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editorial
Nordestenses,

Dirijo-me a todos vós com uma mensagem de conforto e de muita esperança. Não pretendo com 
isso dizer que todos os receios e preocupações já tenham passado, no entanto, graças ao trabalho 
das nossas instituições e de todos nós, Nordestenses, temos conseguido minimizar os efeitos desta 
terrível pandemia.
Quero aqui deixar um apelo a todos os Nordestenses, uma palavra de união para que todos juntos, 
munidos pela força, caráter, empenho e dedicação que caracteriza as nossas gentes, possamos 
trabalhar ainda com mais garra e sairmos muito mais fortes com um concelho rejuvenescido e 
revigorado para enfrentar os tempos que por aí vêm.
Bem sei que as pessoas estão retraídas, envoltas em algum receio e até com dificuldades em voltarem 
às suas rotinas. Com as férias à porta, as dúvidas colocam-se, no entanto, atendendo às medidas que 
têm sido implementadas, a região tem conseguido vencer esta batalha e está na hora de retomarmos 
as nossas atividades e usufruirmos do nosso magnífico concelho, apelando, também, a todos os 
Açorianos que aproveitem para conhecerem melhor os encantos espalhados pelas nossas nove 
freguesias, desde a gastronomia, percorrendo o nosso património natural, miradouros, jardins, zonas 
balneares, o priolo, passando pelo património edificado, igrejas, Farol do Arnel, centros urbanos 
das localidades, até às nossas tradições culturais, não esquecendo, claro está, o nosso, tão nosso 
artesanato. 
O município tem trabalhado para que o concelho não pare, as nossas vias municipais estão já 
repavimentadas, o projeto da adutora da Achada, que permitirá o reforço do abastecimento da água 
ao Concelho, está em fase de conclusão e as obras de saneamento básico da Feteira Pequena estão a 
decorrer a bom ritmo.
A Câmara Municipal do Nordeste continua a beneficiar o seu património com intervenções na Casa 
João de Melo, Museu Municipal Nestor de Sousa, edifícios do Plano Centenário das antigas Escolas 
Primárias, Parque de Máquinas, Complexo Desportivo Municipal da Vila do Nordeste, reabilitação 
e aquisição de habitações destinadas a alojamento social, melhoramento de parques, jardins e 
miradouros.
E porque estamos em época de ir a banhos, as nossas zonas balneares 
foram alvo de trabalhos de requalificação e melhoramentos e 
viram ser reforçado para este ano o número de vigilantes que 
estarão até meados de setembro a trabalhar quer na Zona Balnear 
da Foz da Ribeira do Guilherme, assim como na Praia do Lombo 
Gordo, de forma a garantir uma maior confiança e segurança 
relativamente às questões de saúde pública. 
Caras amigas e amigos, todos juntos continuaremos a trabalhar 
empenhadamente, projetando e construindo um Nordeste ainda 
mais forte.

Abraço,
O Presidente,
António Miguel Soares
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O parque de estacionamento que a 
câmara executou junto ao Caminho 
do Porto encontra-se concluído. 
Este parque veio complementar 
o parque existente junto à 
Estrada Regional construído para 
estacionamento de visitantes que 
anualmente descem ao Farol do Arnel. 
Com espaço para 20 viaturas, o novo 
parque foi executado no âmbito das 
obras de melhoria que a câmara 
municipal realizou no Caminho do 
Porto e onde está incluída a execução 

FAROL DO ARNEL 
MELHOR SERVIDO 
COM AUMENTO DE 
ESTACIONAMENTO 

Encontra-se concluída a zona para 
estacionamento que a câmara 
municipal adquiriu nas Amoreiras, na 
entrada para a Variante ao Viaduto. 
O parque irá servir os moradores da 
zona e no futuro poderá responder 
a outros fins uma vez que a câmara 
municipal adquiriu duas moradias na 
proximidade (na Rua Pe. José Pacheco 
Monte) com a finalidade de habitação 
social ou para outras valências se vier 
a verificar-se essa necessidade. 

ESTACIONAMENTO DAS 
AMOREIRAS CONCLUÍDO 

de sanitários para servir os visitantes 
que descem ao farol.
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Está a ser reparada a pintura de todo o Complexo Desportivo 
Municipal.
A intervenção inclui bancadas, muros de delimitação do 
campo e do complexo, sanitários e outras infraestruturas 
de apoio, a entrada do recinto e restante envolvente.
A beneficiação está a ser executada por administração 
direta com o pessoal de obras do parque de máquinas. 

PINTURA DE TODO O COMPLEXO 
DESPORTIVO MUNICIPAL

Os habitantes da Lomba da Cruz, da 
Assomada e da Algarvia (da zona do 
Outeiro) terão em breve resolvida a 
escassez de água que se evidencia 
sobretudo nos meses de verão  mas 
também em invernos mais secos.
A captação é feita a partir da adutora 
da Achada, prolongando-se através de 
ramais até à Lomba da Cruz.  O projeto 
e a obra são da empresa municipal 
Nordeste Ativo, tem o custo de 930 mil 
euros e foram financiados a 85% por 
fundos comunitários. 

ADUTORA DA 
LOMBA DA CRUZ

A câmara municipal está a proceder à remoção de amianto 
da cobertura de edifícios que são propriedade do município.
Fazem parte da lista a intervencionar os seguintes edifícios:
Abrigo dos Tanques – Rua do Cinzeiro – Lomba da Fazenda
Edifícios do Parque de Máquinas – Vila de Nordeste
Balneários do Polidesportivo – Rua da Conceição – 
Fazenda
Edifício do Aterro Sanitário – Caminho D’Além – São 
Pedro
Edifício da Escola Primária – Estrada Regional – Feteira 
Grande

REMOÇÃO DE AMIANTO DA COBERTURA DE EDIFÍCIOS 

Remoção de amianto na cobertura dos edifícios do 
Parque de Máquinas da CMN 
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Tiveram início em abril as obras 
da empreitada de reabilitação das 
infraestruturas de saneamento 
básico do lugar da Feteira Pequena, 
freguesia de Santana.
A concretização deste investimento 
permitirá dotar a Feteira Pequena de 
redes públicas de drenagem de águas 
residuais integralmente separativas e 
encaminhar os caudais aí produzidos 
para tratamento final adequado, 
eliminando totalmente as descargas 
de águas residuais domésticas não 
tratadas para a Grota do Engenho.
O tratamento das águas residuais 
será feito através de 2 fossas 
sépticas coletivas, associadas a 
poços de infiltração para tratamento 
complementar no solo.
Rede das ruas do Valverde, Santana 
e da Igreja substituída 
Nos arruamentos intervencionados 
será renovada igualmente a rede 
de abastecimento de água, que 
pela sua idade já apresentava 
alguns problemas de conservação, 
permitindo assim reduzir as perdas 

SANEAMENTO BÁSICO DA FETEIRA PEQUENA 
de água nas redes de distribuição e 
diminuir os custos com a manutenção 
das mesmas.
Os arruamentos a intervencionar são 
a Rua do Valverde, Rua de Santana 
e Rua da Igreja onde será reposto o 
pavimento e renovados os passeios.
O projeto e obra são da Empresa 
Municipal Nordeste Ativo e estão a 
ser executadas por A.R. Casanova, 
Construção Civil, Lda., pelo valor de 
543 mil euros, com comparticipação 
de 85% dos fundos comunitários 
europeus do programa operacional 
PO2020. O prazo de execução da obra 
é de 6 meses.
Atendendo à urgência da intervenção 
ao nível do saneamento na Feteira 
Pequena, para resolver o problema 
dos esgotos domésticos para a Grota 
do Engenho, procedeu-se ao processo 
de resolução das questões da posse 
dos terrenos, autorização da Direção 
Regional do Ambiente e por fim à 
obtenção do visto do Tribunal de 
Contas.

obras
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Encontram-se concluídas as obras de 
beneficiação que a câmara municipal 
levou a efeito em quatro habitações 
propriedade do município e que foram 
entregues para habitação social de 
famílias do concelho.
As quatro moradias em questão 
situam-se na Feteira Grande, uma 
na Rua do Rocha e outra na Rua do 
Calço, na Feteira Pequena, na Rua de 
Santana, e na freguesia da Achada, na 
Rua Nova. 
A empreitada de beneficiação das 
quatro moradias de habitação social 
do município foi executada no âmbito 
da obra de recuperação de habitação 
fechada e ou degradada, dotando-as 
de condições condignas às famílias 
que as habitam.

HABITAÇÃO SOCIAL 
NA FETEIRA 
GRANDE, FETEIRA 
PEQUENA  E 
ACHADA

Rua Nova - Achada

Rua do Rocha - Feteira GrandeRua do Calço - Feteira Grande

Rua de Santana - Feteira Pequena
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Em finais de junho encontrava-se concluída a obra de 
requalificação e pavimentação de vias, faltando apenas 
completar a asfaltagem da freguesia da Achadinha.
A empreitada de requalificação e pavimentação cobriu 
todas as localidades, entre a Pedreira e a Salga, vindo dar 
melhor aspeto às localidades e conforto e segurança a 
peões e viaturas.
Vários arruamentos do concelho apresentavam avançado 
estado de degradação e eram motivo de reclamação das 
populações dado os inconvenientes que traziam sobretudo 
à circulação de viaturas. 
Não podendo ser adiada por mais tempo, a câmara 
municipal avançou com a empreitada, custeada 
na totalidade pelo município uma vez que o atual 
quadro comunitário de apoio não abrange este tipo de 
investimento.

CONCLUÍDA A PAVIMENTAÇÃO 
DE TODAS AS FREGUESIAS  

obras

Pedreira
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Vila do Nordeste São Pedro

Lomba da Fazenda Achadinha

Santo António

SalgaAlgarvia

Santana
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Preparação da Foz da Ribeira do Guilherme 
para a abertura da época balnear

Conclusão de muro de guarda no Vale do Ribeiro
Pedreira

Execução de muro de guarda e correção de pavimento na 
Rua Capitão Albergaria - Assomada

ob
ra

s

Reparação do pavimento do acesso ao Pocinho
Ermida do Pranto
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Substituição da ponte do trilho da 
Senhora do Pranto

Reparações na EBJI Manuel Inácio de Melo
Salga

Substituição de janelas da antiga escola primária da 
Achadinha (atual ATL)

Reparações do património da 
Ermida do Pranto

Preparação da Praia do Lombo Gordo 
para a abertura da época balnear
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A câmara municipal tem recebido várias 
reclamações relativamente à degradação 
do varadouro do Porto de Pescas do 
Nordeste, nomeadamente do degaste 
do betão, onde já é visível a estrutura de 
ferro, e conforme acompanhado pelos 
serviços técnicos de obras da autarquia.
Esta situação é prejudicial para os 
utilizadores do porto nas manobras 
das embarcações, tendo-se já registado 

REPARAÇÃO DO VARADOURO DO 
PORTO DO NORDESTE 

estragos em algumas delas. 
Considerando que o estado de 
degradação se agrava dia após dia, 
tornando urgente a sua reparação, a 
câmara municipal solicitou, em junho, o 
apoio e empenho do diretor regional das 
Pescas na reparação do varadouro como 
justa pretensão dos utilizadores daquele 
porto e com a qual a autarquia concorda.
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O presidente da Câmara Municipal do 
Nordeste recebeu, em junho, o novo 
capitão da Capitania do Porto de Pon-
ta Delgada, Fernando José Abrantes 
Horta, para apresentação de cumpri-
mentos. O recém-empossado fez-se 
acompanhar do capitão-de-mar-e-
-guerra Vieira Branco.
O Farol do Arnel, o parque de estacio-
namento e as instalações sanitárias 

que a câmara municipal criou recen-
temente para servir os visitantes do 
farol e a obra de reparação e benefi-
ciação de todo o troço do Caminho do 

PRESIDENTE DA CÂMARA 
DÁ A CONHECER OBRAS 

DO CAMINHO DO PORTO 
AO NOVO CAPITÃO DA 

CAPITANIA  

município

No relatório sobre a “Evolução Orça-
mental da Administração Local 2019”, 
divulgado a 14 de maio passado, pelo 
Conselho de Finanças Públicas (CFP), o 
município do Nordeste saiu da situação 
de “rutura financeira” relativamente 

MUNICÍPIO SAI DA SITUAÇÃO DE RUTURA FINANCEIRA 

Foram aprovados em reunião de câma-
ra, por maioria de votos (3 votos a favor 
e 2 contra), a 9 de abril, os documentos 
relativos à Prestação de Contas da Câ-
mara Municipal do Nordeste do ano de 
2019.
Na análise efetuada, no que se refere 
aos documentos que evidenciam a exe-
cução orçamental, no que respeita à 
despesa corrente, o seu grau de execu-
ção foi de 94,764% e a de capital foi de 
44,987 , totalizando o grau de despesa 
em 69,610%.
Sobre a execução de apenas 44,987da 
despesa de capital, tal ficou a dever-se 
ao facto de que a Empreitada de Bene-
ficiação de Arruamentos no Concelho, 
cuja previsão de início era em 2019, só 
pôde avançar em 2020, após vários pe-
didos de esclarecimento e solicitações 
do Tribunal de Contas, tendo esta enti-
dade visado a empreitada no início do 
corrente ano.
 No que se refere à receita, o grau de 
execução da receita corrente foi de 

CONTA DE GERÊNCIA DE 2019
104,38% e a de capital foi de 86,988%, 
totalizando o grau da receita em 
100,811%, “o que demonstra que o or-
çamento municipal para o ano de 2019 
foi um orçamento realista, adequado às 
necessidades e realidades concelhias, 
tendo sempre presente, como não 
podia deixar de ser, a situação finan-
ceira do município, a qual, não sendo 
favorável, não é, como já se pretendeu 
fazer crer, impeditiva de realizar in-
vestimento e de fazer obra”, salienta o 
documento. 
 As despesas pagas no exercício em aná-
lise foram no valor de 5.495.894,69€, 
enquanto a receita arrecadada e co-
brada apresentou um valor total de 
7.959.274,67€ .
Desta forma, o saldo de gerência orça-
mental do ano de 2018 tinha sido de 
1.653.332,77€, enquanto o do ano em 
análise foi de 2.463.379,98€ .
A finalizar, o resultado líquido do ano 
de 2019 foi de 532.553,63€ , “demons-
trando assim que todas as premissas 

do orçamento do ano em causa foram 
cumpridas, lançando bases para um 
maior investimento no futuro ao mes-
mo tempo que se assegura a segurança 
financeira municipal, sem menospre-
zar o investimento possível e necessá-
rio e a área social”, é acrescentado. Este 
valor viu-se reduzido em 354.753,07€, 
pois a lei obriga a que os municípios 
constituam provisões dos valores a pa-
gar em caso de condenação nos proces-
sos que existem em tribunal.
Medidas extraordinárias – Covid 19
Ainda sobre o apoio social, na mesma 
reunião, o presidente da Câmara Mu-
nicipal do Nordeste, António Miguel 
Soares, realçou as medidas já anuncia-
das de apoio à população e empresas 
do concelho nesta altura difícil de com-
bate à pandemia COVID19, afirmando 
que irá “fazer tudo ao seu alcance para 
ajudar os nordestenses a ultrapassar 
esta crise e para os ajudar neste difícil 
período das nossas vidas”.

Porto foram alguns dos assuntos tro-
cados entre o município e a capitania.

ao ano anterior, tendo saído desta clas-
sificação na sequência da melhoria do 
seu rácio de endividamento.
Segundo o relatório, os municípios que 
se encontram ao abrigo de Programas 
de Ajustamento Municipais (PAM), no 

âmbito do recurso ao Fundo de Apoio 
Municipal (FAM), registaram diminui-
ções do rácio da dívida total em 2019 
e no caso do município do Nordeste, 
nota o CFP, o rácio da dívida no final de 
2019 “ já não é superior a 300%”.
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Os eventos culturais da responsabi-
lidade da autarquia, assim como do 
Centro Desportivo e Recreativo, fo-
ram cancelados a partir de meados de 
março. Em finais de junho, o Centro 
Desportivo retomou algumas ativi-
dades de ar livre permitidas pelas 
autoridades de saúde e limitadas a 20 
participantes.

CANCELAMENTO DE 
EVENTOS CULTURAIS E 
DESPORTIVOS

A câmara municipal aprovou por una-
nimidade um Voto de Pesar, subscrito 
pelo executivo camarário, pelos uten-
tes do Lar da Santa Casa da Miseri-
córdia que faleceram na sequência do 
surto que atingiu a instituição.
No Voto de Pesar é realçada a ação da 
câmara municipal  para conter e mi-
nimizar os efeitos da pandemia, con-
tando com o excelente trabalho e pro-
fissionalismo desenvolvido por todos 
os profissionais de saúde e auxiliares 
do Centro de Saúde do Nordeste, cola-
boradores do Lar Residencial da Santa 

VOTO DE PESAR PELOS UTENTES FALECIDOS 
NO LAR DA SANTA CASA 

Casa da Misericórdia do Nordeste e 
Bombeiros Voluntários do Nordeste.
No entanto, e apesar de todo o esforço 
e dedicação, o concelho tem a lamen-
tar o falecimento de 12 utentes do Lar 
de Idosos, na sua maioria nordesten-
ses que dedicaram toda a sua vida a 
este concelho e aos seus familiares. 
“Estes Nordestenses partiram, falece-
ram de uma forma abrupta, vítimas de 
um novo vírus que a todos apanhou 
desprevenidos, mas deixam o seu le-
gado, um legado de esforço, dedicação 
e muito trabalho e, acima de tudo, 

deixam as suas famílias, nordestenses 
de bem que continuam e continuarão 
a trabalhar por um Nordeste e um fu-
turo melhor, perpetuando todo o lega-
do que lhes foi deixado”, refere o Voto 
de Pesar.
A Assembleia Municipal, em reu-
nião de 16 de junho, por proposta dos 
deputados do PSD, também aprovou, 
por unanimidade, um Voto de Pesar 
pelos utentes falecidos do Lar Resi-
dencial da Santa Casa da Misericórdia 
do Nordeste vítimas do Coronavírus.

Atendendo à emergência de saúde 
pública de âmbito internacional, e de 
acordo com o diploma que estabelece 
as medidas excecionais e temporárias 
de resposta à pandemia da doença 
COVID-19 no âmbito cultural e 
artístico, em especial quanto aos 
espetáculos não realizados, a câmara 
procedeu ao cancelamento de todas 
as atividades e espetáculos por si 
promovidos durante as Festas do 
Nordeste.
A decisão foi tomada tendo em conta 
o potencial risco para a saúde pública 
que este evento representa ao reunir 
milhares de pessoas nas ruas e no 

FESTAS DO NORDESTE - CANCELADAS AS ATIVIDADES 
E ESPETÁCULOS DA CÂMARA 

recinto de espetáculos. 
Para a autarquia, é certo que o verão 
poderá trazer alguma atenuante 
à propagação do vírus, mas nunca 
ao ponto de voltar de imediato à 
normalidade, sendo também certo 
que todo o tipo de concentrações ou 
ajuntamentos de pessoas continuará a 
ser interdito no país.  
Toda a programação prevista para 
as Festas do Nordeste, incluindo 
concertos e outras atividades de 
animação, ficou assim cancelada, 
sendo as verbas que seriam gastas 
no evento aplicadas no reforço do 
combate ao surto da COVID-19.

co
vi

d-
19
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Desde o início do surto da infeção 
COVID-19, a câmara municipal 
colaborou com as entidades locais 
e regionais, também como entidade 
responsável no Serviço Municipal 
de Proteção Civil, tendo criado 
uma comissão restrita para lidar 
diretamente com o estado de 
emergência.
Desde a implementação do cordão 
sanitário aos concelhos da ilha de 
São Miguel, o município colaborou 
diretamente nos postos de acesso 
ao concelho, nomeadamente com a 
alimentação dos agentes destacados 
da PSP e do pessoal de apoio técnico.
Colaborou também com o 
fornecimento de refeições diárias 
a alguns elementos da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Nordeste que se 
encontravam em quarentena ou de 
reforço ao contingente da corporação.
Com vista a dar uma resposta 
imediata à eventual necessidade 
de cumprimento de período de 
quarentena, a autarquia procedeu 
à reserva de uma unidade de 
alojamento do concelho – a 
Hospedaria São Jorge – pelo prazo, 
na altura, de 30 dias, com vista a 
acolher elementos da corporação dos 
bombeiros local, técnicos de saúde 
e alguma família que possa vir a 
necessitar deste apoio.
Além desta unidade, o município 
do Nordeste encetou contactos com 
proprietários de alojamento local e 
com a administração do hotel The 
Lince Nordeste para a eventualidade 
de ser necessário a sua utilização 
perante a evolução do surto, o que 
veio a verificar-se. 

ALOJAMENTO E 
ALIMENTAÇÃO

O Lar Residencial da Santa Casa da 
Misericórdia do Nordeste foi o foco 
principal do município, tendo desde 
o início trabalhado diretamente com 
a instituição no sentido de conter 
o surto. Para o efeito, reforçou o 
material de proteção individual e, 
a pedido da Autoridade Regional 
de Saúde, a Câmara Municipal do 
Nordeste entendeu, tendo em conta o 
elevado custo que teria para a Santa 
Casa da Misericórdia do Nordeste e a 
fragilidade financeira que a instituição 
atravessa, assumir a contratação de 
uma empresa de desinfeção.
Procedeu-se inicialmente a três 
limpezas a todo o edifício, numa 
operação minuciosa e bastante 
delicada, estando a empresa preparada 
para realizar esta operação o número 
de vezes que viesse a tornar-se 
necessário.

CÂMARA CONTRATA EMPRESA PARA 
DESINFEÇÃO DO LAR

DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 
A Câmara Municipal do Nordeste 
avançou, a 1 de abril, com a desinfeção 
de todas as zonas públicas do concelho 
com maior afluência de pessoas, 
de acordo com as orientações do 
gabinete de veterinária municipal e 
como medida sanitária de reforço de 
outras medidas preventivas da infeção 
Covid-19.
A desinfeção foi realizada semanal-
mente, abrangendo o exterior dos su-
permercados e mercearias, paragens de 
autocarro, farmácias, agências e respe-

tivas caixas de multibanco, serviços 
dos CTT, da Segurança Social e Finan-
ças e ainda outros locais onde viesse a 
verificar-se maior movimentação.
O desinfetante usado pelo município 
do Nordeste é o Hipoclorito de Sódio, 
aconselhado para a higiene em causa.
A Câmara Municipal do Nordeste já 
vinha a reforçar a limpeza e higiene 
de espaços públicos, sobretudo dos 
sanitários e paragens de autocarro, a 
qual se manterá.
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Municipal de Proteção Civil e 
respondendo às medidas tomadas 
pela Direção Geral de Saúde e 
as apresentadas pelo Governo 
Regional dos Açores visando a 
contenção da pandemia COVID-19, 
numa altura em que se regista 
uma conjuntura particularmente 
difícil e complexa para as famílias e 
empresas, resultantes das medidas de 
contingência e emergência nacional 
e regional de combate à propagação 
e contágio da infeção, a Câmara 
Municipal do Nordeste aprovou a 8 
de abril medidas urgentes de apoio 
económico-financeiro com aplicação 
imediata.

MEDIDAS URGENTES DE 
APOIO ÀS FAMÍLIAS E ÀS 
EMPRESAS

Medidas
Criação ou reforço dos fundos sociais 
de emergência;
Isenção de juros de mora nos 
pagamentos em atraso;
Isenção do pagamento da 
componente fixa da tarifa da água e 
dos resíduos;
Alteração dos prazos legais ou 
concessão de isenções temporárias 
de cobrança de taxas, tarifas e 
licenças relacionadas com a atividade 
económica;
Apoio ao sector social e solidário 
e a pessoas em situação de 
vulnerabilidade e a redefinição de 
prazos de pagamento das rendas 
mensais de habitação social.
 No que diz respeito às medidas 
implementadas ao pagamento da 
água e resíduos, para a maioria dos 
consumidores (tarifa doméstica) 
representou uma poupança de 4,57 
euros mensais. Para as empresas, 
a isenção da taxa fixa da água e 
resíduos é variável conforme o 
enquadramento do negócio.
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Durante e após o confinamento vários 
serviços públicos alteraram o horário e 
modo de funcionamento. 
Para melhor orientação dos munícipes 
fizemos o levantamento dos horários 
em vigor.
Em todas estas valências é obrigatório 
o uso de máscara, o cumprimento da 
distância entre pessoas (2 metros), um 
atendimento de cada vez e a desinfeção 
das mãos. Alguns serviços obrigam 
também a pré-marcação. 
A câmara municipal e restantes 
valências da autarquia regressaram aos 
horários habituais de funcionamento 
mas têm as mesmas exigências 
sanitárias. 

Ação Social 
Segunda a sexta-feira
08h30 às 11h00: atendimento exclusivo 
a grupos vulneráveis, a cidadãos com 
mais de 60 anos de idade, a grávidas 
e a portadores de doenças crónicas ou 
com Necessidades Especiais.
11h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h00: 
atendimento geral

HORÁRIO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Na sequência das decisões e 
recomendações das entidades oficiais 
visando a contenção da pandemia 
COVID-19, a Nordeste Ativo E.M., 
S.A. apelou a todos os clientes que 
privilegiassem os contactos não 
presenciais para tratar de qualquer 

LEITURAS E 
COBRANÇA DA ÁGUA

CTT – Correios 
Segunda a sexta-feira 
09h30 às 12h30 e das 14h00 às17h30
EDA 
09h às 11h - prioridade para pessoas 
portadoras de doenças crónicas e 
pessoas com mais de 65 anos.
11h00 às 16h30 – atendimento geral
Hora de almoço - 12h30 às 13h30
Centro de Saúde de Nordeste 
08h00 às 00h00 – urgência 
Ambulatório (consultas) – segunda a 
sexta-feira das 08h30 às 16h30 
Marcação de consulta e pedido de 
receita – por telefone (296 480 090) 
Posto de Saúde da Achada 
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 
15h30 
Três vezes por semana, são feitas 
consultas neste espaço pelos médicos 
de família.  
RIAC 
Segunda a sexta-feira 
09h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00

Santa Casa da Misericórdia de 
Nordeste
Visitas aos idosos 
Por marcação e devidamente 
regulamentadas. Telefone: 296 480 
050 
Serviço da Secretaria 
Mantém-se o horários das 9h00 às 
17h00
Serviço de Finanças 
Segunda a sexta-feira das 9h00 às 
15h30
Atendimento apenas por marcação 
através do telefone 296 488 227 ou do 
e-mail sf2984@at.gov.pt
Notário e Registo Civil 
Segunda a sexta-feira das 9h00 às 
16h00 
Atendimento apenas por marcação 
prévia através do telefone 296488271 
ou do email crcpncom.nordeste@
dgrn.mj.pt

assunto relacionado com os serviços.
No mês de maio, a abertura normal 
ao público foi retomada pela empresa 
municipal, no entanto, mantêm-
se  algumas recomendações fáceis 
de aplicar e que vão ao encontro das 
medidas de prevenção da infeção 
Covid-19. 
Para comunicação de avarias e 
requerimentos diversos, contactar 
através do telefone 296 488 364 
ou através do email comercial@
nordesteativo.pt;
Para comunicação de leituras do 
contador utilizar o telefone 296 
488 364 ou o sítio da Internet www.
nordesteativo.pt
Para o pagamento de faturas poderá 
utilizar a transferência bancária para 
o IBAN PT50016001000054059000923 
colocando o código de cliente no 
descritivo da transferência e remetendo 
o comprovativo de transferência para o 
email comercial@nordesteativo.pt.
Recomenda-se também a adesão ao 
pagamento por débito direto para o 

pagamento de faturas. Para tal deverá 
remeter o comprovativo de IBAN 
do seu banco e indicação do código 
de cliente para o email comercial@
nordesteativo.pt;
A empresa municipal pretende 
futuramente implementar a 
modalidade de pagamento por 
referência Multibanco.
Como medida de prevenção foi 
suspenso o serviço de recolha de 
leituras e cobrança à porta, mas 
entretanto foi retomado. Durante 
o período de suspensão, a faturação 
foi feita por estimativa ou através 
da leitura comunicada pelo cliente. 
Os meios de pagamento foram os 
acima mencionados, sendo que na 
impossibilidade de utilizar estes 
meios os prazos de pagamento foram 
estendidos até à normalização da 
situação.
Recolha seletiva
A recolha seletiva de resíduos 
manteve-se nos moldes habituais.
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A 25 de maio reabriram ao público os 
serviços da câmara municipal, incluin-
do da Empresa Municipal Nordeste 
Ativo, dentro do horário habitual de 
funcionamento. O Posto de Turismo da 
Vila do Nordeste e da Ribeira dos Cal-
deirões, o Museu Municipal Nestor de 
Sousa e a Sala de Exposições do Muni-
cípio abriram um pouco mais tarde e os 
espaços de informática mantêm-se por 
enquanto encerrados. 
A reabertura dos serviços segue as re-
gras indicadas pelas autoridades de 
saúde de modo a cumprir com o distan-
ciamento entre pessoas e evitar  ajun-
tamentos. 
Deste modo, o atendimento ao públi-
co passou a ser restrito a uma pessoa 
de cada vez, devendo os munícipes 

REABERTURA DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 
dirigirem-se aos serviços apenas quan-
do não possam resolver a sua situação 
através do telefone ou do email.
Para a solução de assuntos que pres-
cindam da presença deverá ser usado 
o contacto telefónico 296 480 060 ou 
o email geral@cmnordeste.pt ou ain-
da os emails diretos dos gabinetes cuja 
lista deixamos aqui.
Indo também ao encontro das autori-
dades de saúde, os munícipes terão de 
usar máscara nos edifícios fechados, 
cumprir com o distanciamento social e 
desinfetar as mãos.
Nos Paços do Município e em todas as 
outras valências da autarquia foi colo-
cado um dispositivo para higienização 
das mãos.  

Lista de endereços eletrónicos

Presidência
presidente@cmnordeste.pt
Vice-presidência
vicepresidente@cmnordeste.pt
Vereação
vereador@cmnordeste.pt
Apoio à Presidência
apoiopresidencia@cmnordeste.pt
Atendimento Geral
geral@cmnordeste.pt
Comunicação e Cultura
cultura@cmnordeste.pt
Secção do Pessoal
carmeliamedeiros@cmnordeste.pt
pessoal@cmnordeste.pt
Secção do Expediente
expediente@cmnordeste.pt
Secção de Contabilidade
contabilidade@cmnordeste.pt
Gabinete de Serviço Social
servicosocial@cmnordeste.pt
Secção de Taxas e Licenças
licencas@cmnordeste.pt
Gabinete de Arquitetura
arquitectura@cmnordeste.pt
CPCJN (Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens)
cpcj.Nordeste@cnpdpcj.pt
Biblioteca Municipal
biblioteca@cmnordeste.pt
Aprovisionamento e Património
aprovisionamento@cmnordeste.pt

A câmara abriu alguns serviços a 11 de 
maio, nomeadamente de limpeza de 
ruas e de jardins, sendo previamente 
os trabalhadores informados da dispo-
nibilização de máscaras para utilização 
no transporte coletivo e da existência 

ABERTURA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 
RUAS E JARDINS 

de várias viaturas para o efeito por 
forma a manter o distanciamento so-
cial recomendado. Na mesma altura a 
autarquia procedeu à alteração do seu 
Plano de Contingência com vista à rea-
bertura dos serviços administrativos.

A pedido da Ordem dos Solicitadores 
e dos Agentes de Execução, a ANMP 
(Associação Nacional de Municípios 
Portugueses), no quadro da atual 
situação de pandemia, lançou um 
serviço gratuito com o objetivo de 
prestar apoio a todos os cidadãos 
que, neste período conturbado 
de elevada produção legislativa 
e correspondente dificuldade de 
interpretação, procurem resposta 
para as suas dúvidas de âmbito 
jurídico.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PRESTA 
APOIO JURÍDICO GRATUITO AOS MUNÍCIPES

O apoio funciona da seguinte forma:
1. O Cidadão envia a sua questão 
através de formulário próprio 
disponibilizado no portal da OSAE
2. A OSAE distribui a questão a um 
dos associados inscritos (de forma 
aleatória);
3. A questão é respondida por um 
associado;
4. O Cidadão recebe o parecer no seu 
email.
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“O Concelho de Nordeste em Luto” – 
Entrevista do Programa Açores Hoje, 
da RTP Açores, a 25 de maio de 2020

Açores Hoje - Além do luto, que 
certamente ainda se vive no concelho, 
quais foram os outros impactos 
profundos que esta pandemia da 
Covid-19 teve no Nordeste?
Presidente da CMN - Para além de 
toda a paralisação que causou, que, 
aliás, como não foi só no Nordeste mas 
ao nível da ilha e da Região, acabou por 
dificultar as nossas empresas. Existe a 
incerteza, o receio, o medo do que irá 
acontecer com a abertura total de todo 
o comércio. Acaba por haver, ainda, e 
percebe-se claramente, uma incerteza 
sobre o que nos vai trazer o futuro.
Açores Hoje - Hoje, também, na 
ilha de São Miguel, começam, 
gradualmente, a reabrir os serviços. O 
mesmo irá, evidentemente, acontecer 
no Nordeste, que já está sem as cercas 
sanitárias há cerca de uma semana. Na 
sua opinião, António Miguel Soares, 
foram tomadas as devidas medidas ao 
longo destas semanas, destes meses, 
para proteger a população do Nordeste 
que, mesmo assim, acabou por ser a 
mais prejudicada nesta pandemia?
Presidente – Julgo que no panorama 
geral foram tomadas as medidas. 
Aliás, nós procuramos seguir sempre a 
recomendação da Direção Regional de 
Saúde e estar em contato permanente 
com o delegado de saúde do Nordeste, 
porque se trata de uma questão de 

IMPRENSA  

pandemia. E fomos seguindo, com 
todo o rigor possível, tudo aquilo que 
nos foi imposto e exigido, para bem de 
toda a população. E eu julgo que todos 
os nordestenses estiveram à altura 
daquilo que se esperava. Portanto, 
foi uma situação que levou a um 
grande sacrifício, nomeadamente o 
prolongamento da cerca por mais 15 
dias. No entanto, respeitamos a opinião 
do sr. diretor clínico, do sr. delegado de 
saúde e, também, do comandante dos 
bombeiros, porque haviam situações 
que se entendia poder vir a prejudicar 
o concelho. Portanto, tratou-se de 
uma medida preventiva, numa altura 
em que o concelho saiu prejudicado, 
mas para ganhar no futuro. E graças 
a Deus, com a recuperação que tem 
acontecido, não só dos funcionários 
que foram infetados mas também dos 
nossos idosos, julgo que o concelho do 
Nordeste, apesar de todo este cenário, 
acabou por estar de parabéns, devido, 
também, ao esforço que foi realizado 
no próprio concelho. 
Por outro lado, como referi, em relação 
às empresas, existe ainda dúvidas 
dos empresários relativamente à 
reabertura. Julgo que se está a preparar 
convenientemente todas as medidas de 
segurança para que as pessoas tenham 
confiança para voltar a utilizar a 
restauração e o pequeno comércio. E é 
isso que nós precisamos, ter esperança 
e dar a volta a por cima.
Açores Hoje - A curto e médio prazo, 
certamente que a retoma vai ser feita, 
embora de uma forma lenta tendo 

em conta o impacto profundo que a 
pandemia teve no concelho, na ilha, 
mas também nos Açores. De que forma 
é que a autarquia irá garantir, também, 
daqui para a frente, nesta nova fase, o 
apoio às empresas e à população? Já 
referiu, na questão da publicidade, a 
promoção do concelho, mas também na 
retoma de alguns projetos pendentes 
ao nível da construção civil.
Presidente - Neste preciso momento, 
acabamos por estar já com alguns 
projetos preparados para adjudicar de 
pequenas obras. E são pequenas para 
ver se conseguimos que fique no nosso 
concelho, nas nossas empresas, para 
que estas também possam manter o 
mesmo nível de emprego e não terem 
dificuldades.
Por outro lado, quero realçar que a 
Câmara Municipal do Nordeste já 
tomou algumas medidas nesta fase, 
nomeadamente de isenção da taxa 
de disponibilidade de água e também 
dos resíduos sólidos para todas as 
pessoas. Para os particulares, acaba 
por ter uma redução do valor de mais 
ou menos 5,00€, mas para as empresas, 
dependendo do tipo de empresa, 
poderá ser de 20,00€ ou 30,00€ 
mensais, durante o período de 3 meses. 
Claro que, como toda a gente sabe, a 
Câmara Municipal do Nordeste está a 
fazer um percurso de reestruturação 
e nós também não podemos por em 
causa todo este trajeto. Essas medidas 
que foram anunciadas presentemente, 
que estão em vigor, acabam por ter um 
encargo da câmara municipal no valor 

O Nordeste foi por várias vezes notícia na imprensa na sequência do surto 
verificado no Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia. Entre várias notícias, 
reportagens e entrevistas, transcrevemos a última entrevista dada pelo presidente 
da Câmara do Nordeste, António Miguel Soares, a um órgão de comunicação 
social, numa altura em que o concelho já tinha controlada a infeção.
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de 57 000, 00€.
Por outro lado, quero aproveitar para 
dizer que foi reforçado o nosso Fundo 
Municipal para Apoio a algumas 
famílias que se encontram em 
situação de carência devido à perda de 
rendimento. Havia algumas pessoas, 
para além das que estão na função 
pública e na área da construção, que 
trabalhavam na agricultura ao dia e 
que acabam por neste momento ver 
os seus rendimentos muito reduzidos 
uma vez que tudo parou. Neste 
sentido, o Gabinete de Ação Social em 
cooperação com o Instituto de Ação 
Social cá do Nordeste têm procurado 
colmatar todas essas situações.
Quero também realçar que em breve 
- quando efetivamente terminar a 
situação do confinamento, existindo 
ainda algumas pessoas a cumprir 
quarentena - vamos anunciar ao 
pormenor todas as despesas que foram 
realizadas neste período para além da 
aquisição de materiais clínicos com 
vista a colaborar com as instituições, 
produtos de limpeza e outras 
aquisições. 
Portanto, tratou-se de um esforço e 
agora estamos a preparar medidas para 
o futuro.
Açores Hoje - António Soares, também, 
felizmente, surgiram algumas notícias 
positivas, nomeadamente a autarquia 
do Nordeste deixou de ser uma das 
treze, a nível nacional, endividada, no 
âmbito da lei das finanças regionais. 
Isso acaba também por ser fruto do 
esforço que tem vindo a ser feito nos 
últimos anos. No entanto já referiu que, 
apesar das dificuldades que a pandemia 
veio trazer ao concelho, deveria ser 
adotado um regime excecional para 
o Nordeste. O que é que defende em 
concreto que o Governo Regional 
possa vir a fazer para apoiar o concelho 
do Nordeste?
Presidente – Como já referi à 
comunicação social, poderia ser, por 
exemplo, um benefício da segurança 
social, para que as empresas pudessem 
manter o mesmo nível de emprego, 
porque prevejo que o Nordeste não 
estava bem ao nível do emprego que 
infelizmente venha a ficar pior. E 
depois há aqui outra questão, sobre a 
qual por vezes acabamos por ser mal 

entendidos, que se prende com o facto 
de o Nordeste ter sido o concelho mais 
penalizado em termos de casos de 
Covid, e porque, infelizmente, pelas 
mortes dos nossos idosos, a retoma 
será um pouco mais lenta, porque 
acaba por haver um receio nas pessoas 
em vir ao Nordeste. O que não devia 
ser assim, mas temo que isto venha 
a dificultar a nossa restauração, os 
nossos pequenos comércios, as nossas 
pequenas lojas. 
Para que seja possível aos empresários 
manter o mesmo nível de emprego, 
julgo que deveria haver algumas 
medidas de exceção para além 
daquelas que o Governo Regional, e 
muito bem, anunciou, designadamente 
os “lay-off”, que obrigam a aguentar os 
trabalhadores até final do ano.
 A minha preocupação será a partir 
do final do ano. Na minha modesta 
opinião, acho que deveríamos ter 
algum benefício no sentido de ajuda 
e não de aproveitamento. A nossa 
intenção é que o concelho do Nordeste, 
como um todo na ilha de São Miguel e 
nos Açores, também venha a recuperar 
desta situação. 
Açores Hoje - Nesta nova fase que 
estamos a viver, qual é o sentimento 
que tem percebido na população… 
Apesar de entristecida tem esse 
espírito heróico, essa resistência para 
continuar?
Presidente – Penso que lentamente 
as pessoas estão a ter uma retoma 
positiva. Claro que o concelho está de 
luto; os nossos idosos, como já referi 
algumas vezes, por ser um concelho 
pequeno, acabam por atingir muitas 
famílias, se não diretamente será pelo 
facto de serem conhecidos, sendo 
pessoas que efetivamente muito 
deram ao nosso concelho, não só para 
a comunidade mas também nas suas 
próprias vidas para que o Nordeste 
fosse aquilo que é hoje. 
De qualquer maneira, tenho a opinião 
convicta de que os nordestenses são 
pessoas de garra e pessoas de fácil 
adaptação. Quero crer que conseguimos 
ver ao fundo do túnel uma luz positiva 
e que quando o concelho estiver livre 
da infeção vão arregaçar as mangas e 
lutar para que toda essa situação se 
ultrapasse.

Açores Hoje - Desde logo há alguns 
efeitos históricos que importam 
relembrar. Entre os recuperados estão 
pessoas com idade mais avançada a 
nível nacional, acima dos 90 anos. Isso 
por si só é um sinal de esperança para 
o futuro?
Presidente - Claro que é um sinal de 
esperança. O Nordeste, infelizmente, 
tem tido algumas catástrofes e tem 
conseguido sair sempre por cima, 
portanto, vejo esperança nas pessoas. 
Enquanto responsável pelo município, 
tento transmitir sempre essa 
esperança e, claro, vamos estar ao lado 
da população para resolver e melhorar 
aquilo que for possível para bem do 
nosso concelho.
A imagem é importante, mas para 
além da imagem é preciso arregaçar as 
mangas e por mão ao trabalho e nisso 
os nordestenses nunca tiveram receio 
e a câmara municipal estará sempre ao 
lado deles para fazer esse esforço em 
conjunto e conseguir dar a volta. 
Açores Hoje - Ao longo deste período 
afetado pela Covid-19 qual foi a decisão 
mais difícil, qual foi o momento mais 
complicado de gerir?
Presidente - Foi efetivamente quando 
se soube que havia um caso positivo 
no nosso lar. Foi esse dia, a que chamo 
o dia negro, e também quando houve 
a vaga de testes e se descobriu que 
existiam 21 infetados. No entanto, 
como referi desde a primeira hora, 
estivemos em constante contacto e até 
houve dias que acabaram por ser 16 
horas com a delegação de saúde, que 
fez tudo o que estava ao nosso alcance 
para colmatar a situação. 
Claro que é fácil falar depois de 
ter passado a situação, mas foram 
momentos muito difíceis, em que 
acabaram por acontecer situações 
sobre as quais tiveram de ser tomadas 
decisões difíceis e no imediato. No 
entanto julgo que no global acabou por 
correr tudo como tínhamos planeado. 
Quero também dizer que tudo isto foi 
uma fase de aprendizagem e oxalá não 
venha uma segunda vaga, mas se vier 
estaremos com outra postura, porque 
acabamos por ter mais experiência e 
vamos tentar melhorar ainda mais. 
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Na última semana de maio regressaram 
os primeiros utentes ao Lar de Idosos 
da Santa Casa da Misericórdia. 
Na primeira fase de reabertura da 
instituição houve medidas muito 
restritas de etiqueta social.
Na ocasião, a direção do lar mostrou-se 
confiante de que a experiência ali vivida 
durante o surto permitirá assegurar 
todos os cuidados necessários, embora 
a parte emocional dos utentes possa 
ser um caminho mais longo a percorrer.
As visitas só foram possíveis a partir 
de 1 de julho com as devidas regras. 
Até à abertura das visitas foi possível 
o contacto através do telefone e por 
videochamada a todos os familiares.

REGRESSO DOS UTENTES 
AO LAR

Foi anunciado a 3 de junho, pela Au-
toridade Regional de Saúde, a recupe-
ração do último infetado com o novo 
Coronavírus no concelho do Nordeste, 
ligado aos casos de infeção registados 
no Lar de Idosos da Santa Casa da Mi-
sericórdia do Nordeste.
Com o caso de recuperação registado, o 
concelho do Nordeste ficou sem casos 
positivos ativos e foi extinta a última 
cadeia de transmissão local registada 
na Região. 
A Câmara Municipal do Nordeste rece-
beu com satisfação a informação sobre 
a recuperação deste último paciente 
no concelho, que veio proporcionar al-
guma tranquilidade à população mes-
mo que os casos existentes estivessem 
todos ligados à infeção verificada no 

RECUPERADO O ÚLTIMO CASO DE INFEÇÃO NO 
CONCELHO

O município procedeu à aquisição de 
material de proteção individual, en-
tre estes, máscaras, fatos de proteção, 
óculos, luvas, batas, termómetros clí-
nicos infra vermelhos e outros mate-
riais aconselhados pela DRS, para ce-

MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOADO A INSTITUIÇÕES

Após algum tempo de encerramen-
to em virtude da pandemia, a câmara 
municipal procedeu em maio à aber-
tura de todos os miradouros, jardins e 
parques da sua gestão, entre estes, o 
Parque da Ribeira dos Caldeirões onde 
estão instalados alguns serviços. 
Embora todos estes espaços de lazer 
reúnam condições para o cumprimento 

PARQUES, MIRADOUROS E JARDINS

Lar de Idosos da Santa Casa da Miseri-
córdia e sem disseminação local.
Até à primeira semana de junho, ti-
nham sido detetados nos Açores um 
total de 146 casos de infeção, 129 re-
cuperados e 16 óbitos. Infelizmente, 12 
dos óbitos registados foram de utentes 
da estrutura residencial para idosos do 
concelho do Nordeste consequentes da 
infeção que atingiu a instituição.
Foi com grande intranquilidade que as 
autoridades locais, entre estas o mu-
nicípio do Nordeste, lidaram com esta 
fatalidade que atingiu o lar de idosos 
do concelho, situação que motivou a 
tomada de medidas como o encerra-
mento daquela estrutura, desinfeção 
total da mesma e deslocação dos uten-
tes para outras estruturas.

co
vi
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19

do distanciamento social entre visitan-
tes, o município aconselha os utentes a 
acatar as orientações das entidades de 
saúde no distanciamento, higiene das 
mãos e uso de máscara em situações de 
aglomerado de pessoas.

dência às instituições do concelho.
Informação da população 
Frequentemente e sempre que se jus-
tificou, a câmara municipal manteve a 
população informada, através dos seus 
meios digitais, dos alertas das autori-

dades de saúde relativamente a me-
didas de contenção da propagação da 
infeção Covid-19 e procurado sensibi-
lizar a população para o cumprimento 
dos cuidados de prevenção. 
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O presidente da Câmara do Nordeste 
enalteceu o gesto que o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
teve com a Região e com o concelho do 
Nordeste na visita que efetuou a 7 de 
junho à ilha de São Miguel.
O município do Nordeste congratula-
-se com a deslocação do Presidente da 
República ao arquipélago dos Açores 
em reconhecimento pelo facto de ser a 
primeira região do país livre da infeção 
Covid-19, e ao Nordeste em concreto 
em solidariedade com o concelho mais 
afetado na Região pela pandemia.
O presidente da Câmara Municipal do 

SOLIDARIEDADE 
DO PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA 
COM A REGIÃO E O 

NORDESTE  

Nordeste, que acompanhou a visita do 
Chefe de Estado ao Centro de Saúde e 
ao Lar de Idosos da Santa Casa da Mi-
sericórdia do Nordeste, tendo a visita 
presidencial o propósito de agradecer 
e por outro lado encorajar os profissio-
nais de saúde e colaboradores de am-
bas as instituições, aproveitou a oca-
sião para voltar a reconhecer o papel 
fundamental que estes profissionais de 

social

saúde e colaboradores, assim como os 
bombeiros voluntários, a própria PSP e 
a Proteção Civil tiveram no combate à 
fatalidade que atingiu o concelho.
Por último, mas não menos importan-
te, a autarquia reconheceu a atitude 
da população, que no geral respondeu 
muito bem às medidas implementadas 
durante várias semanas de confina-
mento.

Três recuperados da infeção Covid -19 
da Santa Casa da Misericórdia do Nor-
deste obtiveram resultado positivo no 
teste realizado no final da 1ª quinzena 
de junho, mas não representam perigo 
de contágio de acordo com a Autori-
dade Regional de Saúde. 
A informação foi dada a alguns órgãos 
de comunicação social pela Autorida-
de Regional de Saúde na sequência de 
alguma preocupação que terá surgido 

RECUPERADOS DE COVID-19 QUE VOLTARAM A 
TESTAR POSITIVO NÃO REPRESENTAM PERIGO DE 
CONTÁGIO

Foi aprovado por unanimidade um Voto 
de Louvor, subscrito pelos vereadores 
da oposição a várias entidades que 
lidaram mais diretamente com o surto 
que atingiu o concelho. São realçadas 
no voto as iniciativas tomadas pelos 
Serviços Regionais de Proteção Civil e 
Bombeiros Regionais dos Açores, aqui 
em especial a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Nordeste.
O profissionalismo e o humanismo 

VOTO DE LOUVOR A ENTIDADES QUE ESTIVERAM NA LINHA DA FRENTE 

dos profissionais de saúde do Centro 
de Saúde de Nordeste, os agentes 
de segurança pública (PSP), os 
profissionais do Lar Residencial 
da Santa Casa da Misericórdia de 
Nordeste, o Conselho Municipal de 
Proteção Civil, a Associação Amizade 
2000, os empresários do concelho e de 
fora do concelho e os serviços sociais 
do Instituto de Solidariedade Social 
dos Açores, em especial do Núcleo 
de Ação Social do Nordeste, são as 

entidades a quem é dirigido o Voto de 
Louvor. 
A Assembleia Municipal, em reunião 
de 16 de junho, também aprovou, por 
unanimidade, dois Votos de Louvor, 
propostos pelos dois partidos com 
representação neste órgão, pelo 
trabalho efetuado por várias entidades 
no combate à pandemia Covid-19 no 
concelho do Nordeste.

na população.
Os três recuperados de Covid-19 
(2 funcionários e um utente que se 
encontrava no Centro de Saúde de 
Nordeste) não apresentam perigo de 
contágio por ser residual a carga vi-
ral, segundo a Autoridade Regional 
de Saúde.O teste de despiste aos dois 
funcionários foi realizado antes do 
seu regresso ao trabalho na institui-
ção e viria a ser repetido.

Em parceria com as juntas de 
freguesia, foi prestado apoio às 
pessoas mais debilitadas e carenciadas, 
nomeadamente aos idosos na aquisição 
de bens alimentares, medicamentos e 
outros bens de primeira necessidade.
Este apoio mantém-se, devendo os 
utentes ligar para o número 296 480 
060, entre as 8h30 e as 12h30 e das 
13h30 às 16h30 de segunda a sexta-
feira.

APOIO AOS IDOSOS EM 
BENS ALIMENTARES E 
MEDICAMENTOS
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A Santa Casa da Misericórdia do 
Nordeste celebrou a 12 de maio o 108º 
aniversário da criação da instituição 
neste concelho, facto que o município 
do Nordeste assinalou através de 
uma mensagem de felicitações e de 
confiança.
Em mais de um século de existência, 
a Santa Casa da Misericórdia do 
Nordeste desenvolveu um serviço 
essencial ao Nordeste, centrado no 
acolhimento dos mais necessitados 
e dos idosos e mesmo na saúde dos 
nordestenses.
Ao longo dos tempos e em resposta 
às necessidades que foram surgindo, 
a Santa Casa da Misericórdia do 
Nordeste foi alargando os seus 
serviços, sendo hoje uma instituição 
que alberga várias valências, que vão 
do cuidado dos idosos, quer no lar 
como no apoio ao domicílio, centro 
de dia e nos centros de convívio, ao 
acolhimento temporário de pessoas 

SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA FAZ 

108 ANOS 

mais vulneráveis, proteção aos jovens 
e crianças e infantário, instalados na 
Casa de Trabalho de Nordeste, e, mais 
recentemente, no apoio ao centro 
de acolhimento da Salga para jovens 
portadores de deficiência. Acrescem a 
estes serviços os centros de ocupação 
de tempos livres das crianças (ATL’s) 
e ainda o de confeção e venda do 
artesanato da Casa de Trabalho de 
Nordeste.
O amplo trabalho desenvolvido por 
uma única instituição como a Santa 
Casa da Misericórdia do Nordeste 
merece um agradecimento do concelho 
e, neste caso em específico, da Câmara 
Municipal do Nordeste.
Reconhecimentos às mesas 
administrativas e colaboradores 
O município do Nordeste quis neste 
dia, com significado especial para a 
instituição, felicitar todas as mesas 
administrativas que passaram pela 
Santa Casa da Misericórdia do Nordeste 

- todas elas empenhadas em trabalhar 
em prol dos nordestenses - assim como 
todo o corpo de colaboradores, no ativo 
e já reformado, pela solidariedade e 
carinho que demonstram na realização 
de tarefas que são fundamentais à 
qualidade de vida da população idosa e 
das pessoas mais vulneráveis do nosso 
concelho.
Na celebração do 108º aniversário, 
que neste ano acontece num contexto 
mais difícil para a instituição e para 
todo o concelho, a Câmara Municipal 
do Nordeste pretendeu também deixar 
uma palavra de conforto e de confiança 
no futuro.

Inauguração do Lar de Idosos a 17 de setembro de 2000

Perante solicitação da mesa 
administrativa da Santa Casa da 
Misericórdia de Nordeste, informando 
que a via de acesso ao Lar de Idosos 
já tem cerca de 20 anos (desde que foi 
construído o edifício), apresentando 
evidente desgaste, próprio de uma 
via com grande tráfego, pois serve 
diariamente cerca de 120 funcionários, 
familiares de utentes e ainda viaturas 
pesadas para diversos tipos de 
serviços, a câmara municipal deliberou 
a reparação da via com uma camada de 

APOIO À SANTA CASA PARA ASFALTAGEM DE VIA DE ACESSO AO LAR 
asfalto em “slurry seal”, aproveitando 
que se encontrava a decorrer a 
repavimentação de vias em todas as 
freguesias do concelho.
O apoio foi realizado através da 
concessão à Santa Casa da Misericórdia 
de um  subsídio, que também poderá 
ser em espécie, no montante de € 
5.580,00, acrescido do IVA à taxa legal 
em vigor, nos termos do orçamento 
apresentado pela Empresa Tecnovia 
Açores.
A câmara municipal teve em 

consideração na atribuição deste apoio 
a atividade desenvolvida pela Santa 
Casa da Misericórdia com a terceira 
idade, com a comunidade em geral 
e em particular com os munícipes 
mais vulneráveis, o que se reveste 
de importante interesse para os 
nordestenses.

social
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No dia 1 de junho a Câmara Municipal 
do Nordeste comemoraria com todas 
as crianças do concelho o Dia Mundial 
da Criança.
Não podendo fazê-lo presencialmente 
este ano, o município enviou uma 
mensagem, através dos seus meios 
eletrónicos, às crianças do Nordeste, 
que à semelhança de muitos outros 
meninos e meninas em várias partes 
do mundo se encontravam nos 
últimos meses privados da habitual 
convivência com os colegas da escola e 
com os amigos.
Porquê lembrar o Dia da Criança 
Comemorar o dia 1 de junho não é 
só trazer mais alegria neste dia às 
crianças mas sobretudo lembrar à 
comunidade os direitos das crianças, 
os quais  foram sendo conquistados ao 
longo de muitas gerações.

O 1º DIA DA CRIANÇA 
SEM BRINCADEIRA

As crianças, independentemente da 
sua origem e condição social, da raça, 
da cor e da religião, precisam de ser 
preparadas e educadas de modo a 
usufruírem de um futuro condigno e 
feliz.
Têm direito ao afeto, ao amor e à 
compreensão, a uma alimentação 
adequada, a cuidados médicos, 

Em abril assinala-se o Mês de 
Prevenção dos Maus Tratos Infantis.
A propósito da data – que este ano 
teve como mensagem da Comissão 
Nacional “Serei o que me deres… 
que seja amor” – preparamos uma 
reflexão sobre o tema. 

A quantas crianças é privado o 
direito à infância?

Os maus tratos infantis, nos dias de 
hoje, são um verdadeiro problema de 
saúde pública de nível mundial. 
Segundo Steele (1994), entende-se 
por maus tratos infantis um amplo 
conjunto de comportamentos, quer 
da ordem de abusos físicos, sexuais 
e psicológicos, quer da ordem da 
negligência e privação emocional. 
Muitas vezes os maus tratos espelham-
se por forma de negligência, em que 
as crianças e os jovens são privados da 
satisfação das necessidades básicas, 
tais como higiene, alimentação, 
afeto, educação e saúde, aspetos 
indispensáveis para o seu crescimento 
e desenvolvimento adequados. 

ABRIL, MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS INFANTIS 

A punição física pode desenvolver nas 
crianças o sentimento de incerteza em 
relação ao amor dos pais, o sentimento 
de não serem amadas e de atribuírem 
a si próprias a responsabilidade dessa 
rejeição. Muitos pais acreditam que 
a punição física é a melhor solução 
para o problema, mas este castigo 
faz com que a criança pense que o 
amor parental lhe vai ser retirado. Os 
castigos não físicos e o diálogo são 
sempre a melhor forma, em oposição à 
punição física. 
Os maus tratos praticados sobre 
as crianças trazem consequências 
negativas na formação da sua  
personalidade, quando acontecem 
durante infância, período importante 
na formação da personalidade. Estas 
experiências têm repercussões na sua 
personalidade, sendo que as crianças 
e jovens que foram vítimas de maus 
tratos têm uma menor autoestima 
do que as outras. As crianças vítimas 
de maus tratos demonstram ter uma 
grande dificuldade no relacionamento 
com os seus pares e com os adultos, são 
crianças mais isoladas, demonstrando, 

educação gratuita, proteção contra 
todas as formas de exploração e a 
crescer num ambiente de paz e de 
fraternidade.
Para assegurar todos estes direitos, as 
Nações Unidas propuseram criar esta 
data (1 de junho) em nome de todas as 
crianças do mundo.

por vezes, agressividade e negativismo. 
Estas crianças, por vezes, têm a 
tendência para seguir caminhos 
delinquentes e reproduzir, mais tarde, 
nos seus filhos, a violência a que 
foram sujeitos pelos pais em criança, 
apresentando muitas vezes transtornos 
de personalidade e psicológicos. 
Para que futuramente as crianças 
dos nossos dias sejam adultos 
devidamente enquadrados na 
sociedade respeitadores das normas 
sociais e indivíduos estáveis, enquanto 
adulto e educador, procure, sempre que 
possível, educar com carinho, amor 
e respeito, para que construam uma 
personalidade e autoestima fortes e se 
tornem melhores cidadãos no futuro. 
É evidente que tudo aquilo que é feito 
com amor deixa marcas. Não é à toa 
que se realça a expressão “Serei o que 
me deres, que seja amor!”. Que assim 
seja.

Rute Pimentel
Estagiária do Programa Estagiar L na 
CMN - Junho 2020
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Mudou o guarda-roupa para a 
estação de verão e não sabe o que 
fazer a algum vestuário e calçado 
que já não usa? 
Entregue-os na Loja Social Abraço, 
situada no edifício da Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens 
de Nordeste, ao lado do Serviço da 
Segurança Social. 
A loja está aberta de 2ª a 6ª feira no 
horário de expediente.
Lembre-se: enviar vestuário e calçado 
para o lixo é um erro. Em primeiro 
lugar, porque serão encaminhados 
para aterro e levarão vários anos a 
decompor-se. Em segundo lugar, 
porque há famílias economicamente 
mais desfavorecidas que precisam e 
apreciam esta ajuda, e até pessoas que 
por preocupações ambientais preferem 
adquirir roupa em segunda mão e desta 
forma ajudar quem mais precisa e ser 
ambientalmente mais responsáveis.
A roupa é vendida a preços simbólicos.
Embora todas as peças passem por 
um processo de higienização antes de 
serem expostas na loja aconselha-se 
que em virtude da pandemia Covid-19 
as mesmas sejam entregues lavadas.

LOJA ABRAÇO

Após um período de interrupção 
devido à pandemia Covid-19, a Sala de 
Exposições do Município reabre a 27 de 
julho com uma exposição retrospetiva 
do casamento no século XX.
A exposição será maioritariamente 
composta por trajes de noiva – da 
década de 60 até aos dias de hoje 
– complementada com registos 
fotográficos e de vídeo. 

SALA DE EXPOSIÇÕES DO MUNICIPIO 
CASAMENTOS DO SÉC. XX 

A câmara municipal está a proceder a 
beneficiações na Casa João de Melo, na 
Achadinha.
Além de obras de beneficiação do 
edifício está a ser preparada uma 
biblioteca, com dezenas de livros 
oferecidos pelo escritor - entre estes 
todas as obras por ele publicadas -, um 
pequeno espaço museológico de cariz 
etnográfico e outro espaço expositivo-
biográfico de João de Melo. 

CASA JOÃO DE MELO

A exposição estará aberta até finais de 
setembro. 

Haverá ainda outra sala dedicada 
a exposições e a eventos literários, 
manter-se-á a mostra de miniaturas da 
freguesia, onde pode ser apreciado ao 
vivo o trabalho do artesão, assim como 
o espaço de informática por ainda 
juntar um número razoável de crianças 
no horário pós-escolar. 
As melhorias no edifício encontram-se 
a decorrer.

cultura
Inauguração da Casa João de Melo em 2008
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O escritor João de Melo lançou em finais de junho um romance novo e com ele a 
sua 30ª obra. 
Fomos ao Jornal de Letras, edição de 16 de junho de 2020, recolher a apresentação 
que o jornal literário fez da obra, incluindo a oferta do primeiro capítulo.

JOÃO DE MELO: 
UMA ANTI-EPOPEIA PORTUGUESA

O presidente da Câmara Municipal 
do Nordeste associou-se à Associação 
dos Emigrantes Açorianos no projeto 
da Praça do Emigrante, que será 
inaugurada em julho na cidade da 
Ribeira Grande.
A homenagem do município do 
Nordeste à emigração foi assinalada 
no dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades, através 
da colocação de uma placa num dos 
murais da Praça do Emigrante com 

cultura

HOMENAGEM À 
EMIGRAÇÃO 

uma mensagem de acolhimento e 
de solidariedade com a comunidade 
nordestense da diáspora.
Ao presidente da Câmara do Nordeste 
juntaram-se o presidente da 
Associação dos Emigrantes Açorianos, 
Rui Faria, o presidente do município da 
Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, 
e o ex-presidente da Associação dos 
Emigrantes Açorianos, Luís Silva, 
impulsionador, entre outros, deste 
novo tributo à emigração açoriana e 

contributo para a história dos Açores. 
Tal como o município do Nordeste, 
outros municípios açorianos, 
entidades, instituições e particulares 
estão presentes nos murais da Praça 
do Emigrante.

Livro de Vozes e Sombras, o novo 
romance do autor, oito anos após o 
último, chegou às livrarias a 30 de 
junho e é o seu 30º título, entre ficção, 
poesia, ensaios, crónicas e relatos 
de viagem. Mas aos 71 anos escreve 
cada livro como se fosse o primeiro, 
num constante refazer do texto. Sem 
ter essa intenção, nesta sua excelente 
nova narrativa entrecruzam-se os 
principais temas que percorrem a sua 
obra, desde O Meu Mundo Não é Deste 
Reino a Os Navios da Noite, passando 
pelo ‘consagrado’ Gente Feliz com 

Lágrimas: os Açores (e, neste caso, 
o seu movimento independentista), 
África e a Guerra Colonial, a cidade 
de Lisboa, os vencidos mais do que os 
vencedores.
Para ler gratuitamente o primeiro 
capítulo do livro aceda a www.visão.
sapo.pt/jornaldeletras, edição de 16 de 
junho.
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no valor de € 400,00 (quatrocentos 
euros).
A Sol Nascente – Associação 
Particular de Solidariedade Social 
(Grupo de Cantares Vozes do Norte) 
solicitou apoio para aquisição de 
equipamentos, de instrumentos 
musicais e para despesas de deslocação 
do Grupo de Cantares Vozes do Norte, 
grupo inserido na valência da área 
cultural daquela Associação, e ainda 
para uma das outras valências da 
Associação CATL, nomeadamente para 
aquisição de alguns equipamentos 
como jogos pedagógicos, televisão para 
o desenvolvimento pessoal e social 
e para despesas de funcionamento 
no montante de € 800,00 (oitocentos 
euros).
A Associação Cultural, Recreativa 
e Desportiva de São José da Salga 
- Grupo Folclórico de São José da 
Salga recebe apoio para despesas 
de funcionamento e para aquisição 
de traje no valor de € 1.500,00 (mil e 
quinhentos euros) assim como para 
despesas de funcionamento.
A Casa do Povo da Lomba da 
Fazenda - Grupo Folclórico Imaculada 

A cada uma das filarmónicas foi 
deliberado um apoio para despesas 
de funcionamento no montante de € 
11.000,00 (onze mil euros), tendo em 
conta que constituem a manifestação 
mais representativa da cultura popular 
açoriana, pela importância social, 
cultural e recreativa que têm, além de 
formativa para muitos jovens.
A Santa Casa da Misericórdia 
de Nordeste apresentou duas 
candidaturas, sendo uma para apoio 
à divulgação da atividade artesanal 
da Casa de Trabalho de Nordeste, 
nomeadamente para a elaboração de 
um roteiro para o Centro de Produção 
de Tecelagem, Rendas e Bordados, em 
inglês e português, e a outra para as 
valências da instituição, concretamente 
para apoio a intercâmbios, viagens, 
visitas de estudo, atividades lúdicas 
e tradicionais, passeios no concelho 
e na ilha, conservação e manutenção 
dos edifícios, e despesas relacionadas 
com as deslocações e transporte de 
atividades das várias valências. Foi 
deliberada a concessão de um apoio no 
montante global de € 9.000,00 (nove 
mil euros), sendo € 6.500,00 (seis mil 

SUBSÍDIO 
ÀS INSTITUIÇÕES
ATIVIDADE DE 2020 

e quinhentos euros) para apoiar as 
referidas atividades desenvolvidas 
pela Santa Casa, tendo em conta a 
missão da instituição, assim como as 
atividades desenvolvidas no âmbito 
do acompanhamento dos idosos, 
promovendo o bem-estar dos mesmos, 
e € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros) para apoio ao artesanato 
produzido na Casa de Trabalho de 
Nordeste.
A Amizade 2000 – Associação de 
Apoio aos Deficientes Inadaptados 
do Nordeste recebeu apoio para 
manutenção de viaturas e do edifício 
sede, do elevador, instalação de gás 
e equipamento de segurança contra 
incêndio e intrusão, despesas de 
funcionamento e desenvolvimento 
das respetivas atividades no montante 
de  € 3.500,00 (três mil e quinhentos 
euros).
A Associação Cultural e Desportiva 
da Escola Básica e Secundária 
de Nordeste recebeu apoio para a 
formação em iniciação de violão, 
ensaios e atuação do Clube Forte 
Musical, na cantata às estrelas, 
Carnaval e encerramento do ano letivo 

Foram recebidas pela autarquia diversas candidaturas das coletividades culturais, recreativas e sociais do concelho, referentes 
já ao ano de 2020, para apoio à atividade anual das mesmas. 

cultura
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Conceição Solicitou apoio para 
realização do XXII Festival de Folclore 
da Lomba da Fazenda, celebração 
do 40.º aniversário da fundação da 
Casa do Povo da Lomba da Fazenda, 
participação do Grupo Folclórico 
Imaculada Conceição nas festas, 
festivais e encontros na freguesia e 
fora desta, realização da 3.ª edição 
da marcha de São João e da dança de 
Carnaval e exibição de uma peça de 
teatro por ocasião da festa de Natal da 
freguesia. Foi deliberada a atribuição 
de um apoio no valor de € 2.000,00 
(dois mil euros).
O Lions Clube de Nordeste solicitou 
apoio para a realização das atividades 
do seu plano de atividades no montante 
de € 500,00 (quinhentos euros) 
para despesas de funcionamento, 
considerando a importância das 
atividades desenvolvidas no concelho 
do Nordeste.
A Associação Grupo Motard 
de Nordeste solicita apoio para 
o desenvolvimento do Plano de 
atividades, ações de cariz social 
e aquisição de equipamentos no 
montante de € 500,00 (quinhentos 

euros) para os fins pretendidos, 
considerando a divulgação que é feita 
do Nordeste pelo referido Grupo, 
através da prática da modalidade.
A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Nordeste pediu apoio  para obras de 
remodelação do Quartel e manutenção 
das viaturas, sendo atribuído um 
subsídio no montante de € 6.000,00 
(seis mil euros), destinado a despesas 
de funcionamento, considerando o 
importante papel que desempenham 
neste concelho, onde se realça as ações 
de socorro, combate a incêndios, apoio 
nos transportes de doentes, ações de 
sensibilização e prevenção e formação 
de jovens. De referir a função sócio 
cultural da Associação, através da 
sua charanga que abrilhanta diversos 
eventos locais.
Os Agrupamentos de Escuteiros - face 
às candidaturas apresentadas pelos 
quatro Agrupamentos de Escuteiros 
deste concelho, foi deliberado atribuir 
ao Agrupamento 968 - Lomba da 
Fazenda um apoio no valor de € 550,00 
(quinhentos e cinquenta euros). 
Para o Agrupamento 720-Nordeste, 
Agrupamento 1300-Pedreira e 
Agrupamento 1342-Santo António de 
Nordestinho um apoio no valor de € 
300,00 (trezentos euros), atendendo 
a que estes últimos encontram-
se instalados em edifícios cedidos 
pela câmara municipal, não tendo 
encargos com água e luz. Os valores 

propostos destinam-se a despesas 
de funcionamento dos referidos 
Agrupamentos.
A Fábrica da Igreja Paroquial da 
Lomba da Pedreira, Lomba da Fazenda, 
São Pedro, Santo António, Algarvia 
e Salga solicitam apoio para as 
atividades de índole cultural levadas 
a efeito por ocasião das festas dos 
respetivos padroeiros. Foi deliberada a 
atribuição de um apoio a cada uma das 
Comissões no montante de € 1.000,00 
(mil euros), para o fim solicitado, o qual 
será pago mediante a apresentação do 
comprovativo da respetiva despesa, 
considerando que as festas religiosas 
já são uma tradição enraizada nos 
costumes dos nordestenses. 
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REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos)
 Estes resíduos são todos os equipamentos que dependem da corrente elétrica para funcionar.
Deixe-os gratuitamente no Aterro Sanitário ou telefone para a Nordeste Ativo (até 5ª feira) para ser efetuada a sua recolha 
na 6ºfeira.
 
Ferro Velho e Montros
 Deixe-os gratuitamente no Aterro Sanitário ou telefone para a Nordeste Ativo (até 5ª feira) para ser efetuada a sua 
recolha na 6ºfeira.
 
Verdes
 Deixe-os gratuitamente (apenas para particulares) no Aterro Sanitário.
 
Plásticos Agrícolas
 Deixe-os gratuitamente no Aterro Sanitário ou nos locais apropriados existentes na sua freguesia.
 
Óleo Doméstico Usado
Depois de frio, armazene o óleo usado numa embalagem de plástico (uma garrafa de 1,5 litros ou garrafão de 5 litros, por 
exemplo). Quando estiver cheia, feche-a bem para evitar derrames e deposite no oleão mais próximo na sua freguesia.
Freguesia da Salga - Rua Manuel Inácio de Melo, estacionamento
Freguesia da Achadinha - Rua Direita, estacionamento junto à Igreja (paragem de autocarros)
Freguesia da Achada - Rua do Vigário, estacionamento junto à Junta de Freguesia
Freguesia de Santana (Feteira Pequena) - Estacionamento junto à Igreja
Freguesia de Santana (Feteira Grande) - Estacionamento junto à paragem de autocarros (Rua do Rocha)
Freguesia da Algarvia - Rua do Atalho, estacionamento junto ao Polidesportivo
Freguesia de Santo António Nordestinho - Estrada Regional, estacionamento junto ao Snack Bar Pico da Vara
Freguesia de São Pedro Nordestinho - Rua de São Pedro, estacionamento junto à Igreja
Freguesia da Lomba da Fazenda - Rua da Conceição, estacionamento junto à Igreja
Freguesia de Nordeste (Vila do Nordeste) - Estacionamento do Jogo da Choca
Freguesia de Nordeste (Pedreira) - Rua da Igreja, estacionamento junto à Igreja
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A autarquia candidatou a fundos 
comunitários (Açores 2020) e viu 
aprovado o projeto de Melhoria 
da Racionalização Energética do 
Nordeste. 
Pretendeu-se com a candidatura 
aumentar a eficiência energética 
nas infraestruturas de seis edifícios 
públicos situados no concelho, 
designadamente, o edifício dos Paços 
do Concelho, o Centro Municipal de 
Atividades Culturais, a Escola EBJI da 
Lomba da Fazenda, a Escola EBJI da 
Vila de Nordeste, o Campo de Jogos 
Municipal e o edifício da Divisão 
de Obras e Urbanismo da Câmara 
Municipal. 
Em cada edifício serão implementadas 
medidas de eficiência energética, 
nomeadamente nos sistemas de 
iluminação, e através da instalação 
de sistemas solares fotovoltaicos, 
para autoconsumo. Também está 
prevista a instalação de detetores de 
movimento e de sistemas de controlo 
de iluminação nos edifícios a intervir. 
O projeto tem o custo total elegível de 
127.331,65€ com o apoio financeiro da 
União Europeia de 108.231,90€.

MELHORIA 
ENERGÉTICA DE 6 
EDIFÍCIOS PÚBLICOS

A Empresa Municipal Nordeste Ativo 
adquiriu um novo veículo pesado para 
a recolha de resíduos sólidos urbanos. 
O novo veículo vem substituir o atual 
que devido à idade e desgaste requeria 
elevados custos de manutenção. Para 
além disso, a viatura agora adquirida 
vem trazer uma maior eficiência no 
processo por ter uma capacidade 
maior, implicar um menor consumo 
de combustíveis e de emissão de gases 
poluentes. 
A aquisição da viatura foi realizada 
através de concurso público, tendo 
sido adjudicada a prestação do serviço 
à IVECO Portugal, S.A.
O investimento da empresa municipal 

NOVA VIATURA PARA A RECOLHA DE RESÍDUOS 

A Câmara Municipal do Nordeste 
viu aprovada a candidatura a fundos 
comunitários (Programa Açores 2020) 
para a aquisição de equipamentos 
destinados ao Serviço Municipal de 
Proteção Civil.
Pretendeu-se com a candidatura 
assegurar a cobertura da rede de 
radiocomunicações, promovendo 
a utilização de infraestruturas e 
equipamentos operacionais de 
proteção civil adaptados aos tempos 
atuais, de modo a que os operacionais 
de Proteção Civil possam usufruir 
de uma tecnologia atual, eficiente, 

REFORÇO DOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

gestora dos resíduos e águas é de 
121.393,00€, comparticipado pelos 
fundos comunitários do PO2020 em 
85%, no montante de 103.184,05€.
Concelho limpo e verde 
Com a aquisição da nova viatura foi 
aproveitada a possibilidade de passar, 
através da ilustração do seu exterior, 
mais uma mensagem à população 
sobre a importância da recolha 
seletiva dos resíduos para que o 
Nordeste continue a ser um concelho 
limpo e verde, tendo inclusive sido um 
concelho pioneiro na recolha seletiva 
de resíduos porta-a-porta.

rigorosa e adequada ao combate 
dos desastres naturais, calamidades 
e situações de catástrofe e assim 
diminuir os seus efeitos e proteger 
pessoas e bens.
 As operações irão consistir no 
licenciamento face à ANACOM; 
instalação de estações base; consola de 
mensagens/geolocalização; terminais 
móveis, portáteis e repetidores móveis; 
serviços e viatura de transporte do 
repetidor móvel.

A candidatura tem o custo elegível de 
126.283,45€, sendo o apoio financeiro da União 

Europeia de 107.340,93€
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Tendo em atenção a chegada de tempo 
mais quente, alterações às condições 
dos combustíveis, a dificuldade no 
abastecimento de água em algumas 

CUIDADOS A TER COM AS QUEIMAS (FOGUEIRAS) 
zonas e o incumprimento dos cuidados 
a observar aquando da realização 
de queimadas/fogueiras por parte 
de quem as realiza, deverá estar 

informado relativamente aos alertas 
do Serviço Regional de Proteção Civil 
e Bombeiros dos Açores.
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Esta região é apreciada por muitos 
pela tranquilidade e harmonia com a 
natureza, sendo uma fuga à agitação 
dos restantes locais turísticos da ilha.
Na ilha de São Miguel existe uma vila 
tradicional, onde o turismo quase 
ainda não chegou - a vila do Nordeste. 
Situa-se, claro está, na zona nordeste 
da Ilha, e é apreciada por muitos 
pela tranquilidade e harmonia com a 
natureza.
Esta zona é calma e pacata e a simpatia 
dos locais não deixa ninguém de 
parte. Além dos campos verdes e das 
típicas vacas leiteiras, existe todo um 
belíssimo património arquitetónico 
e umas paisagens para o oceano 
Atlântico de cortar o fôlego. De alguns 
pontos é mesmo possível vislumbrar a 
ilha de Santa Maria.
Damos-lhe algumas sugestões para 
visitar durante o seu passeio pelo 
Nordeste:

Praia do Lombo Gordo - Praia deserta 
de areia preta e rochas. É aconselhável 
ir de jipe, porque o caminho até à 
praia tem elevada inclinação.

Miradouro da Ponta do Sossego - Com 
um jardim coberto de flores e tão bem 
cuidado, é um dos melhores locais 
para fazer um piquenique.

Farol do Arnel - Entrou em 
funcionamento em 1876 e foi o 
primeiro da Região Autónoma 
dos Açores. Está situado na zona 
piscatória da Vila, lugar da Nazaré, 
uma das zonas mais pitorescas da 
sede do concelho.

Miradouro da Ponta da Madrugada - 
Com um belo jardim cheio de plantas 
de várias espécies, e onde é possível 
observar aves como os Cagarros, é o 
local ideal para um piquenique em 
família.
Miradouro da Vista dos Barcos - Com 
uma bela vista para o mar e para o 
Farol do Arnel.

Ponte dos Sete Arcos - Também 
conhecido por Viaduto da Vila, foi 
construído no século XIX e dá entrada 
a quem vem da Ribeira Grande e de 
Ponta Delgada.

Igreja Matriz de São Jorge - Foi 
construída no século XV e sofreu 
várias obras de restauro, quer por 
necessidade de ampliações quer 
por catástrofes naturais como foi o 
caso do sismo de 1522. A sua última 
modificação ocorreu no ano de 1976. 
Encontramos neste templo imagens 
do extinto Convento Franciscano e 
uma imagem quinhentista do orago.

Igreja de Nossa Senhora do Rosário 
- Situada na Achadinha, é uma igreja 
do século XVI mas foi recentemente 
restaurada.

NORDESTE: UMA “VILA” ÚNICA NOS AÇORES
A 15 de junho do corrente, na Viagens.sapo.pt, na rubrica Descobrir Portugal, o Nordeste voltou a ser selecionado como 
destino de viagem para os milhares de utilizadores que usam este motor de busca. 
Publicamos aqui a sugestão da página.tu
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CEDÊNCIA DE PLANTAS, FLORES E PLANTIOS 

Ao abrigo de regulamento municipal, 
os residentes do concelho podem 
solicitar ao município a cedência 
de plantio de estrelícias, palmeiras 
canarienses, dracaenas, castanheiros 
da Índia e dragoeiros de interior.
O município poderá também 
disponibilizar a Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, 
ao abrigo do mesmo regulamento, 
begónias, sálvias, cristas de galo, 
zínias e cravinas para varandas, 
jardins ou espaços envolventes de 
imóveis.
O mês estipulado para a realização do 
pedido de plantio é o mês de junho, 
no entanto, em virtude da interrupção 
dos serviços entre abril e maio o 
período foi prolongado. 
O pedido deve ser apresentado por 
requerimento escrito ao gabinete 

da presidência, acompanhado de 
identificação pessoal, contato, 
qualidade e quantidade das plantas, 
flores e plantios e indicação do local 
da sua futura colocação. Os pedidos 
deverão ainda ser acompanhados de 
declaração de compromisso de que 
as plantas, flores e plantios a ceder 
pelo município não se destinam ao 
comércio, agricultura, floricultura ou 
indústria.
No caso do setor do turismo, o pedido 
deve ser acompanhado de planta 
de localização da zona onde serão 
introduzidas as plantas, flores e 
plantios, salvo se aquelas se destinam 
a ornamentação.

turismo
VILA DO NORDESTE 

ENTRE “AS ALDEIAS E 
VILAS MAIS ISOLADAS 

DE PORTUGAL” 

Na edição on-line de 17 de março de 
2020 da “magazine” Vortexmag.net, a 
Vila do Nordeste foi escolhida para a 
lista das das12 vilas mais isoladas de 
Portugal. 
A Vila do Nordeste foi classificada 
pela publicação como a quinta da lista, 
cuja descrição aqui transcrevemos. 

Aldeias e vilas mais isoladas de 
Portugal 
São locais longe das multidões e do 
turismo de massas e, por isso, ideais 
para uma escapadinha. Descubra 
as aldeias e vilas mais isoladas de 
Portugal

5. Vila do Nordeste
Esta vila está sediada na verdejante 
ilha de São Miguel, no arquipélago dos 
Açores. Tal como o seu nome indica, 
está acomodada na zona nordeste 
do território insular. Ao seu redor, 
podem ser observadas a fauna e a flora 
endémicas, que ajudam a espelhar a 
magnificência da região. 
Além desta, existe todo um património 
arquitetónico para ser explorado (e 
fotografado, claro!), como o Viaduto 
— ou a Ponte — dos Sete Arcos e o 
belo edifício dos Paços do Concelho 
do século XIX.

A vila do Nordeste é afamada pelos 
bonitos jardins e pelas ruas e estradas 
cuidadas, estando decorada por flores 
a cada virar de esquina. É uma zona 
de longa tradição agrícola, pecuária 
e piscatória. Por lá, para explorar, 
encontrará miradouros, percursos 
pedestres e o farol mais antigo dos 
Açores (o Farol do Arnel).
Além disso, dê uma volta pela 
Casa do Trabalho de Nordeste que 
mantém conservada a arte de tecer 
manualmente. Há colchas, mantas, 
bordados e muitas rendas para 
analisar.
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Este núcleo etnográfico encontra-
se instalado numa antiga 
arribana pertencente ao Serviço 
de Desenvolvimento Agrário de 
Santo António de Nordestinho, 
que apresenta uma impressionante 
coleção de alfaias agrícolas e 
diversos utensílios que antigamente 
eram usados no trabalho do campo.
Morada
Estrada Regional S/N
9630-230 Santo António de 
Nordestinho

VISITE
NÚCLEO ETNOGRÁFICO DO SERVIÇO DE 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Foi publicado em Jornal Oficial, a 
24 de junho de 2020, a abertura de 
procedimento para a arrematação em 
hasta pública do quiosque municipal 
situado no Largo do Jogo da Choca 
(Rua Dr. João Bosco Amaral) na Vila 
do Nordeste.
O prazo da adjudicação será pelo 
período de um ano, podendo ser 
renovado, mediante deliberação da 
Câmara Municipal, pelo mesmo prazo, 
porém a sua adjudicação com as suas 
renovações nunca poderá ultrapassar 
três anos.
A entrega das propostas tinham como 
data limite o 15.º dia a contar da data 
da publicação do anúncio. 

ARREMATAÇÃO DO 
QUIOSQUE MUNICIPAL

Os restaurantes do Nordeste 
adaptaram os espaços às novas 
regras de saúde pública e encontram-
se todos abertos nos horários de 
funcionamento habituais.
O mesmo aconteceu com a unidade 
hoteleira, que reabriu em julho após 
um período de “lay-off”, e o restante 
alojamento. 
Embora as previsões para o setor 
do turismo neste verão estejam 
distantes de chegar aos resultados 
dos anos mais recentes, as medidas 
de impulsionamento do turismo 
inter-ilhas poderá ajudar o setor a 
compensar os meses de paralisação. 

Mais de 80 unidades 
O Nordeste conta atualmente com 
uma grande variedade de oferta 
de alojamento, indo de Casas de 
Campo/Turismo em Espaço Rural a 
alojamento local. Até junho de 2020 
encontravam-se licenciados pela 
câmara municipal 83 alojamentos.  

REABERTURA DA 
RESTAURAÇÃO E 
ALOJAMENTO 

O Trilho Pedestre do Pico da Vara 
passou recentemente a fazer-se a 
partir da freguesia de Santo António 
de Nordestinho, com início na Casa de 
Guarda da Reserva Florestal.
Na página eletrónica do município 
encontra a descrição do novo percurso.
Informamos que devido ao surto 
de Covid-19 e ao atual estado de 
contingência que vigora nos Açores, 
alguns percursos da rede oficial de 
trilhos encontram-se encerrados.
Na rede oficial de trilhos estão 

ALTERAÇÃO DO ACESSO AO PICO DA VARA 

Horário
Segunda a sexta-feira: 9:00h às 
12:30h e das 13:30h às 15:30h
(Encerra aos fins de semana e 
feriados, no entanto, pode ser 
observado a partir do exterior).
Contactos
Tel: 296204550
Email: info.sdasm@azores.gov.pt

três homologados do concelho do 
Nordeste, designadamente, Pico da 
Vara, Padrão das Alminhas/Salto da 
Farinha (Poço Azul), Lomba D’el rei e 
Lomba da Fazenda 
Na página eletrónica www.azores-
trails e www.cmnordeste encontra a 
informação sobre os percursos pedes-
tres que o Nordeste oferece, alguns 
deles municipais. 
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BOCA DA RIBEIRA E PRAIA DO LOMBO GORDO 
ABRIRAM A 20 DE JUNHO 
A Zona Balnear da Foz da Ribeira 
do Guilherme e a Praia do Lombo 
Gordo abriram a 20 de junho. Ambas 
as zonas voltam a ter vigilância e as 
condições necessárias ao seu normal 
funcionamento.
Embora as zonas balneares do 
concelho do Nordeste não sejam 
espaços de grandes aglomerados 
recomenda-se aos banhistas o 

cumprimento dos procedimentos 
definidos pelas autoridades de saúde 
na utilização destes espaços de forma 
a não colocar em risco a estratégia 
adotada no controlo da pandemia e 
permitir a todos ir à praia e à piscina 
em segurança.
Tendo por base o manual com as 
linhas orientadoras para implementar 
o regime excecional e temporário 

para a ocupação e utilização de 
zonas balneares nos Açores, a câmara 
municipal procedeu à aplicação de 
algumas medidas nas duas zonas 
balneares.
Manual de uso das zonas balneares 
Deve consultar o manual de uso das 
zonas balneares em www.covid19.
azores.gov.pt

Até ao final do ano, a Câmara 
Municipal do Nordeste terá dois 
“outdoors” a promover o Nordeste em 
Ponta Delgada no sentido aeroporto - 
Ponta Delgada.

PROMOÇÃO DO NORDESTE NA VIA RÁPIDA SENTIDO
AEROPORTO-PONTA DELGADA

A promoção foi planeada antes do 
surgimento da pandemia e com a 
finalidade de atrair o turismo na porta 
de entrada da ilha.
Para complementar os “outdoors”, 

No âmbito do Plano Estratégico de 
Marketing Territorial do Concelho do 
Nordeste, elaborado por solicitação 
da câmara municipal para aumentar 
o dinamismo turístico do concelho 
dentro e para fora da ilha, foi lançada 
na passada primavera o novo logotipo 
de promoção turística e cultural.
A nova imagem foi inspirada num dos 
ex-libris do Nordeste, o Farol do Arnel.

NOVO LOGOTIPO DE PROMOÇÃO TURÍSTICA

foram feitas brochuras com 
informação turística do Nordeste em 
específico para os postos de turismo 
do aeroporto e da Avenida Marginal 
de Ponta Delgada.

O farol e a Ponta do Arnel, incluindo 
o Porto de Pescas, são dos locais 
mais visitados no Nordeste pelo 
enquadramento paisagístico de 
toda esta zona e, claro, pelo valor 
patrimonial e a beleza do edifício 
do Farol do Arnel, o primeiro a ser 
construído nos Açores no ano de 1876.
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O Centro Desportivo e Recreativo 
do Concelho do Nordeste, no 
desenvolvimento do plano desportivo 
e recreativo não federado, organizou 
a 27 de junho mais uma atividade de 
natureza desta vez à Fajã do Araújo.
Foi o primeiro evento que o centro 
organizou após as restrições impostas 
pela Direção Geral de Saúde e Direção 
Regional de Saúde em virtude da 
Pandemia Covid-19 com a presença 
ativa dos participantes.
A iniciativa “Sábados da Natureza”, 
em que se inseriu o Percurso Pedestre 
da Fajã do Araújo, promove os 

FAJÃ DO ARAÚJO ABRE PASSEIOS 
PEDESTRES DE VERÃO NO 
NORDESTE 

percursos pedestres do concelho do 
Nordeste, homologados e municipais, 
com o objetivo de atrair gente ao 
concelho e proporcionar atividade 
física e valorização do património 
natural aos locais. 
A atividade contou com 14 
participantes, de vários escalões 
etários, com as inscrições limitadas a 
20 pessoas. 
O percurso teve início no lugar da 
Pedreira, junto à Igreja da Nossa 
Senhora da Luz, seguindo daqui, por 
trilho, até a Ribeira da Tosquiada 
e à beira-mar e prosseguindo pelo 

desporto

Caminho da Fajã do Araújo até à 
Estrada Regional. A caminho do ponto 
inicial do trilho os pedestrianistas 
puderam repousar no Miradouro da 
Ponta do Sossego. 
Com uma duração de aproximada-
mente 3 horas, foram percorridos cer-
ca de 6,30 km.
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SUBSÍDIO AO DESPORTO
ATIVIDADE 2020

desporto

Ao abrigo do regulamento municipal 
de apoio ao desporto foram atribuídos 
apoio aos clubes e às entidades que 
desenvolvem atividade desportiva.
A Associação dos Veteranos de 
Nordeste solicitou apoio para o 
desenvolvimento de atividades 
desportivas como o Torneio da 
Primavera de Veteranos, o 2.º Torneio 
de Veteranos Cup do Nordeste, 
o Torneio Inter Instituições e a 
participação em alguns jogos com 
várias equipas de Veteranos de S. 
Miguel, sendo deliberada a atribuição 
de um apoio no valor de € 500,00 
(quinhentos euros) considerando 
que as atividades a desenvolver irão 
contribuir para a fomentação da 
prática desportiva no referido escalão.
O Clube União Desportiva de 
Nordeste solicitou apoio para as 
atividades a desenvolver na época 
desportiva 2020/2021, onde irá 
participar nas provas da Associação 
de Futebol de Ponta Delgada, 
torneios organizados pela câmara 
municipal e ainda em outros eventos. 
Considerando o relevante interesse 
desportivo do Clube União Desportiva 
de Nordeste, nomeadamente na 
formação de jovens, na prática 
desportiva, na criação de hábitos 

de vida saudável, desenvolvimento 
motor e convivência social foi 
deliberado o apoio de € 10.500,00 (dez 
mil e quinhentos euros).
O Achada Futebol Clube solicitou 
apoio para as respetivas atividades 
a desenvolver na próxima época 
desportiva, nomeadamente na 
modalidade de futsal, com quatro 
escalões: Infantis, Juvenis, Juniores 
e Seniores. Considerando o relevante 
interesse desportivo do Achada 
Futebol Clube, nomeadamente na 
formação de jovens, criação de hábitos 
de vida saudável nos seus atletas e  
ainda o facto da sua participação na 
2.ª Divisão Nacional – Série Açores, 
Taça de Portugal e de São Miguel 
no escalão sénior, o que é motivo 
de satisfação e mais-valia para o 
concelho do Nordeste, tudo isto com 
maiores custos, quer nas viagens 
efetuadas pelas ilhas dos Açores, quer 
na respetiva logística, foi atribuído 
um apoio no valor de € 15.000,00 
(quinze mil euros).
O Fazenda Sport Clube solicitou 
apoio para o desenvolvimento do 
atletismo adaptado e regular, futsal, 
Krav Maga e torneios desportivos, 
bem como para a legalização da sede 
do respetivo clube. Considerando 

o interesse das iniciativas a 
desenvolver, nomeadamente na 
formação de jovens, na prática de 
desporto, na criação de hábitos de 
vida saudável e ainda a importância 
do atletismo adaptado como medida 
de inclusão social, desenvolvimento 
da capacidade psicomotora, melhoria 
da autoconfiança e auto estima, foi-
lhe atribuído o montante de € 7.500,00 
(sete mil e quinhentos euros), que 
servirá igualmente para apoio às 
despesas de legalização da respetiva 
sede.
O Centro Desportivo e Recreativo 
do Concelho do Nordeste solicitou 
apoio para o desenvolvimento de um 
vasto programa anual de atividades, 
que poderá ser consultado na página 
eletrónica do Centro em www.
cdrcnordeste.pt. 
Considerando o interesse do município 
do Nordeste na promoção do desporto 
não federado e da atividade física no 
concelho do Nordeste, o facto das 
atividades serem abertas a toda a 
população e a vários grupos etários, 
os quais são essenciais para a saúde 
e bem-estar e pilares para um estilo 
de vida saudável, foi-lhe atribuído o 
apoio de € 32.000,00 (trinta e dois mil 
euros).
O  Clube Naval de Nordeste 
Solicita apoio para financiamento 
das atividades a levar a efeito no 
âmbito do seu objeto e constantes 
do respetivo Plano de Atividades. 
Pretendem ainda remodelar a sede e 
adquirir um eletrodoméstico e dois 
caiaques. Considerando a importância 
na promoção do desporto náutico, foi 
deliberada a concessão de um apoio 
no montante de € 800,00 (oitocentos 
euros) para o fim pretendido.
David Furtado Paiva solicitou apoio 
para o projeto Rally para a época 
2020, no qual vem referenciado a 
calendarização das provas a participar 
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A Câmara Municipal e o Centro 
Desportivo e Recreativo do Nordeste, 
na sequência das medidas de 
recomendação e de contingência 
relacionadas com a propagação 
da infeção Covid-19, e face aos 
comunicados da Federação Portuguesa 
de Futebol e que a Associação de 
Futebol de Ponta Delgada seguiu 
em consonância, orientados no 
sentido de serem finalizadas todas 
as competições nacionais de futebol 
e futsal, de todos os escalões de 
formação, optaram por cancelar o 
Torneio de Futebol Infantil Priolo Cup 
Nordeste 2020.
A Câmara e o Centro Desportivo 
agradeceram a todas as equipas 
(18 nesta edição de 2020) e aos 
patrocinadores a confiança, interesse 
e motivação em participar neste 

evento no concelho do Nordeste e cuja 
participação desejam ter na edição de 
2021.

Outros eventos 
Entre março e maio foram cancelados 
os restantes eventos que o Centro 
Desportivo tinha calendarizado e 
só a partir de junho arrancaram as 
atividades possíveis de realizar ao 
ar livre e para um máximo de 20 
participantes.
A restante programação para este 
verão seguirá os mesmos moldes até 
novas orientações das autoridades de 
saúde. 

CANCELADO PRIOLO CUP 
E OUTRA ATIVIDADE DO CENTRO 
DESPORTIVO

no corrente ano. No presente ano 
tem como objetivo participar nas 
seguintes provas: Rally Santa Maria, 
Rally do Pico e Rally de São Miguel. 
Solicitou ainda apoio para aquisição 
de uma viatura mais competitiva, para 
tentar melhorar os resultados nos 
anos anteriores. Considerando que o 
valor da exposição que o município 
terá, por conta da evidência no carro 
da publicidade efetuada, é muito 
superior ao valor do apoio requerido 
e que a participação nestas provas 
desportivas acarreta um custo 
muito elevado, razão pela qual o 
apoio solicitado é essencial para 
a participação do concorrente nas 
respetivas provas, foi-lhe atribuído  
um apoio no montante de € 2.000,00 
(dois mil euros) para o fim pretendido. 
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