreciado Baile de Carnaval.
Tudo decorria de acordo com o que estava perspetivado, longe de se saber que, talvez, o maior desafio que
qualquer um de nós viveu estava para acontecer.
Nordestenses,
Estamos, neste momento, a viver a época mais difícil, enquanto sociedade, das nossas vidas. O mundo
depara-se com uma pandemia provocada pelo Coronavírus Covid19. Seguramente que ninguém, nem nos
seus piores pesadelos, imaginou que algum dia iria passar por algo tão terrível. Uma batalha contra um
inimigo invisível, um inimigo fortemente contagioso, que provoca muita ansiedade, medo e desconfiança,
um inimigo que nos obriga a ficar isolados, longe de todos e até das pessoas que mais gostamos. Mas tem
que ser, só assim venceremos.
Apelo a todos os Nordestenses para que, enquanto esta guerra não for vencida, pela saúde de cada um e pela
saúde de todos nós, fiquem em casa.
Envio um forte abraço com enorme admiração a todos os que, no nosso concelho, se encontram na linha
da frente no combate a esta pandemia, mulheres e homens de grande coragem que colocam os outros em
primeiro lugar para que no fim todos possamos sair vencedores, não esquecendo todos os Nordestenses que
se encontram em outros concelhos e até em países diferentes a lutar contra o mesmo vírus, numa guerra que
é comum a toda a Humanidade.
Uma palavra de conforto a todas as famílias que infelizmente já foram afetadas diretamente por este vírus,
muita força e coragem neste momento tão doloroso.
Aos nossos empresários deixo uma palavra de esperança, esperança num futuro próximo repleto de
oportunidades, pois como diz o povo, depois da tempestade vem a bonança.
Por fim, quero dizer a todos os Nordestenses que nesta altura difícil a prioridade deste executivo camarário
prende-se com o combate a esta pandemia. Para tal, já foram tomadas medidas no sentido de protegermos e
defendermos a nossa população, medidas de apoio económico-financeiro, de carácter social e solidárias, de
apoio aos profissionais que se encontram na linha da frente e aquisição de material de proteção individual e
de saúde para cedência às instituições Nordestenses.
Envio um forte abraço a toda a população com a certeza que o Nordeste e os Nordestenses saberão ganhar esta
guerra porque este é um povo constituído por homens e mulheres de enorme carácter e de força inesgotável.
Todos contamos com todos.
Pela sua, pela nossa saúde, por favor, fique em casa.
Abraço
O Presidente
António Miguel Soares
revista municipal
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MELHORIAS NA PONTA DO ARNEL
REPAVIMENTAÇÃO DO
CAMINHO DO PORTO
Está praticamente concluída a
beneficiação do acesso ao farol e ao
porto de pescas. Foram repostas as
soluções iniciais de circulação e a
reabilitação funcional do pavimento
existente, através da repavimentação
de todo o pavimento, que está sujeito
a um desgaste motivado pelo tráfego
de viaturas.
Foram assim criadas melhores
condições de segurança quer para o
acesso em viatura como pedonal para
quem visita o farol e o porto e muito
em particular para os pescadores que
usam o porto de pescas.
Esta beneficiação do Caminho
do Porto, como os sanitários de
apoio ao farol e o novo parque de
estacionamento
são
totalmente
custeados pela câmara municipal.
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BENEFICIAÇÃO DA ENVOLVENTE AO PORTO
Os sanitários e os balneários do
porto de pescas também sofreram
beneficiações, foi melhorado o
pavimento até ao cais e limpa toda a
envolvente. Esta pequena intervenção
veio dar um aspeto mais agradável ao
porto e mais alguma comodidade aos
utentes.
A rampa do varadouro de acesso

ao mar, por sua vez, não sendo da
responsabilidade do município mas
do Governo Regional, continua a
necessitar de uma urgente intervenção
por se encontrar bastante degradada,
inclusive com a armação de ferro em
estado visível, o que cria grandes
dificuldades aos pescadores que ali
desempenham atividade.

AUMENTO DO ESTACIONAMENTO DE
APOIO AO PORTO E FAROL
A câmara municipal está a proceder ao aumento do parque
de estacionamento de apoio ao Farol do Arnel e ao Porto de
Pescas da Vila.
O prolongamento do parque, em cerca de 20 lugares, vem
dar resposta ao aumento de visitantes ao Farol do Arnel, que
se verifica durante o ano inteiro e com grande afluência a
partir de maio até ao final do verão. O novo estacionamento
está a ser executado abaixo do parque já existente, no início
da descida para o Caminho do Porto.
A criação de mais lugares de estacionamento no acesso
a toda esta zona da Ponta do Arnel vem complementar a
beneficiação que a câmara está a levar a efeito no Caminho
do Porto.

SANITÁRIOS VÃO SERVIR
O FAROL
Incluída na intervenção do Caminho
do Porto, foram criadas instalações
sanitárias junto ao Farol do Arnel
para servir os visitantes que descem
para visitar o farol, na sua maioria
a pé dada a inclinação do acesso e a
limitação de estacionamento.
A necessidade de serem ali criadas
instalações sanitárias surgiu tanto da
parte da Autoridade Marítima como
da Câmara Municipal do Nordeste.
Por ser o farol mais antigo dos Açores
e estar implantado numa das zonas
costeiras mais bonitas da ilha, o Farol
do Arnel é indicado em todos os guias
turísticos de São Miguel.
revista municipal
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REQUALIFICAÇÃO E
REPAVIMENTAÇÃO DE TODAS
AS FREGUESIAS
Porque
muitos
arruamentos
apresentam um estado avançado de
degradação, a câmara avançou com
a grande obra de requalificação e
repavimentação de vias.
A pavimentação já avançou e
alongar-se-á por alguns meses,
causando
inicialmente
algum
transtorno aos moradores mas sem
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o qual não se conseguiria reparar
os arruamentos. Após a conclusão
das obras as freguesias oferecerão
melhores condições para quem
nelas vive ou passa.
A empreitada de repavimentação
de todas as freguesias é um grande
investimento da autarquia, de cerca
de 1 milhão e 200 mil euros, que
por não ser contemplada nos atuais
eixos dos Fundos Comunitários
será inteiramente financiada pela
câmara, em resposta à urgência de
reparação que apresentam vários
arruamentos e cuja beneficiação
não poderia ser adiada por mais
tempo.

O projeto e a obra são
da empresa municipal
Nordeste Ativo, tem o
custo de 930 mil euros
(projeto, empreitada
e fiscalização) com o
financiamento de 85% de
Fundos Comunitários.

REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
À LOMBA DA CRUZ, ALGARVIA E ASSOMADA
Encontra-se a decorrer dentro do
prazo estabelecido a empreitada da
adutora de abastecimento de água
à freguesia da Lomba da Fazenda
e a outras freguesias com escassez
de água, nomeadamente, Outeiro
(Algarvia), Assomada (São Pedro
Nordestinho) e Lomba de Cruz (Lomba
da Fazenda).
A captação é feita a partir da adutora
da Achada, prolongando-se através

de ramais até à última freguesia a
abastecer, numa extensão de 11.075
metros, abrangendo 5 reservatórios (1
novo e 4 já existentes) com 375 metros
de ramal entre cada reservatório.
O projeto de reforço ao abastecimento
de água foi candidatado aos Fundos
Comunitários em 2017 e aprovado,
sendo após isso necessário proceder
a diversos formalismos com vista à
instalação da adutora, entres estes,

a autorização da Secretaria Regional
de Obras Públicas, a aquisição de
algumas parcelas de terreno, a
obtenção de financiamento bancário
para a execução, a celebração de novo
contrato-programa entre a câmara
e a empresa municipal e o visto do
Tribunal de Contas.

revista municipal
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ESTACIONAMENTO E AQUISIÇÃO DE
MORADIAS NAS AMOREIRAS
Nas Amoreiras, na entrada para
a Variante ao Viaduto, a câmara
municipal adquiriu um terreno
destinado a parque de estacionamento,
que servirá de momento os moradores
do arruamento mais próximo e
que futuramente poderá ter outra
utilidade.
Na mesma zona, na Rua Pe. José
Pacheco Monte, a câmara municipal
adquiriu 2 moradias que serão
beneficiadas para habitação social ou
para outras valências.

CICLOVIA NA VARIANTE
AO VIADUTO
A ciclovia na Avenida El Rei D. Manuel I (Variante ao
Viaduto), na Vila do Nordeste, foi concluída pela câmara
municipal no último trimestre de 2019. A ciclovia tem
uma extensão à volta de 850 metros e estende-se por
toda a Variante terminando junto à entrada do Bairro
do Topo onde foi executada uma pequena rotunda que
possibilita o regresso ao outro extremo da ciclovia sem
ter que entrar na estrada. A obra, lançada pela câmara
municipal, foi apoiada por Fundos Comunitários através
do PRORURAL.
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Construção de carpintaria
Parque de Máquinas

Execução de muro de guarda no Vale do Ribeiro
Pedreira

Execução de muro na Rua Visconde da Palmeira
Vila do Nordeste

Limpeza do Caminho do Escampado
Santana

Manutenção de redes de esgotos

Manutenções no Miradouro da
Ponta do Sossego
revista municipal
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Pintura do Cemitério
Vila do Nordeste

Pinturas no Jardim Debaixo da Ponte
Vila do Nordeste

Pinturas no Jardim Debaixo da Ponte
Vila do Nordeste

Execução de muro de proteção na Rua Capitão Albergaria
Assomada

Reparação de passeios na Rua da Autonomia
Vila do Nordeste

Reparação do Jardim no Largo da Igreja
Pedreira

município

COMANDANTE
DA ZONA
MARÍTIMA DOS
AÇORES

O presidente e o vice-presidente
do município do Nordeste, António
Miguel Soares e Luís Jorge Fernandes,
receberam o comandante da Zona
Marítima dos Açores, comodoro Nuno
Machado da Silva, em finais de janeiro,
na sequência da sua tomada de posse.
O novo comandante deslocou-se aos
Paços do Concelho para apresentar

cumprimentos ao executivo municipal
e partilhar alguns assuntos de interesse
para ambas as entidades, tendo tanto
a Marinha como a Câmara Municipal
do Nordeste demonstrado a intenção
de colaborar institucionalmente,
sempre que possível, como vem sendo
habitual.

REFORÇO DE ÁGUA SUBVENÇÕES CONCEDIDAS PELO
MUNICÍPIO EM 2019
À AGRICULTURA
O Governo Regional anunciou estarem a
ser investidos 165 mil euros para reforçar
o abastecimento e o armazenamento
de água no Perímetro de Ordenamento
Agrícola (POA) do Nordeste. A
empreitada, levada a cabo pelo IROA,
e anunciada em finais de dezembro
último, vai permitir criar um sistema
de abastecimento de água agrícola,
facilitando o acesso à água por parte dos
agricultores nas explorações, bem como
redistribuir melhor para que não haja
excesso de água nuns locais e lacunas
noutros, referiu o secretário regional
da Agricultura, João Ponte, numa nota
divulgada pelo órgão de comunicação
do governo e após a visita à obra de
construção de três reservatórios de água
localizados nas freguesias de São Pedro
de Nordestinho e da Lomba da Fazenda,
que vai beneficiar 32 explorações
agrícolas, numa área de 350 hectares.

Podem ser consultadas na página
eletrónica do município as subvenções
concedidas pela câmara municipal
às instituições, associações e pessoas
em nome individual que desenvolvem
atividade cultural, social, desportiva,
recreativa ou outra no concelho do
Nordeste.
Para algumas instituições este apoio é
fundamental para o seu funcionamento
anual, como é o caso das filarmónicas
do concelho. Seguem-se os clubes
desportivos, as associações de cariz
social, como é o caso dos Bombeiros
Voluntários do Nordeste, a Santa Casa
da Misericórdia e a Amizade 2000 –
Associação de Apoio aos Deficientes e
Inadaptados do Nordeste.
As comissões fabriqueiras, as Casas do
Povo, a Escola Profissional do Nordeste,
os grupos culturais, agrupamentos
de escuteiros, associações escolares

e pessoas em nome individual que
desenvolvam atividade de cariz acima
mencionado recebem igualmente
apoio, sendo a subvenção atribuída de
acordo com a atividade desenvolvida
pelos beneficiários e comprovada em
candidatura apresentada ao município.
O apoio concedido pela câmara
municipal pode ser consultado em
w w w.cmnorde ste.pt/municipio/
p ub licaçõ e s /e ditais /s ubve nções
concedidas pelo município no ano de
2019.

revista municipal
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Comissão Política da ALRAA

CÂMARA PEDE AMPLIAÇÃO DO PARQUE
INDUSTRIAL, ACESSO ALTERNATIVO
ENTRE A LOMBA DA FAZENDA E A VILA,
HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS E
MAIS EMPREGO
A Câmara Municipal do Nordeste recebeu em audiência, no mês de janeiro, a
Comissão de Política Geral da Assembleia Legislativa Regional dos Açores,
tendo deixado aos deputados que a compõem algumas situações que desejava
ver solucionadas.

Parque industrial
Entre as carências do concelho
do Nordeste estão a ampliação do
parque industrial, localizado na
sede do concelho, para dar resposta
aos empresários que têm mostrado
vontade de alargar o negócio e a
outros investidores que precisam
desta infraestrutura para se montar.
A referida ampliação poderá, também,
servir para uma futura construção de
um novo quartel para a Associação dos
Bombeiros Voluntários do Nordeste,
facultando-lhes uma infraestrutura
mais moderna e direcionada aos
desafios atuais e com isso melhores
condições de trabalho.

Acesso alternativo entre a Vila e a
Fazenda
A seguir à criação de condições
propícias
ao
crescimento
das
empresas, o presidente da autarquia
pediu à Assembleia Legislativa
Regional que olhe para a necessidade
de se construir uma via alternativa ao
troço da estrada regional entre a Vila
do Nordeste e a Lomba da Fazenda,
uma vez que a via rápida (scut) não se
estendeu à Vila como pretendido pelo
concelho aquando da sua construção.
O problema da atual via prende-se com
as derrocadas que frequentemente no
inverno ali ocorrem colocando em
perigo a vida das pessoas e causando
danos materiais. A proposta da

câmara passa pela construção de uma
ponte sobre a Ribeira do Guilherme
que ligue os arruamentos já existentes
de acesso ao Parque de Campismo da
Feira.
Os últimos eixos comunitários têm
outras orientações que não a rede
viária, no entanto, esta via alternativa
poderia ser aprovada através das
verbas destinadas à proteção civil, uma
vez que está em causa a segurança de
pessoas e uma solução para permitir
transitar também as viaturas de
emergência, em caso de derrocadas na
estrada regional, pelo que se apelou
aos deputados da Comissão Política
Geral que levassem este assunto e
preocupação ao Governo Regional.
Ainda para a atual via entre a Vila
do Nordeste e a Lomba da Fazenda,
a câmara municipal propôs, como
medida complementar, a sustentação
dos taludes de modo a evitar a queda
de pedras e o deslizamento de terras,
de menor impacto mas que podem
causar acidentes graves além de
frequentemente interromperem a via.
Aumento do número de ambulâncias
Relativamente
aos
Bombeiros
Voluntários
do
Nordeste
e
respondendo a algumas questões
levantadas pelos deputados em
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A sede do concelho necessita de um
edifício multiusos onde se possam
realizar eventos de cariz desportivo e
cultural.

termos de Proteção Civil, a câmara
referiu a necessidade de se renovar e
aumentar o número de ambulâncias,
acrescentando que o município se
candidatou a uma viatura de todoo-terreno para apoio ao Serviço
Municipal de Proteção Civil.
Habitação a custos controlados
O Nordeste precisa também de
loteamentos para habitação a custos
controlados, sobretudo na Vila do
Nordeste e na Lomba da Fazenda,
para famílias que podem recorrer ao
crédito mas que estão condicionadas
pela disponibilização de terrenos a
custos comportáveis.
Apoio para a reabertura do Complexo
de Piscinas
Para o Complexo de Piscinas Cobertas,
que se encontra sem utilidade, no
centro da Vila e com a consequente
ameaça de degradação, a autarquia
relembrou que o concelho não
possui piscinas cobertas, obrigando
os nordestenses a fazer longas
deslocações. Foi sugerido ao Governo
Regional que apoiasse a sua abertura,
o que possibilitaria aos alunos
da Escola Básica e Secundária do
Nordeste contar com a modalidade
de natação na disciplina de Educação

Física, indo ao encontro do que foi
feito noutras localidades ao equipar as
próprias escolas com esta importante
infraestrutura.
Ajuda para criar emprego
O desemprego como um problema
do concelho do Nordeste foi outra
questão deixada aos deputados
regionais, o qual tem sido colmatado
pelos programas ocupacionais do
Governo Regional, que ajudam muito
perante as circunstancias atuais mas
que não resolvem o grande nível
de desemprego que se verifica no
concelho, disse o autarca. A ampliação
do parque industrial, por exemplo,
poderia vir a ser uma medida que
ajudaria a criar emprego no concelho.
Dos programas ocupacionais, o
programa Prosa tem sofrido uma
redução muito acentuada e com
isso penalizado muitas pessoas
inscritas no Centro de Emprego. No
entanto, referiu o autarca, com o
aproveitamento de outros programas
a Câmara do Nordeste tem neste
momento cerca de 150 pessoas
ocupadas em diferentes valências.
O problema do desemprego, associado
a outras debilidades do concelho do
Nordeste, muito ligadas à condição

de ultraperiferia e ruralidade,
foram vistos como razões para que
o concelho possa vir a usufruir das
mesmas condições das “Ilhas de
Coesão”, sendo uma reivindicação que
já foi levantada no passado.

revista municipal
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MEDIDAS IMPLEMENTADAS PELO MUNICÍPIO DO NORDESTE PARA
FAZER FACE À POSSÍVEL PROPAGAÇÃO DA INFEÇÃO
Plano de Contingência e serviços mínimos
Para responder de modo célere ao estado atual de saúde pública provocado pela infeção COVID-19, a Câmara Municipal do
Nordeste avançou de imediato – ainda antes de declarado o Estado de Emergência Nacional, com a aplicação de um Plano
de Contingência nas suas valências, com orientações obrigatórias a ter nos serviços, a que se seguiu a implementação de
serviços mínimos através do encerramento de todos os serviços à exceção daqueles que são fundamentais, concretamente, a
recolha de resíduos sólidos e a higiene de sanitários públicos e de arruamentos de maior movimentação, colocando também
em teletrabalho os colaboradores cuja função o permite.
Apoios aos idosos
Decorrente do apoio semanal que a autarquia presta a vários beneficiários do Cartão Municipal do Idoso através de visitas
domiciliárias, foram contactados todos os utentes e disponibilizada ajuda para qualquer necessidade decorrente do
isolamento indicado para este grupo de maior risco à infeção, sendo posteriormente o apoio estendido a todos os idosos do
concelho, em parceria com as juntas de freguesia, sobretudo para aquisição de bens alimentares, medicamentos e outros bens
de primeira necessidade.
Ativação do Plano Municipal de Emergência
Outra medida tomada pelo município passou pela ativação do Plano Municipal de Emergência, sendo para tal constituída
uma equipa restrita para lidar diretamente com emergências que pudessem decorrer do atual contexto de saúde pública,
estando a autarquia a colaborar com a delegação de saúde local e com outras entidades que integram o Serviço Municipal de
Proteção Civil sempre que é solicitada.
Desinfeção de espaços públicos
Seguindo os procedimentos dos serviços veterinários da autarquia, foi igualmente estabelecida a desinfeção semanal do
espaço exterior de todos os serviços com maior afluência de pessoas, designadamente, os supermercados e mercearias,
farmácias, bancos, CTT, paragens de autocarro, serviços da Segurança Social e Finanças, entre outros.
Solidariedade com o concelho da Povoação
Em virtude do cordão sanitário estabelecido no concelho vizinho da Povoação, a câmara municipal disponibilizou-se para
auxiliar aquele município nas solicitações a que pudesse dar resposta, e através do Serviço Municipal de Proteção Civil pediu
a colaboração e o entendimento da população para a medida implementa pelas autoridades regionais naquele concelho.
Informação regular à população
Frequentemente e sempre que se justifica, a câmara municipal tem comunicado, através dos seus meios digitais, os alertas
das autoridades de saúde relativamente a medidas de contenção da propagação da infeção Covid-19 e procurado sensibilizar
a população para o cumprimento dos cuidados de prevenção e regras decorrentes do Estado de Emergência Nacional.
Outras medidas poderão ter sido implementadas pelo município após o fecho desta edição da Revista Municipal a 31 de
março.
Informe-se
A câmara municipal pede aos munícipes para acompanhar as informações oficiais relativas ao COVID-19 na Região Autónoma
dos Açores através da página eletrónica www.covid19.azores.gov.pt, assim como as medidas que vão sendo aplicadas pelo
município através da página eletrónica www.cmnordeste.pt e da rede social facebook (Município de Nordeste).

revista municipal

15

social
AMIGOS DO
NORDESTE DE
NEW BEDFORD
DOAM 14 MIL
DÓLARES PARA
CAUSAS SOCIAIS
DO CONCELHO
O representante da organização
Amigos do Nordeste, Tony Soares, de
New Bedford, esteve em janeiro na
Câmara Municipal do Nordeste para
fazer mais um donativo proveniente
do convívio de naturais do Nordeste
realizado em agosto de 2019 nos
Estados Unidos.
Este ano, os Amigos do Nordeste
doaram 14 mil dólares ao concelho
para causas sociais, sobretudo para
idosos mais carenciados e para crianças
e jovens com deficiência.
A Associação Amizade 2000, que apoia
pessoas com deficiência, recebeu 7
mil dólares, sendo uma instituição
habitualmente
acarinhada
pelos
Amigos do Nordeste. A Santa Casa
da Misericórdia de Nordeste foi outra
entidade agraciada, no valor 2 mil
dólares e com o propósito de aquisição
de um equipamento de saúde
importante ao bem-estar dos idosos
do lar.
Para apoio a outros idosos, crianças
e jovens carenciados, a organização
dos Estados Unidos entregou ainda
5 mil dólares, que serão, como
habitualmente,
coordenados
por
uma comissão local escolhida pela
organização e que servirá idosos,
jovens e crianças desde a Pedreira à
Salga.
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Do convívio realizado em 2019, foram
ainda destinados 2 mil dólares para
a “Sala dos Amigos do Nordeste”
instalada na Escola Portuguesa de New
Bedford, como impulso à atividade
cultural promotora da comunidade
nordestense e portuguesa que é ali
desenvolvida.
O representante dos Amigos do
Nordeste, Tony Soares, referiu-se, na
entrega dos donativos às entidades
à enorme satisfação com que aquela
organização dos Estados Unidos apoia
as pessoas mais carenciadas do seu
concelho, acrescentado que o apoio é
fruto de uma comissão empenhada e de
muitos voluntários que ano após ano
se associam a esta causa social através
de um convívio que reúne centenas
de nordestenses, de familiares e de
amigos do Nordeste.
O presidente da Câmara Municipal do
Nordeste, António Miguel Soares, que
tem participado nestes convívios da
comunidade nordestenses dos Estados
Unidos, assim como do Canadá,
enalteceu o trabalho e o espírito de
comunidade e de voluntariado que
estes convívios envolvem, tendo
presenciado a mesma dedicação em
todos os encontros em que participou.
António Miguel Soares deixou ainda

um agradecimento comovido à
organização ali representada por Tony
Soares e a todos os voluntários que
têm apoiado esta causa em prol dos
nordestenses.
O provedor da Santa Casa da
Misericórdia de Nordeste, José
Carlos Carreiro, e o presidente da
Associação Amizade 2000, António
Machado, deixaram igualmente um
agradecimento especial pelo bem que
os Amigos do Nordeste proporcionaram
às valências que presidem e sobretudo
aos utentes que estas servem.
A organização Amigos do Nordeste é
igualmente conhecida por comissão
organizadora
do
Encontro
de
Nordestenses dos Estados Unidos que
se realiza há vários anos.

IDOSOS ADEREM
AO III CONVÍVIO
NORDESTE
SÉNIOR

O Centro Desportivo e Recreativo
organizou em fevereiro mais um
Convívio Sénior. Este 3º encontro
reuniu mais de 150 idosos, superando
os cerca de 130 que marcaram presença
nas edições anteriores.
Este ano, a promoção das atividades
recreativas, rítmicas, desportivas
e lúdicas estiveram ao cuidado das
mesmas animadoras das atividades
para populações especiais, dada a
proximidade das datas, e do humorista
Nuno Costa.
Além dos 150 participantes o encontro
envolveu a colaboração do gabinete
de apoio social do município, das
funcionárias dos centros de convívio
da Santa Casa da Misericórdia e da
sua coordenadora, Alexandra Aguiar,
e outras pessoas que compareceram
ao longo da tarde para assistir
às atividades que estavam a ser
desenvolvidas.
Com a promoção destes convívios
pretende-se combater um dos
problemas da população mais idosa
e que se prende com o isolamento e
algum sedentarismo, bem como ir ao
encontro das expetativas e solicitações
dos idosos que frequentemente pedem
este tipo de atividades e de convívios.
revista municipal
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UM DIA DIFERENTE PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS

O Centro Desportivo e Recreativo
promoveu em fevereiro o III Encontro
de Centros de Atividades Ocupacionais
(CAOS) com a dinamização de
atividades desportivas e recreativas
para populações especiais. Com a
presença de cerca de 60 utentes dos
diferentes Centros de Atividades
Ocupacionais da ilha (CAO da Povoação,
APACDAA, Vila Franca do Campo, e
Amizade 2000), acompanhados por
cerca de 12 técnicos, foi desenvolvido
um conjunto de atividades de
promoção da atividade física e do
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exercício físico, pela professora de
dança Catarina Medeiros, do Estúdio
13, e pela professora de Zumba Marluci
Bellini, residente neste concelho.
A atividade teve também como objetivo
o convívio e a interação entre estes
grupos de utentes com necessidades
tão específicas, bem como dos
técnicos e auxiliares que desenvolvem
a sua atividade profissional nestas
instituições.
O dia fez diferença na rotina diária
tanto dos utentes como dos cuidadores.

UTENTES DO
SERVIÇO DE
APOIO AO
DOMICÍLIO
VISITAM OS PAÇOS
DO CONCELHO

Os utentes do Serviço de Apoio ao
Domicílio saíram em passeio para
visitar também os presépios da
Achadinha, da Ribeira dos Caldeirões,
de Água Retorta e das Furnas.

A Câmara Municipal do Nordeste recebeu a 6 de janeiro (dia
de Reis) um grupo de idosos que integra o Serviço de Apoio
ao Domicílio da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste.
Recebidos pelo presidente e pelo vereador da cultura e
desporto, António Miguel Soares e Marco Mourão, os idosos
trocaram uma lembrança com o executivo municipal e
aproveitaram a passagem para conhecer as salas principais
dos Paços do Concelho.
O Serviço de Apoio ao Domicílio integra idosos da Pedreira
à Salga, muitos dos quais sem condições de mobilidade que
permitam participar em iniciativas como esta, num dia em
que saíram em passeio para visitar também os presépios da
Achadinha, da Ribeira dos Caldeirões, de Água Retorta e das
Furnas.
revista municipal
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BANDA MILITAR VOLTA A ENCANTAR
A Banda da Zona Militar dos Açores
esteve na Vila do Nordeste a 17 de
janeiro para nos presentear com o
concerto de Ano Novo, sempre muito
aguardado pelos nordestenses e este
ano novamente com a casa cheia.
O convite para a realização do concerto
de Ano Novo partiu da Câmara
Municipal do Nordeste, mantendo uma
tradição dos últimos anos. Tal como
em 2019, o concerto foi dirigido pelo
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tenente-chefe de banda de música
Hélio Soares.
A colaboração da Banda Militar dos
Açores com o município do Nordeste
tem-se estendido também à formação
de músicos jovens das três filarmónicas
do concelho, que se repetiria nas férias
letivas da Páscoa do corrente ano mas
que em virtude da atual situação de
saúde pública foi cancelada.

MOSTRA DE PEÇAS
DO MUSEU NA SUA
FREGUESIA
O Museu fora de portas é uma iniciativa
da Câmara Municipal do Nordeste que
visa aproximar o museu da população
local.
Para isso, foi desenvolvida uma
exposição itinerante, com peças do
Museu Municipal Nestor de Sousa, que
está a percorrer todas as freguesias
do concelho, levando para perto da
população alguns objetos que faziam
parte dos hábitos e tradições das
gentes do Nordeste.
Deste modo, espera-se alcançar um
maior número de visitantes e distribuir

a oferta cultural por todas as freguesias
do concelho.
O Museu fora de portas já passou pela
Pedreira e pela Lomba da Fazenda,
tendo entretanto sido interrompido
em virtude do contexto de Plano de
Emergência Nacional.
Fique atento à Agenda Cultural do
Município para saber onde poderá
visitar a exposição nos próximos
meses.

MUSEU DA EMIGRAÇÃO DISPONIBILIZA FICHAS DE
EMIGRANTES DO CONCELHO
O Museu da Emigração Açoriana, na
Ribeira Grande, tem vindo a inventariar
a documentação municipal açoriana
relativa a processos de emigração com
o objetivo de salvaguardar e promover
a pesquisa entre os emigrantes e a sua
terra de origem.
No seguimento deste trabalho, o
Museu da Emigração Açoriana tem
concluída a inventariação do concelho

do Nordeste, digitalizada, inventariada
e disponível para pesquisa.
Este trabalho permitiu aumentar
para 22.049 o número de processos
inventariados no período entre 1879
e 1989, compreendendo processos de
requerimento de emigração, fichas de
emigrantes e processos de instauração
para emigrante, para a qual também
contribuiu o município do Nordeste

através do seu arquivo.
O Museu da Emigração Açoriana
recebe cerca de 60 pedidos de consulta
de processos de emigração por mês,
pedidos que podem ser formalizados
por e-mail ou pessoalmente, de
forma gratuita. Para contacto com o
museu consulte a página eletrónica
museuemigracao.cm-ribeiragrande.pt
revista municipal
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3ª EXPOSIÇÃO DA GALERIA
DO MUNICÍPIO DESDE A SUA
REABERTURA
PINTURA DE PEDRO ANDRADE
22
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Associou-se à exposição um grupo
de pessoas que no passado mês de
fevereiro iniciaram um curso de
pintura promovido pela câmara
municipal na Casa João de Melo.

A Sala de Exposições do Município,
após algumas obras de beneficiação,
reabriu no último trimestre de 2019
e até então já passaram por lá três
exposições. A primeira do arqº António
Eduardo Soares de Sousa, seguida de
uma exposição comemorativa dos
30 anos do Museu do Nordeste e de
homenagem ao prof. Nestor de Sousa
como colaborador direto na fundação
do museu em 1989.
Pedro Andrade inaugurou a 14 de
fevereiro uma exposição na galeria
do município com uma interessante

coleção de pintura concebida a partir
do aproveitamento de materiais já sem
utilidade e que são transformados em
arte.
Associaram-se à abertura da exposição
familiares de Pedro Andrade - com
raízes familiares neste concelho -,
algumas entidades locais e um grupo
de pessoas que no passado mês de
fevereiro iniciou um curso de pintura
promovido pela Câmara Municipal do
Nordeste na Casa João de Melo.

revista municipal
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CARNAVAL
NORDESTE’20
O município voltou a apostar na
realização do baile Carnaval no
Nordeste, novamente no sábado para
evitar coincidir com os bailes que têm
lugar em São Miguel na véspera de
Carnaval, mas este ano num espaço
mais amplo e renovado, a que se juntou
uma maior divulgação do evento de
modo a chegar a mais público da ilha e
com isto enriquecer a oferta e colaborar
com as unidades de alojamento e da
restauração do concelho.
A entrada voltou a ser gratuita, com
a animação da banda OCEANUS e
de DJ para o final do serão, com a
disponibilização de mesas para quem
desejou levar farnel e a organização
do concurso de máscaras com
prémios para as melhores fantasias,
oferecidos por empresas do Nordeste
ou com atividade local que viram nesta
colaboração com o município um meio
de divulgar a sua marca.
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Voltaram a associar-se à organização
alguns bares do concelho para prestar
o serviço de bar e daqui arrecadar
mais alguma receita para os respetivos
estabelecimentos num evento que
junta várias dezenas de pessoas.

Vencedores do Concurso de Máscaras
1º Lugar Andreia Amaral
Tema Glamazone
Prémio Aldeia do Priolo (estadia de 2
noites)
2º Lugar Isabel Teixeira e Ronaldo
Bernardo
Tema Mexicanos
Prémio Restaurante Cozido das Furnas
(1 refeição)
3º Lugar Regina Freitas e Amigos
Tema Toureiros e Aficionados
Prémio Loja Spazio (vale de compras)

Empresários associam-se ao baile de
Carnaval como forma de divulgar a
sua marca e arrecadar alguma receita.

BRINCADEIRA PARA OS MAIS NOVOS
As crianças tiveram a sua tarde de
Carnaval nos festejos organizados pela
autarquia. O atrativo maior dos mais
pequenos é sempre o pula-pula mas
houve espaço para outras brincadeiras
como as pinturas faciais com motivos
carnavalescos, moldagem de balões de
cores e feitios variados para encantar

a malta, muita música para dançar e
algumas guloseimas e doces, entre
estes o doce mais típico da época, as
malassadas
A atividade para as crianças decorreu
durante a tarde de sábado de Carnaval
e teve a colaboração de um empresário
local.

Filhos e pais divertiram-se na matiné
de Carnaval, este ano com o bom
tempo a ajudar e com vários atrativos
para divertir os mais pequenos.

revista municipal
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EBS, CÂMARA, SANTA CASA, ESCOLA
PROFISSIONAL E AMIZADE 2000
NO CORTEJO DESTE ANO

O cortejo de Carnaval deste ano contou
com a participação de várias valências
do concelho, entre as quais a Escola
Básica e Secundária, a Santa Casa da
Misericórdia, a Câmara Municipal, a
Associação Amizade 2000 e a Escola
Profissional do Nordeste.
A Escola Básica e Secundária do
Nordeste é há vários anos a promotora
do cortejo de Carnaval na sexta-feira
que antecede a curta interrupção letiva
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e ao qual se tem associado a Câmara
Municipal do Nordeste e este ano
também a Santa Casa da Misericórdia,
a Escola Profissional do Nordeste
e a Associação Amizade 2000, que
optaram por se juntar à escola
contribuindo para que o cortejo fosse
muito maior. A própria escola voltou
a trazer à sede do concelho todas as
escolas do 1.º ciclo.

a
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O tema lançado pela escola para o
Carnaval de 2020 foi sobre desafios
ecológicos com o objetivo de contribuir
para a alteração de comportamentos
que todos devemos adotar a bem do
ambiente e por conseguinte da nossa
saúde e de tantas outras questões.

revista municipal
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NÉLIO MIRANDA, VICE-PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE
JOVENS AGRICULTORES, RECEBE MEDALHA DE MÉRITO DA
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
educação

O presidente da Câmara Municipal
do Nordeste foi convidado da
Universidade dos Açores na sessão
comemorativa do 44.º aniversário da
instituição a 9 de janeiro.
Do programa comemorativo da
universidade fez parte a entrega
das medalhas de mérito escolar aos
diplomados do ano letivo 2018-2019,
estando entre os alunos distinguidos
um jovem do concelho do Nordeste,
o Nélio Miranda, com mestrado em
Engenharia Zootécnica.
O aluno da Universidade dos Açores,
com uma média final de curso de
16.73 valores, é natural da freguesia da
Achadinha, filho de José Maria Miranda
e de Debie Tavares Miranda.
Nélio Miranda é atualmente vicepresidente da Associação de Jovens
Agricultores Micaelenses.
Por ocasião da entrega da medalha

de mérito, o presidente da Câmara
Municipal do Nordeste, António
Miguel Soares, felicitou o aluno e os
pais pela distinção, que é também
motivo de orgulho para o concelho
do Nordeste, nomeadamente para

o ensino e para a Escola Básica e
Secundária de Nordeste onde o aluno
se formou até ao secundário.

turismo
APOIO COMUNITÁRIO À PESCA, INOVAÇÃO EM ESPAÇO
MARÍTIMO, TURISMO E PATRIMÓNIO COSTEIRO
O município e o GAL Pescas
MarAçores Oriental fizeram uma
sessão de esclarecimento a entidades,
singulares e coletivas, do setor
público, cooperativo, social ou
privado, com ou sem fins lucrativos,
sobre o programa comunitário PO
Mar 2020, realizado a 5 de março na
Vila do Nordeste.
Sectores abrangidos
Este apoio comunitário abrange
inovação em espaço marítimo;
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qualificação escolar e profissional
relacionada com o mar; preservação,
conservação e valorização dos
elementos patrimoniais (edificações)
e dos recursos naturais e paisagísticos;
reforço da competitividade da
pesca; reforço da competitividade
do turismo; promoção de produtos
locais de qualidade e a melhoria
dos circuitos de bens alimentares e
mercados locais no âmbito do mar.
O período de apresentação de

candidaturas encerrou a 15 de março
de 2020, no entanto, as entidades que
queiram candidatar-se podem iniciar
a preparação das suas candidaturas
para os próximos avisos, a abrir antes
de junho de 2020.
As informações e respetivos avisos
devem ser consultados em
www.fund-rg.com e www.mar2020.pt

turismo
CÂMARA LANÇA PLANO ESTRATÉGICO
PARA O DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DO CONCELHO

A Câmara Municipal do Nordeste
convidou os agentes turísticos locais
e a população em geral para a sessão
pública de apresentação do Plano
Estratégico de Marketing Territorial
– O Turismo para o Município de
Nordeste.
Este plano tem como objetivo tornar
o Nordeste num destino de relevância
para os visitantes da ilha e de fora
pela sua essência e caraterísticas
endógenas,
mantendo
como
distintivo o modo de vida das suas
gentes e a genuinidade do território,
imperdível àqueles que pretendem
conhecer a ilha de São Miguel.
Vários
agentes
turísticos,
do
alojamento à restauração e à atividade
recreativa, incluindo população local,
compareceram à sessão e tiveram
oportunidade de dar sugestões ao
plano apresentado pela câmara.
A estratégia definida pela autarquia

para o crescimento do turismo no
concelho do Nordeste contempla
uma série de ações que esta pretende
desenvolver gradualmente mas com
inicio imediato. A criação de um novo
logotipo para produtos e iniciativas
de âmbito turístico, assim como
cultural, foi uma das primeiras ações
realizadas pelo município no âmbito
do plano, encontrando-se já presente
em alguns produtos que a autarquia
está a desenvolver.
Os agentes turísticos e munícipes
que queiram consultar o plano
estratégico podem fazê-lo através da
página eletrónica www.cmnordeste.
pt/turismo/ Plano Estratégico de
Marketing Territorial.
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Sabia que…

CONHEÇA
O LOCAL
Os OAU são considerados um resíduo urbano e equiparado segundo
a Lista Europeia de Resíduos (LER).
DA
SUA FREGUESIA
É proibida a descarga de OAU nos sistemas de drenagem.
ONDE
PODERÁ DEPOSITAR
É proibida a mistura de OAU com substâncias ou resíduos perigosos.
OTodos
ÓLEO
DOMÉSTICO
os intervenientes
no ciclo de vida dos óleosUSADO
alimentares, como são

os consumidores, produtores, operadores de distribuição e operadores
de gestão de resíduos são corresponsáveis pela sua gestão.
O que deve fazer?
O que não deve fazer?
Os Municípios são responsáveis pela recolha de OAU, no caso de se tratar
Depois
frio, armazene
o óleo usado
numaprodução
embalagem de diária
Não coloque
banha de gordura
azeite
no oleão.
de deresíduos
urbanos
cuja
não exceda
1100 animal
litroseou
250
plástico
(umapor
garrafa
de 1,5 litrosPara
ou garrafão
de 5 litros,
Não verta o óleo
da garrafa/garrafão
paraàs
o interior
do oleão
quilos
produtor.
o efeito,
os municípios
(ou
as entidades
quais
por exemplo). Quando estiver cheia, feche-a bem para evitar público. Não derrame o óleo no exterior do oleão. Não utilize
estes tenham transmitido a responsabilidade
pela gestão) promovem
derrames e deposite no oleão mais próximo.
o oleão para introduzir outro tipo de óleo que não o alimentar
e gerem redes de recolha seletiva de OAU.
(ex. óleo de motores, transmissões, fluído de travões, entre
Legislação aplicável

outros). Não deixe garrafas/garrafões no exterior dos oleões.
Não coloque outro tipo de resíduos no interior dos oleões ou
na sua envolvência nem vandalize os equipamentos.

DLR nº 19/2016/A, de 6/10 que altera o DLR nº 29/2011/A, de 16/11
Regime geral de prevenção e gestão de resíduos
DLR nº 24/2012/A, de 1/6
Fluxos de resíduos

Onde colocar?

Freguesia da Salga
Rua Manuel Inácio de Melo, estacionamento

Freguesia da Algarvia
Rua do Atalho, estacionamento
Polidesportivo

junto

ao

Freguesia da Achadinha
Rua Direita, estacionamento junto à Igreja Freguesia de Santo António Nordestinho
Estrada Regional, estacionamento junto ao Snack
(paragem
de autocarros)
Mais informações
sobre resíduos em http://portaldosresiduos.azores.gov.pt
Bar Pico da Vara
Freguesia da Achada
Rua do Vigário, estacionamento junto à Junta de Freguesia de São Pedro Nordestinho
Rua de São Pedro, estacionamento junto à Igreja
Freguesia
Freguesia de Santana (Feteira Pequena)
Estacionamento junto à Igreja

Freguesia da Lomba da Fazenda
Rua da Conceição, estacionamento junto à Igreja

Freguesia de Santana (Feteira Grande)
Estacionamento junto à paragem de autocarros
(Rua do Rocha)

Freguesia de Nordeste (Vila do Nordeste)
Estacionamento do Jogo da Choca
Freguesia de Nordeste (Pedreira)
Rua da Igreja, estacionamento junto à Igreja

Informação da Empresa Municipal Nordeste Ativo
(responsável
pela gestão
de águas• eresiduos.dra@azores.gov.pt
resíduos do concelho)
Direção Regional
do Ambiente
Rua Cônsul Dabney, Colónia Alemã • Apartado 140 • 9901‐014 Horta • Tel: 292 207 300
30 nordeste

Valorize
os Óleos
Alimentares
Usados

OAU
revista municipal
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SÁBADOS DA NATUREZA
Em fevereiro foi dinamizado mais um passeio pedestre no
âmbito da iniciativa “Sábados da Natureza”, organizado
pelo Centro Desportivo e Recreativo.
Numa manhã de bom tempo, cerca de 20 participantes
integraram o passeio ao Pico de Bartolomeu, com partida e
chegada no Parque Florestal da Cancela do Cinzeiro.
O Pico de Bartolomeu oferece uma vista magnifica sobre a
costa leste da ilha de São Miguel, podendo ser observados
tanto o concelho do Nordeste como da Povoação, o que
infelizmente não foi possível tendo em conta o nevoeiro
que se fazia sentir no dia.
Mesmo com condições climatéricas desfavoráveis, os
participantes puderam observar alguma vegetação nativa
de altitude, a Laurissilva dos Açores, e conhecer ou revisitar
um dos locais de visita obrigatória no concelho do Nordeste.
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CAMINHADA
GRANDE ROTA
DO NORDESTE
PERCORRE
“CAMINHO
REAL”

O Centro Desportivo e Recreativo
associou-se ao CALAG – Lagoa na
organização de uma longa caminhada
(Caminhada da Grande Rota do
Nordeste) realizada a 29 de fevereiro
e 1 de março, envolvendo muita gente
de fora do concelho.
O percurso teve início na freguesia
de São Pedro de Nordestinho durante
a tarde do dia 29, terminando na
freguesia da Achadinha. Cerca de
34 participantes pernoitaram no
Salão desta freguesia e fizeram ali as
refeições.
Na manhã seguinte, o grupo fez-se
novamente à estrada e percorreu o
“Caminho Real” entre a Achadinha e a
Vila do Nordeste. Foram explorados e
conhecidos caminhos que no passado
foram as “acessos” que faziam a
ligação entre as localidades do
concelho.
A partir da freguesia da Achadinha
juntaram-se mais alguns participantes
que seguiram com o grupo até à sede
do concelho, percorrendo, no total do
percurso, mais de 30 km, coordenados
pelo mentor e orientador desta grande
caminhada, o prof. Luís Guimarães.
No final da caminhada os participantes
puderam desfrutar de uma receção na
Vila do Nordeste com direito a uma
lembrança de participação.
Conseguiu-se com este evento de
cariz desportivo e de contemplação da
natureza não só divulgar o Nordeste
como contribuir para a restauração
local.
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ADEPTOS DO DESPORTO MOTORIZADO
PASSAM FIM-DE-SEMANA POR CÁ
Em fevereiro houve dois dias de desporto motorizado, numa colaboração entre o município, o Centro
Desportivo e o Clube Açoriano de Todo o Terreno e Turismo, que trouxe ao Nordeste mais de 70 pessoas.
A prova (não federada) para jipes iniciou-se no dia 8 de fevereiro com a chegada à Vila do Nordeste do
grupo participante após percorrer outros concelhos que a integraram. O grupo pernoitou na unidade
hoteleira do concelho, preenchendo a capacidade do hotel, e houve ainda algumas estadias em alojamento
local e outros inscritos que tiveram a colaboração da Casa do Povo e do Agrupamento de Escuteiros da
Lomba da Fazenda.
No dia seguinte realizou-se a perícia para jipes e moto 4, no antigo Campo de Jogos da Lomba da Fazenda.
As refeições realizadas no concelho, nos dois dias da prova, foram da responsabilidade de um restaurante
local sendo mais um estabelecimento do concelho a obter receita com o evento dinamizado.
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EQUIPA DOS MILITARES
LEVA A TAÇA DO II TORNEIO
INTER-INSTITUIÇÕES
O II Torneio de Futsal Inter –
Instituições/Associações/Empresas,
organizado pelo CDRCN, ao longo de
dois dias, em janeiro e em fevereiro,
contou com a participação de 7
equipas e mais de 70 ateltas. Quatro
das equipas foram do concelho
(Associação de Veteranos do Nordeste,
Amaral & Arruda, CDRC Nordeste e a
equipa dos Militares – composta por
jovens nordestenses que se encontram
em Serviço Militar) e as restantes de
fora do Nordeste, concretamente, o
Grupo Desportivo de Água Retorta,
Veteranos de Água Retorta e a Fun &
Fit Training.

Pelo segundo ano consecutivo,
a Equipa dos Militares venceu o
torneio, ficando em segundo lugar
a equipa Amaral e Arruda Lda. e em
terceiro a equipa da Associação de
Veteranos do Nordeste.
Foram ainda premiados os atletas
Tiago Pereira, da equipa dos
Militares, como Melhor Marcador (13
golos marcados), o Melhor GuardaRedes, da Associação de Veteranos
do Nordeste, Tiago Amaral (10 golos
sofridos) e a equipa com Melhor
Desportivismo, a Associação de
Veteranos do Nordeste.
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VOLEIBOL
JUNTA 90
PARTICIPANTES

Em janeiro realizou-se mais um
torneio
de
voleibol.
Estavam
inscritas 15 equipas com mais de
100 participantes, no entanto, na
sequência do trágico acidente que
vitimou uma residente do concelho,
algumas equipas não puderam
comparecer. Por este motivo, o torneio
iniciou-se de de forma diferente este
ano com os participantes a fazer um
minuto de silêncio em homenagem à
professora Carla Cabral.
A prova teve a participação de
muitas equipas locais, entre estas,
alunos que frequentam a EBS e a
Escola Profissional do Nordeste, o

Grupo Motard’s local, professores e
funcionários da EBS e outros inscritos
aos quais se associaram três equipas
de outros concelhos.
O torneio juntou 90 atletas à volta da
prática do desporto e do exercício físico
sendo o voleibol uma modalidade
que tem vindo a motivar cada vez
mais participantes e pluralidade na
constituição das equipas (homens e
mulheres).
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100 ATLETAS NA
1ª CORRIDA DA LOMBA DA FAZENDA

Em fevereiro, o Centro Desportivo
e Recreativo, em parceria com a
Associação de Atletismo de S. Miguel
e entidades da freguesia (junta, clube
desportivo e Casa do Povo), organizou
a 1ª edição da Corrida de Atletismo
Lomba da Fazenda “Heranças,
Costumes e Tradições”.
As condições atmosféricas pouco
favoráveis verificadas no dia não
amedrontaram mais de 100 atletas
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oriundos de toda a ilha, sendo que a
prova integrou o calendário oficial
da Associação de Atletismo de São
Miguel.
A participação de atletas locais foi
muito representativa, a contar com
os atletas do Fazenda Sport Clube
(núcleo de desporto Adaptado/
Atletismo e Núcleo de Atletismo
Regular) e de alunos da EBS.

Mais de 100 atletas, entre federados e
simpatizantes do atletismo,
contribuíram para a promoção do
desporto no concelho do Nordeste,
desta vez na freguesia da Lomba da
Fazenda no sentido de descentralizar
as atividades e contribuir para a
dinamização das localidades.

A prova percorreu as principais
artérias da Lomba da Fazenda em dois
percursos distintos. Os vencedores
foram todos aqueles que participaram
e que com muito esforço e espírito
desportivo terminaram a prova.
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