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editorial
Nordestenses,

Atravessamos tempos de grandes preocupações, receios e angústias, medos nunca antes imaginados. 
Vivemos a incerteza do hoje e a preocupação do que por aí virá amanhã. Deixamos a televisão ligada para 
nos mantermos informados e atualizados acerca da evolução desta pandemia que tanto nos afeta. Está a ser 
difícil, mas é um ano que nos desperta para novos desafios, precauções redobradas e solidariedade entre 
todos.
O ano de 2020 ficará, para sempre, marcado pela pandemia, um vírus que nos obrigou e obriga a um 
isolamento social que tanto nos entristece e nos levou ao cancelamento das nossas festas religiosas, desde 
os tão tradicionais Impérios do Espírito Santo até às Festas dos Padroeiros das nossas localidades.
Este ano, a celebração dos 506 anos de elevação do Nordeste a concelho decorreu de uma forma mais 
recatada, mas com a dignidade que a data e o concelho merecem, através da realização de uma sessão solene 
com os eleitos locais, representantes do povo Nordestense e transmitida para todo o mundo através das 
redes sociais.
Vivemos tempos exigentes que nos obrigam a uma atenção redobrada e a trabalhos suplementares para 
que o desenvolvimento do concelho não pare, promovendo a melhoria da qualidade de vida de todos os 
Nordestenses.
Focados no presente, melhoramos os arruamentos e vias das nossas localidades, continuamos a reparar e 
beneficiar o património municipal, edifícios, paragens dos autocarros, jardins e miradouros e terminámos, 
recentemente, a colocação de piso sintético nos campos de jogos da Lomba da Fazenda e Pedreira, melhorando 
as condições para a prática da atividade desportiva dos nossos munícipes.
É no presente que se projeta o futuro e, como tal, já foi lançada a empreitada para a construção da Capela 
Mortuária da Vila do Nordeste, uma obra há muito esperada, e estamos a concluir os projetos do novo parque 
de lazer da Lomba da Fazenda, da nova praça da Achada e da ampliação do parque industrial do Nordeste.
Caras amigas e amigos, o Nordeste soube preparar e proporcionar uma época balnear segura para todos os 
Nordestenses e para os demais que nos honraram com a sua visita.

Aproxima-se uma época de grande importância e de tradições familiares, 
o Natal. A conjuntura é desfavorável a grandes ajuntamentos sociais. 
A Câmara Municipal do Nordeste irá assinalar e vivenciar a época 
natalícia com a dignidade com que todos nós lhe prestamos, no 
entanto, este ano não haverá eventos, de forma a evitar a concentração 
de pessoas. O Município decidiu elaborar o presépio junto à Igreja 
Matriz de São Jorge e iluminar o centro histórico da Vila do Nordeste. 
Continuamos a trabalhar com o nosso artesanato e comércio local 
mas, infelizmente, a passagem do ano está cancelada.
Apelo a todos que vivam esta época natalícia em família e que 
cumpram todas as indicações da Direção Regional de Saúde.

Um Feliz e Santo Natal.

O Presidente,
António Miguel Soares
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A câmara projetou um novo parque 
para a zona do antigo campo de jogos 
da Lomba da Fazenda.
Aproveitando a necessidade de 
proceder a melhorias significativas 
na zona do antigo campo de jogos 
e no edifício de apoio (clube), a 
câmara municipal optou por criar 
um campo desportivo multiusos, ao 
ar livre, complementado com outras 
estruturas que servirão a atividade 
desportiva mas também a cultura e o 
lazer.

NOVO PARQUE DA LOMBA DA FAZENDA
O projeto contempla uma ligação 
urbana ao Parque da Morgada; uma 
zona para realização de eventos; um 
ginásio ao ar livre; um percurso de 
jardim (percurso aromático); zonas 
individuais de refeição; espaço para 
circulação/passeio no interior do 
parque e zona de estacionamento.
O atual edifício de apoio ao campo 
de jogos será reabilitado, de modo 
a manter a função social para que 
foi criado, mas modernizado, mais 
funcional e com espaços de exterior 

que permitam desfrutar da envolvente.
A requalificação possibilitará uma 
nova centralidade para a freguesia e o 
prolongamento entre a rua Dinis José 
da Silva e o Parque da Morgada.
As obras serão executadas pela 
Câmara Municipal do Nordeste, 
na sequência da celebração de um 
contrato de comodato entre a Junta 
de Freguesia da Lomba da Fazenda 
e o município de cedência do campo 
de jogos e edifício de apoio, a título 
gratuito e válido por cinco anos.

Pretende-se requalificar toda uma zona de relevante interesse para a Lomba da 
Fazenda, pela sua localização e pelas vivências e recordações que a população 
tem do local, que permitirá usufruir de um espaço verde, de um campo multiusos 
e de um parque que seja atrativo para o convívio familiar. 
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Fotomontagem do novo parque
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O Parque Industrial do Nordeste vai 
ser aumentado, passando das atuais 
quatro empresas para um espaço que 
irá acolher cerca de 20 empresas, num 
investimento de 1,2 milhões de euros, 
que deverá ser financiado em 85% por 
fundos comunitários.
A obra deverá ser iniciada no próximo 
ano, faltando neste momento 
apenas resolver algumas questões 
relacionadas com os requisitos da 
candidatura a fundos comunitários, 
para que o concurso possa ser lançado.
Esta é uma obra de grande importância 
para o concelho do Nordeste, que 
se ambiciona há vários anos, e que 
irá beneficiar não só os empresários 
nordestenses mas também outros 
interessados. 
O aumento do Parque Industrial inclui 
a construção das infraestruturas de 

AUMENTO DO 
PARQUE INDUSTRIAL

saneamento básico e das redes de 
água e eletricidade, neste último caso 
com a potência instalada necessária 
para alimentar maquinaria pesada, 
numa área industrial onde trabalham 
sobretudo empresas ligadas ao ramo 
da construção civil, carpintaria e 
mecânica.

Antes de lançar a obra, a câmara 
municipal já possui 14 intenções 
de investimento, havendo lotes de 
maior dimensão, mas também lotes 
adaptados a negócios de menor 
dimensão. 

Foi lançada a concurso a empreitada 
de adaptação e ampliação do antigo 
matadouro municipal a capela 
funerária, incluindo os respetivos 
acessos, dotando-o das condições 
necessárias à nova utilização, entre 
estas, melhores condições térmicas, 
acústicas, higiénico-sanitárias e de 
acessibilidade.
Esta pretensão surge da necessidade 
de dotar a Vila do Nordeste com este 
equipamento, sendo a única freguesia 
do concelho que ainda não o possui. 
O Centro de Saúde tem uma zona 

CAPELA FUNERÁRIA DA VILA DO NORDESTE

reservada a velórios, no entanto, 
em situações como as que foram 
ocasionadas pela Gripe A e mais 
recentemente pela pandemia Covid 
-19, é usada para despiste de doenças 
contagiosas. 
Obtidos os pareceres favoráveis das 
entidades externas, designadamente, 
da Secretaria Regional da Educação e 
Cultura, por se situar dentro da área 
de proteção de espaços escolares; a 
Delegação de Saúde do Nordeste, para 
aferir as situações de saúde, higiene 
e segurança, e a Direção Regional 
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das Obras Públicas, Comunicações 
e Transportes, relativamente à 
viabilidade de construção da nova 
via de acesso, a obra foi lançada a 
concurso, pelo valor de 419. 125, 26 
euros.

Fotomontagem do novo parque
5revista municipal
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A Câmara Municipal do Nordeste 
avançou com o projeto de 
Requalificação do Centro Urbano da 
Achada, concretamente da zona da 
Praça.
A obra era desejada pela freguesia 
há vários anos, com a finalidade de 
tornar mais atrativa esta zona nobre e 
bastante movimentada da localidade 
e de criar melhores condições 

NOVA PRAÇA DA ACHADA 
para a realização das festividades. 
Algum constrangimento verificado 
na aquisição do terreno e de duas 
moradias devolutas atrasou o avanço 
da obra, pretendendo a câmara 
municipal avançar com a mesma no 
próximo ano. 
O projeto de requalificação contempla 
uma extensa zona de lazer (em escada 
para acompanhar a inclinação do 

caminho, mas com várias zonas 
planas), dotada de bancos, de árvores 
e de pequenas zonas verdes; sanitários 
públicos; um fontenário e um “treato”, 
a perpetuar a existência destes dois 
elementos do património já existentes 
na zona, e estacionamento para servir 
as moradias mais próximas e as 
deslocações ao comércio e  serviços 
ali situados.

Fotomontagem da nova praça

Fotomontagem da nova praça
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A Câmara Municipal do Nordeste adquiriu três antenas 
de telecomunicações para o Serviço Municipal de 
Proteção Civil. As antenas foram colocadas em locais 
com boas condições de captação, designadamente, no 
Pico da Algarvia, na Assomada e na Vila do Nordeste, 
junto ao edifício dos bombeiros.
Para complementar as antenas de comunicação via 
rádio, a câmara adquiriu um rádio repetidor móvel, 
com a função de substituir as antenas em situações 
em que a cobertura seja insuficiente.
O número de rádios de comunicação disponíveis 
também foi aumentado, tendo sido adquiridos mais 
rádios portáteis e outros para uso em viatura.
Esta aquisição foi feita através de uma candidatura 
ao PO2020, tendo sido comparticipada em 85% com 
fundos comunitários.

ANTENAS PARA REFORÇO DA 
COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 
Nordeste recebeu o apoio de 5.817,40 euros, destinado à 
aquisição de fatos de combate a incêndio urbano.
Trata-se de um apoio extraordinário, uma vez que já tinha 
sido deliberado o apoio à associação no montante de 6.000 
euros ao abrigo do regulamento de apoio às coletividades, 
mas como vem permitir um desempenho ainda melhor do 
corpo de bombeiros, a segurança dos mesmos e a eficácia 
dos meios de proteção civil, a câmara aprovou o reforço.

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS RECEBE 
APOIO EXTRAORDINÁRIO

A viatura adquirida pela câmara servirá o Serviço Municipal 
de Proteção Civil do Nordeste.
O apetrechamento do Serviço Municipal de Proteção Civil 
com esta viatura 4x4 vem permitir dar uma resposta mais 
eficaz e mais rápida a situações de emergência, uma vez 
que permitirá que as entidades e respetivos responsáveis 
que integram a Proteção Civil do concelho vejam resolvido 
o problemas das falhas de comunicação via rádio, quando 
é o único meio a que podem recorrer perante cortes de 
eletricidade e de redes móveis e mesmo em zonas em que a 
rede móvel é fraca ou inexistente.
Esta aquisição foi feita através de uma candidatura ao 
PO2020, tendo sido comparticipada em 85% com fundos 
comunitários.

VIATURA PARA O SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO CIVIL
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Reparação de paredão no Caminho da Quinta
Achada

Pintura geral da Casa João de Melo
Achadinha 

Reparação da pintura das paragens de autocarro de 
todas as freguesias

Reparação de passeios na Rua Dr. Manuel João da Silveira
Fazenda

Reparação de pintura de muros em vários arruamentos da 
Vila 

Reparação de joga em todos os passeios do centro da 
Vila do Nordeste 

ob
ra

s
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Demolição de 2 moradias na Rua Pe. Pacheco do Monte
Vila do Nordeste 

Execução de melhoramentos na oficina do 
parque de máquinas da CMN 

Limpeza do Caminho do Concelho
Achadinha

Reparação geral da pintura da antiga escola infantil da 
Achadinha

Beneficiação do Polidesportivo da Lomba da Fazenda

Beneficiação do Campo de Jogos da Pedreira

9revista municipal



Saneamento Básico da Feteira Pequena 
Rua de Santana e Rua do Valverde 

Aquisição de aspirador de poeiras para a carpintaria do 
parque de máquinas da câmara

Aquisição de viatura para o serviço de obras da câmara

Beneficiação do caminho de acesso à 
Praia do Lombo Gordo – Pedreira 

Beneficiação da canada entre a Rua da Fonte e a 
Rua dr. Manuel João da Silveira

Lomba da Fazenda 

ob
ra
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Adutora de Abastecimento de Água à 
Lomba da Cruz, Assomada e Algarvia
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Pavimentação dos acessos pedonais do 
Miradouro da Ponta do Sossego

Substituição de cobertura em amianto
Edifício do aterro sanitário 

Substituição de cobertura em amianto
Tanque público do Cinzeiro – Pedreira

Substituição de cobertura em amianto
Escola Primária de S. Pedro Nordestinho

Substituição de cobertura em amianto
Edifícios do parque de máquinas da CMN 

Requalificação e pavimentação do Caminho da Fajã do Araújo 
Pedreira

11revista municipal
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A Santa Casa da Misericórdia do 
Nordeste agradeceu o apoio e 
solidariedade recebidos da parte da 
autarquia no contexto da pandemia 
Covid-19, particularmente no 
período do pico do surto que afetou 
a instituição com consequências 
dramáticas, entre as quais o 
falecimento de 12 utentes da Santa 
Casa e a infeção 54 pessoas, entre 
utentes, funcionários e familiares 
próximos.
A instituição refere o apoio material 
cedido pela Câmara do Nordeste, 
traduzido de diferentes formas, onde 
destaca as várias desinfeções do lar 
por uma empresa especializada, o 

SANTA CASA AGRADECE INTERVENÇÃO DECISIVA DA 
CÂMARA NO SURTO QUE ATINGIU O LAR

alojamento em unidades de turismo 
local e refeições aos funcionários da 
Santa Casa, o apoio em refeições aos 
bombeiros e ao Centro de Saúde e 
também a oferta de equipamento de 
proteção individual para utentes e 
funcionários.
Tão ou mais importante que o apoio 
material, a Santa Casa agradeceu a 
intervenção decisiva do presidente 
da Câmara do Nordeste junto do 
presidente do Governo dos Açores e 
do diretor regional da Saúde para que 
encerrassem o lar de idosos e fossem 
transferidos os utentes para unidades 
de saúde.

O valor da despesa realizada pela câ-
mara municipal com as medidas ex-
cecionais e temporárias de resposta 
à pandemia Covid-19 foi de cerca de 
132 mil euros. Incluiu a alimentação 
dos agentes da PSP e trabalhadores da 
Secretaria Regional das Obras Públi-
cas e Transportes, vítimas da infeção 
colocadas em isolamento profilático 
em unidades de alojamento, equi-
pa de intervenção dos Bombeiros do 
Nordeste, enfermaria Covid-19 e ser-
viço de urgência no Centro de Saúde 
do Nordeste; funcionários de limpeza 
em serviço na urgência e enfermaria 
Covid no Centro de Saúde; alojamento 
de médicos, enfermeiros, funcionários 
da Santa Casa e equipas de bombeiros; 
limpeza e desinfeção no Lar de Idosos e 
unidades de alojamento; aquisição de 
material de proteção e similares e de 
bens alimentares para famílias caren-
ciadas.
A despesa com a aquisição de bens 
e serviços teve o custo de 77.239,67 
euros. O aditamento ao contrato pro-
grama com a Nordeste Ativo para pa-
gamento das tarifas fixas de água e 
resíduos de todos os consumidores 
residentes no concelho, referente aos 
meses de março, abril e maio, teve o 
custo global de 54.788,33 euros.

RESPOSTA À PANDEMIA 
COVID -19

A câmara recebeu um grupo de senio-
res da freguesia de São Sebastião, da 
cidade de Ponta Delgada, de solidarie-
dade com os falecimentos dos idosos 
do Lar da Santa Casa da Misericórdia 
do Nordeste. A este gesto solidário, ex-
tensível à câmara municipal e a todos 
os nordestenses, acrescentaram uma 
mensagem de confiança “que este con-
celho merece”. A deslocação ao Nor-
deste, também para visitar o concelho, 
foi organizada pela Junta de Freguesia 
de São Sebastião.

IDOSOS DE SÃO 
SEBASTIÃO SOLIDÁRIOS

12 nordeste



CORONAVÍRUS  (COVID-19)

REGRESSOU DE ALGUMA DAS

ÁREAS AFETADAS? 

HAVE YOU RETOURNED FROM ANY

AFFECTED AREAS?

CONTACTOU COM UM DOENTE INFETADO

HAVE YOU BEEN IN CONTACT WITH

AN INFECTED PATIENT

DIFICULDADE RESPIRATÓRIA

SHORTNESS OF BREATH

FEBRE

FEVER

TOSSE

COUGH

Linha Saúde Açores

808 24 60 24
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Os Amigos do Nordeste, nos Estados 
Unidos, não puderam este ano realizar 
o convívio anual de nordestenses, 
em virtude da pandemia Covid-19, 
mas os membros que integram a 
comissão juntaram-se para apoiar 
uma instituição do concelho.
A Santa Casa da Misericórdia do 
Nordeste, face à situação de calamidade 
que atingiu a instituição, foi a entidade 
acarinhada pelos Amigos do Nordeste, 
através de um donativo no valor de 
5.700 dólares americanos.

AMIGOS DO NORDESTE 

Tony Soares, elemento e representante 
da organização dos Amigos do 
Nordeste, apresentou cumprimentos 
ao presidente da Câmara Municipal 
do Nordeste na sua deslocação ao 
concelho para entregar o donativo à 
Misericórdia.  
A Associação Amizade 2000 também 
recebeu um apoio particular de um 
membro da organização.

A Câmara Municipal do Nordeste 
atribuiu um apoio à Amizade 2000, 
no valor de 20 mil euros, destinado ao 
financiamento de parte da construção 
de um anexo junto ao edifício da 
respetiva sede.
A Amizade 2000 recebe também, 
anualmente, mediante apresentação 
de candidatura aos apoios cedidos 
pela câmara às entidades sociais, 
recreativas, culturais e desportivas, 
um subsídio de apoio à atividade da 
instituição, que trabalha com jovens 
e adultos deficientes e inadaptados 
deste concelho.

APOIO À AMIZADE 2000

so
ci

al
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Os utentes do Cartão Municipal do Idoso vão receber um novo cartão. O cartão 
novo foi feito para os utentes que aderiram mais recentemente a este benefício 
municipal e aproveitou-se para substituir os restantes (quase 300 cartões). 
O Cartão Municipal do Idoso é destinado a pessoas com idade igual ou superior a 
65 anos, residentes no concelho, que poderão usufruir dos seguintes benefícios:

Benefícios em iniciativas culturais, recreativas e desportivas promovidas pela 
autarquia;

50 % de descontos nas tarifas e taxas de acesso a equipamentos municipais de 
lazer, desportivos e culturais;

Descontos resultantes de parcerias com a sociedade civil (consulte o folheto que 
acompanha o cartão);

Apoios concedidos pela câmara municipal, quando o beneficiário não se encontre 
integrado em agregado familiar e tenha um rendimento máximo mensal que não 
ultrapasse o valor do salário mínimo regional ou que, integrando um agregado 
familiar, a média dos rendimentos não ultrapasse aquele valor;

Apoio na aquisição de receituário crónico, em farmácias sediadas no concelho, 
devidamente comprovado pelo médico, não podendo ser cumulativo com outros 
apoios para o mesmo fim, à exceção de quando estejam esgotados. O apoio 
previsto tem o valor máximo de 60,00 € anuais, por beneficiário; 

Isenção de taxas municipais devidas pela 
execução de obras de conservação, ampliação, 
alteração e reconstrução de moradia, destinado 
exclusivamente a habitação e cujo orçamento 
total não ultrapasse os 10.000 euros. As obras 
em causa terão de ser estritamente necessárias 
para assegurar as condições de higiene e conforto 
indispensáveis à dignidade da habitação;

Execução, mediante solicitação, com descrição 
de pequenas tarefas, de pequenas reparações e 
manutenção das suas habitações ao abrigo do 
projeto “Oficina Domiciliária”. 

15revista municipal



À presente data, a Câmara Municipal 
do Nordeste tem 204 trabalhadores 
dos Programas Ocupacionais. 
Trata-se de um esforço da câmara 
municipal para empregar várias 
pessoas do concelho que de outro 
modo estariam no desemprego, 
e desta forma contribuir para o 
rendimento disponível das famílias. 
Não havendo outras respostas de 
emprego, seria necessário aumentar o 
número de ocupados pelo município, 
todavia, os programas ocupacionais, 
disponibilizados pelo Governo 
Regional, têm limitações de ocupação.
A maior parte dos ocupados, 
distribuídos pelas diferentes 
valências da câmara e outros cedidos 
a instituições, está no programa Prosa 
(ao todo, 96 pessoas) estando os 
restantes no SEI (38), no CTTS (16), 
FIOS (2) e Reativar (10).
As pessoas que se encontram em 
programas de Estágio Profissional, 
33 estão no programa Inovar, 6 no 
Estagiar para licenciados e com curso 
técnico, e 3 no Reativar. 

EMPREGO

A câmara municipal entregou mais 
uma habitação social no concelho, 
na Feteira Grande, a um agregado 
familiar sem habitação própria e que 
reunia critérios económico-sociais 
para o efeito, composto por três 
pessoas, incluindo um menor. 
Em simultâneo com esta habitação, a 
câmara municipal concluiu as obras 
de melhoria de mais três habitações 
sociais de agregados beneficiários de 
habitação social, designadamente, na 
freguesia da Achada e na freguesia de 

HABITAÇÃO SOCIAL

Perto de uma dezena de pessoas 
recorreu no último trimestre ao 
Fundo Municipal de Emergência 
Social, disponibilizado pela câmara 
municipal para acorrer a situações 
de emergência de munícipes cuja 
carência extrema não lhes permita 
resolver necessidades básicas de 
saúde, alimentação ou melhorias de 
grande necessidade nas habitações.
À semelhanças de outros apoios 
prestados pelo município, para 
requerer o apoio do Fundo Municipal 
de Emergência deverá deslocar-se ao 
gabinete de serviço social da câmara 
municipal.

FUNDO DE EMERGÊNCIA 

Cerca de 10 famílias ou pessoas em 
nome individual, jovens e idosos, 
receberam apoio da câmara no último 
trimestre para obras de melhoria das 
habitações próprias. 
Os pedidos apresentados à câmara 
visam dotar as moradias de condições 
básicas de habitabilidade do agregado, 
sendo por vezes o apoio complementar 
ao apoio financeiro atribuído pela 
Secretaria Regional da Habitação.
As pessoas que se candidatem ao 
apoio financeiro do município devem 
informar-se no gabinete de serviço 
social da câmara ou consultar a 
informação que se encontra disponível 
na página eletrónica.

APOIO À HABITAÇÃO

No último trimestre, a Câmara do 
Nordeste atribuiu no mínimo sete 
apoios a famílias do concelho que 
viram o agregado familiar aumentar. O 
Incentivo à Natalidade proporcionado 
pelo município pretende ser uma 
pequena ajuda aos casais jovens que 
decidam ter o primeiro filho ou mais 
filhos, aumentando, deste modo, o 
número de nascidos e de casais jovens 
a residir no concelho.
As famílias que pretendam beneficiar 
do Apoio à Natalidade devem dirigir-
se ao gabinete de serviço social da 
autarquia ou consultar a informação 
que se encontra disponível na página 
eletrónica www.cmnordeste.pt

NATALIDADE

Santana (uma na localidade da Feteira 
Grande e outra na Feteira Pequena).
A empreitada de beneficiação destas 
quatro moradias foi executada no 
âmbito da obra de recuperação de 
habitação fechada ou degradada, 
permitindo dotá-las de condições 
de segurança e de higiene condignas 
às famílias que nelas habitam e que 
por razões económicas ou sociais 
não podem recorrer ao crédito para a 
aquisição de habitação própria.
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RESULTADOS DAS 
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS REGIONAIS 
DE 25 DE OUTUBRO DE 2020

FREGUESIAS ALGARVIA ACHADA ACHADINHA FAZENDA VILA S.ANTÓNIO S.PEDRO SANTANA SALGA TOTAIS % VOTANTES

INSCRITOS 252 460 494 874 1193 298 285 391 503 4760

BRANCOS 1 4 2 7 9 3 2 7 6 41 1.59%

NULOS 2 4 2 9 10 2 0 1 3 33 1.28%

PS 54 104 143 134 211 63 88 106 136 1039 40.30%

PPD-PSD 73 93 97 255 330 74 52 116 103 1193 46.28%

CDS-PP 1 1 1 8 16 4 2 3 2 38 1.47%

BE 2 1 0 2 22 3 1 1 3 35 1.36%

PCP-PEV 3 2 0 1 5 0 0 3 1 15 0.58%

PAN 0 7 3 11 5 1 2 2 4 35 1.36%

PPM 1 2 6 5 12 1 1 1 1 30 1.16%

MPT 2 0 0 2 2 0 0 1 1 8 0.31%

PCTP/MRPP 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.12%

LIVRE 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.08%

CHEGA 5 6 19 6 23 11 10 3 13 96 3.72%

ALIANÇA 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0.12%

I. LIBERAL 1 0 2 1 1 2 0 0 0 7 0.27%

VOTANTES 145 226 275 443 648 165 158 245 273 2578 54.16%

ABSTENÇÃO 107 234 219 431 545 133 127 146 240 2182 45.84%

No total das freguesias do concelho do Nordeste, o Partido Social Democrata 
foi o partido mais votado, com 1193 votos, seguido do Partido Socialista, com 
1039 votos, do Partido Chega, com 96 votos, do CDS-PP com 38 votos, do Partido 
Pessoas, Animais e Natureza (PAN) com 35 votos e do Bloco de Esquerda também 
com 35 votos. Os restantes 68 votos estão distribuídos por outros partidos 
concorrentes às eleições regionais.
Consulte a tabela.
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O aniversário do município do 
Nordeste foi assinalado pela câmara 
municipal como habitualmente no 
dia 18 de julho, embora este ano 
com uma cerimónia mais curta e 
reservada à presença dos membros 
da Assembleia e das juntas de 
freguesia, em cumprimento das regras 
recomendadas pelas autoridades de 
saúde.
A cerimónia foi realizada no Centro 
Municipal de Atividades Culturais, e 
transmitida em direto para a diáspora 
e para os nordestenses residentes que 
este ano não puderam associar-se às 
comemorações. 
O presidente da Assembleia Municipal, 
Rogério Frias, e o presidente da 
Câmara Municipal do Nordeste, 
António Miguel Soares, foram as duas 
individualidades com intervenção na 
sessão comemorativa. 

506º ANIVERSÁRIO 
TRANSMITIDO EM 
DIRETOcu
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A Câmara Municipal do Nordeste reabriu a atividade do 
Centro Municipal de Atividades Culturais, após vários 
meses de encerramento consequente da pandemia Covid 
19, com um Concerto do Grupo ArQuinteto - Quinteto de 
Sopros, da Quadrivium  Associação Artística.
A reabertura foi realizada em cumprimento das regras de 
lotação do espaço e com uso obrigatório de máscara.

REABERTURA DA ATIVIDADE DO 
CENTRO MUNICIPAL

A Câmara Municipal do Nordeste foi agraciada pelo 
Agrupamento 1300 Pedreira, na cerimónia de investidura dos 
escuteiros em novas secções (Promessas) e de aniversário do 
agrupamento, que comemora este ano 15 anos. 
Outras entidades, familiares e amigos do agrupamento 
associaram-se à cerimónia, realizada a 12 de setembro na 
sede, instalada na antiga escola primária da localidade da 
Pedreira.

AGRUPAMENTO 1300 PEDREIRA
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A Ana Carolina Medeiros apresentou o seu primeiro 
livro – O Voo da Borboleta. 
Entre familiares, amigos e representantes de 
instituições, esteve presente no lançamento a Câmara 
Municipal do Nordeste, que cedeu as instalações para o 
efeito. A câmara municipal felicita a jovem Ana Carolina 
Medeiros pelo lançamento da publicação e é com 
muita satisfação que vê mais uma jovem do concelho a 
enveredar pela escrita.
O livro é uma edição da Letras Lavadas (podendo 
ser adquirido na livraria que a editora tem em Ponta 
Delgada) e foi apresentado pela ex-professora do ensino 
primário da autora, a profª Rosa Vaz de Medeiros.
A Ana Carolina Medeiros nasceu em 1987, na Vila do 
Nordeste, é formada em Serviço Social pela Universidade 
dos Açores e é atualmente técnica na sua área de 
formação na Casa do Povo da Maia.

LIVRO DE 
ANA CAROLINA MEDEIROS

O Claudio Fernandes, natural da Vila do Nordeste, e a 
Carla, esposa, abriram um negócio relacionado com a 
organização de eventos. A empresa chama-se Weddimoon 
e tem como missão incentivar os casais a contratarem um 
“Wedding Planner” (pessoa que se encarrega da preparação 
da cerimónia) sendo uma área em que ambos têm formação 
e certificação. 
A Câmara Municipal do Nordeste felicita o casal e 
congratula-se pelo espírito empreendedor de mais este 
nordestense. 

WEDDIMOON
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Nas remodelações que estão a ser efetuadas pela câmara 
municipal na Casa João de Melo, uma das divisões da 
casa terá em exposição uma amostra de quarto de cama 
completo, composto por algumas peças do final do Séc. XIX.
O mobiliário foi cedido por Maria Rosa Machado Mendes, 
em testamento da própria, falecida em fevereiro do 
corrente ano, na Vila do Nordeste. Trata-se da mobília 
do quarto de casal dos pais, da residência que possuía em 
Ponta Delgada, na freguesia de São Pedro, e é a segunda 
oferta que a doadora faz ao Museu com o propósito de ver 
perpetuadas peças de valor patrimonial.
O mobiliário foi oferecido ao Museu Municipal Nestor de 
Sousa, e fará parte de um novo núcleo deste museu, que 
será inaugurado na Casa João de Melo.

CASA JOÃO DE MELO

O documentário sobre as experiências e as paixões 
de quem fez acontecer o cinema na ilha de São 
Miguel, do realizador Francisco Rosas, foi estreado 
na comemoração dos 45 anos da RTP Açores, a 
10 de agosto. Os nordestenses Leonel Gonçalves 
e António Borges participam no documentário, 
possível de rever na página de internet da RTP (RTP 
Play -cineesperancadocumentario).

QUEM FEZ ACONTECER O 
CINEMA

O presidente da Câmara Municipal do Nordeste recebeu 
os representantes da Ordem dos Arquitetos do Conselho 
Diretivo Regional.
O arquitecto Nuno Duarte Costa, presidente do conselho, 
trouxe ao município algumas ideias inovadoras e de 
interesse que podem vir a ser aplicadas localmente, e 
disponibilizou-se para colaborar com a autarquia no sector 
que tutela, de relevante interesse para as autarquias no 
que respeita à preservação do património concelhio e à 
edificação no geral.

ORDEM DOS ARQUITETOS
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A galeria do município teve em exposição uma 
viagem pelo ritual festivo do casamento entre a 
década de 1960 e os dias de hoje, através de uma 
amostra de indumentária, acessórios, objetos, 
registos fotográficos e de vídeo.
As peças expostas remetiam o visitante para um 
período de transição em que o vestido branco 
começa a impor-se como norma. Ao contrário da 
visão popular mais moderna que olha para o vestido 
de noiva branco como tradição de longo tempo, este 
apenas surge como moda na segunda metade do 
século XIX. Era o fato preto, o traje domingueiro, 
que tipificava a forma de vestir numa ocasião social 
importante como o casamento. 
Os ramos de noiva e os bolos também foram sofrendo 
alterações década após década. Nos anos oitenta era 
rara a noiva que não via o seu ramo composto por 
aivencas e flores da época e, na década seguinte, os 
ramos de flores artificiais ganharam fama, sendo 
na maioria das vezes oferecidos por familiares ou 
amigos que residiam nos Estados Unidos da América 
ou no Canadá.
Extinguiram-se costumes, como o cortejo nupcial, 
no qual os familiares e convidados da noiva 
acompanhavam-na a pé, desde a casa dos pais até 
à igreja. Renovou-se a decoração e surgiram novos 
rituais.

MEMÓRIAS DO 
CASAMENTO NO SEC. XX 

cultura
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A câmara municipal presenteou os 
alunos do quadro de mérito do ano 
letivo 2019-2020 da Escola Básica e 
Secundária do Nordeste. O vereador 
da cultura e desporto, Marco Mourão, 
deslocou-se às escolas do 1º ciclo, na 
companhia do presidente do conselho 
executivo, para entregar os brindes 
aos alunos e aproveitar a ocasião para 
confirmar que os estabelecimentos, 

educação

que são de gestão do município, se 
encontravam em boas condições no 
arranque do ano letivo.
Os restantes ciclos também receberam 
uma lembrança do município. Aos 
alunos que agora iniciam outro nível 
académico e terminam a passagem 
de todo um trajeto escolar pela 
secundária do Nordeste, o vereador da 
cultura e desporto endereçou votos de 

NOVO ANO 
LETIVO

um futuro promissor, com o sucesso 
académico até aqui conseguido, sem 
esquecer a realização pessoal de cada 
um. 
A Básica e Secundária do Nordeste 
teve no anterior ano letivo perto de 
uma centena de alunos no quadro de 
mérito da escola.
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A Escola Básica e Secundária do 
Nordeste arrecadou sete lugares no 
VI Concurso Regional Palavras com 
História (ano letivo 2019-2020) ao 
qual concorreram 389 alunos de 20 
escolas dos Açores. 
Nas quatro categorias do concurso, 
a EBS do Nordeste apenas não teve 
classificados na primeira categoria, 
obtendo bons resultados nas restantes 
três. As alunas do 6º ano, Sofia Silva e 
Maria Noé Franco, obtiveram o 1º e 2º 
lugar, respetivamente, da 1ª categoria, 
ficando o Vasco Duarte Cabral e o 
Romeu Lima, do 5º ano, e na mesma 
categoria, com uma Menção Honrosa.
No 8º ano de escolaridade, a Simone 

ALUNOS DO NORDESTE PREMIADOS EM CONCURSO 
DE ESCRITA

A Câmara Municipal do Nordeste abriu 
em outubro o período de candidatura 
a bolsa de estudo para alunos do 
ensino superior. O município atribui 
5 bolsas de estudo, no montante de 
1.100 euros por bolsa, a pagar em 
duodécimos. A candidatura deve ser 
formalizada através de requerimento 
próprio, a fornecer pelo gabinete de 
serviço social ou na página eletrónica 
da autarquia. 

BOLSA DE ESTUDO 

Melo e a Laura Mendonça foram outras 
alunas premiadas, na 2ª categoria do 
concurso, arrecadando o 2º e 3º lugar 
respetivamente, e a Bianca Bernardo, 
do 9º ano de escolaridade, foi a 
vencedora da quarta categoria. 
A câmara municipal felicita os alunos 
premiados, os responsáveis pela 
biblioteca escolar, os docentes, o 
conselho executivo e todos aqueles 
que estão afetos ao estabelecimento 
escolar pelos bons resultados obtidos. 

O município do Nordeste, consciente 
de que a precariedade económica 
de alguns agregados familiares do 
concelho constitui um entrave à 
prossecução dos estudos, considera 
fundamental atribuir bolsas de estudo 
a estudantes oriundos de famílias 
economicamente mais carenciadas.
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A SPEA Açores associou-se à 
iniciativa mundial International 
Coastal Cleanup Day, de promoção 
do conhecimento e da conservação 
dos oceanos, através de uma ação de 
limpeza da costa. Juntamente com 
alguns membros do Agrupamento de 
Escuteiros da Pedreira e com o apoio 
da Câmara Municipal do Nordeste 
limparam a orla costeira entre a Fajã 

LIMPEZA DA COSTA

de Araújo e a Praia de Lombo Gordo.
Mesmo numa praia mais afastada de 
núcleos urbanos, encontrou-se muito 
lixo marinho, nomeadamente, muitos 
pedaços de plástico, esferovites, 
garrafas de plástico, cabos de 
embarcações, beatas, máscaras e 
inclusive microplásticos na areia da 
praia.

A Câmara Municipal do Nordeste 
está a promover uma campanha de 
esterilização de cães e gatos, gratuita 
e para residentes do concelho.
Os interessados deverão contactar a 

junta de freguesia da sua 
localidade para o efeito, 

a qual encaminhará 
posteriormente 

a informação 
para a câmara 
municipal. A 
esterilização 

ESTERILIZAÇÃO GRATUITA DE CÃES E GATOS 

é limitada a 3 animais por família. 
Algumas juntas poderão não ter 
serviço de expediente, mas estão 
abertas no horário semanal de 
atendimento.
A campanha de esterilização é 
realizada em parceria com o Centro de 
Recolha Oficial do município da Lagoa 
(CRO).

am
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A Lomba da Fazenda foi o local escolhido na ilha de São Miguel para a realização de um spot promocional de produtos 
açorianos, entre estes, o peixe, a carne, o leite, os queijos, o chá, o ananás e os vinhos. A produção do spot, da responsabilidade 
da Ventoencanado Produções e da Lightbox, trouxe até ao Nordeste 20 figurantes, durante uma semana, contribuindo para 
o comércio local, sobretudo para a restauração da Lomba da Fazenda.
Por este contributo ao comércio local e pela divulgação que a campanha publicitária fará do Nordeste, além da importância 
da promoção dos produtos regionais para a economia dos Açores e do Nordeste, a câmara municipal apoiou a produção em 
alguma logística, designadamente na cedência de seis tendas 5x5, para albergar os figurantes durante as filmagens e de 
modo a cumprir o limite máximo de pessoas por espaço no âmbito da pandemia Covid-19.

PAISAGEM DA LOMBA DA FAZENDA ESCOLHIDA PARA 
CAMPANHA DE PRODUTOS AÇORIANOS 

turismo
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A Churrasqueia do Norte é mais 
um estabelecimento que abriu no 
concelho e com uma oferta que ainda 
não existia. 
A Câmara Municipal do Nordeste 
congratula-se com o surgimento de 
mais este espaço comercial, que vem 
servir os nordestenses e quem visita 
o Nordeste, e felicita os proprietários 
por ter apostado na criação de um 
negócio próprio.
A churrasqueira situa-se na Rua do 
Rosário, próximo da escola secundária.

NOVO ESPAÇO DE 
RESTAURAÇÃO NO 
CONCELHO

Na sequencia do ato público de 
arrematação do quiosque municipal, 
situado no Largo do Jogo da Choca, a 
câmara aprovou a sua exploração, pelo 
valor de 306,25€ mensais, pelo prazo 
de um ano, passível de renovação até 
três anos por deliberação da câmara.

QUIOSQUE MUNICIPAL
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O verão de 2020 foi atípico para o setor do turismo, no entanto, a câmara municipal lançou a campanha 
que tinha programada de divulgação do Nordeste. Além de dois outdoors para a via-rápida de Ponta 
Delgada, no sentido aeroporto – centro da cidade, foram colocados mupis na Avenida Marginal, visíveis 
para quem circula de carro e a pé. 
Os outdoors da via rápida manter-se-ão até ao final do ano, e está a ser preparada uma nova campanha 
para 2021 com o mesmo objetivo de aumentar o turismo no concelho. Para os postos de turismo com 
maior afluência de visitantes (aeroporto, Avenida e Furnas) foi também lançado um tríptico com a 
informação essencial do Nordeste.
Pretende-se com estas campanhas contribuir para o aumento da receita das empresas que localmente 
dependem sobretudo do turismo. 

CAMPANHA DE VERÃO

30 nordeste



Quem passar pelo Miradouro da 
Ponta do Arnel, na Vila do Nordeste, 
poderá completar a magnífica vista 
com informação que se encontra no 
painel interpretativo recentemente 
ali colocado. 
A Ponta do Arnel possui características 
naturais de relevante interesse ao 
nível da geologia e da fauna, além 
do mais antigo farol dos Açores, que 
mantém a sua atividade até aos dias 
de hoje.

PAINEL DO ARNEL

Com o objetivo de levar o visitante a 
entrar nas freguesias, foram colocados 
painéis turísticos na entrada e saída 
das localidades, assim como do 
concelho (Salga e Pedreira).
Procurou-se destacar uma imagem 
apelativa de cada uma das localidades 

LEVAR O VISITANTE A ENTRAR NAS LOCALIDADES  

Nos meses de julho e agosto foi 
realizado mais um mercadinho de 
divulgação do artesanato do Nordeste.
Este tipo de mercadinho é realizado 
nos meses do ano em que há períodos 
mais curtos ou longos de gozo 
de férias, começando pelo Natal, 
passando pela Páscoa e terminando 
no verão, sendo os meses de julho e 
de agosto aqueles que registam uma 

ARTESANATO DO NORDESTE

Em virtude da afluência significativa 
de visitantes ao Farol do Arnel e ao 
Porto de Pescas nos meses de verão, 
e aproveitando a obra do novo parque 
de estacionamento na zona, foi 
substituída a placa sinalética por uma 
nova, no início do Caminho do Porto, 
a indicar a acentuada inclinação do 
acesso e que não é aconselhável o uso 
de viatura.
O parque de estacionamento 
executado no corrente ano pela 
câmara municipal no início do 
Caminho do Porto veio dar resposta  
ao aumento de visitantes nesta zona, 
tendo em conta as condições do acesso 
e a limitação de estacionamento junto 
ao farol.

CAMINHO DO PORTO

afluência significativa de visitantes.
O facto de o mercadinho ser realizado 
na sala de exposições do próprio 
posto de turismo contribui para que 
seja muito visitado por turistas e 
por outros visitantes da ilha que se 
encontram de férias. 
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ou do lugar de maior interesse 
turístico. A colocação destes painéis 
acompanhou a renovação da 
sinalização turística, e não só, que 
a câmara municipal fez em todo o 
concelho.
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turismo
TRILHO DA LOMBA DA 

FAZENDA 

O passeio foi organizado em parceria 
com a Liga Contra o Cancro do Núcleo 
Regional dos Açores, que promoveu a 
iniciativa solidária “Contra o Cancro 
Todos os Km Contam”, revertendo a 
receita da atividade para esta causa. 
Organizado pelo Centro Desportivo 
no âmbito da iniciativa “Sábados 
da Natureza”, o passeio juntou 14 
pessoas, sendo algumas de fora do 
concelho. 
Durante três horas, foram percorridos 
cerca de 8 quilómetros, com várias 
pausas para descanso, para lanche 
e para o habitual registo fotográfico 
do trilho, muito apreciado pelos 
participantes que o realizaram pela 
primeira vez.  

TRILHO 
QUINHENTISTA
Foi mais um passeio pedestre 
integrado na iniciativa “Sábados 
da Natureza” que  procurou atrair 
visitantes ao Nordeste através de um 
dos potenciais deste concelho que é a 
natureza. 
O percurso, com início na freguesia 
de Santo António Nordestinho, 
teve 20 participantes de diferentes 
idades. Trata-se de um trilho 
maioritariamente de montanha (mato) 
que proporciona vistas soberbas sobre 
as freguesias de Santo António e de 
São Pedro de Nordestinho e outras 
localidades do Nordeste. 
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A câmara municipal vai modernizar e completar a sinalética 
do Parque da Ribeira dos Caldeirões. Além disso, será criado 
um circuito interpretativo do parque que incluirá a história e o 
funcionamento do moinho de água, a produção de milho e de trigo 
no Nordeste, memórias do parque, clima, geologia, flora e fauna, e 
um espaço com informação para crianças. 
A nova sinalética encontra-se em fase de produção, estando para 
breve a sua colocação no parque. 

PARQUE DOS CALDEIRÕES 

O Percurso Pedestre dos Caldeirões foi outra 
aposta do Centro Desportivo na oferta de per-
cursos que o Nordeste tem. Optou-se por ini-
ciar a caminhada com uma visita ao Parque da 
Ribeira dos Caldeirões, visitando todos os seus 
moinhos, as quedas de água e os poços ao longo 

TRILHO DOS CALDEIRÕES
da ribeira, que atraem muitos praticantes de 
Canyoning ao local. Atendendo a que este tri-
lho tem apenas a distância de 5km, os partici-
pantes (20 no total) optaram por realizar parte 
do Percurso Pedestre Lomba D´el Rei, aprovei-
tando a sua ligação. 
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O Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste (CDRCN) 
dinamizou em outubro mais um evento direcionado para a natureza, desta 
vez as modalidades de canyoning, slide e BTT, no Parque da Ribeira dos 
Caldeirões. 
Aderiram à atividade 40 pessoas, divididas por grupos em consequência 
das orientações de saúde pública, que usufruíram de um vasto leque 
de atividades gratuitas, num local ideal para a prática de todas elas e 
sobretudo para o canyoning. 
Colaboraram com a organização a Câmara Municipal do Nordeste e a 
empresa Azores Adventure Islands.

CANYONING NOS CALDEIRÕES
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Revista Municipal - O Clube Naval 
do Nordeste promoveu recente-
mente uma formação de Navega-
dores de Recreio. Que balanço faz 
da formação?
Sérgio Gonçalves e Heitor Melo - Ti-
vemos a participação de nove pes-
soas, rapazes e raparigas, de idades 
bem jovens, tendo a participante 
mais jovem 14 anos. Correu muito 
bem: obtiveram uma média de 17.5, 
quando a média nacional é de 14/ 
14,5. Portanto, só ai, demonstra o 
empenho que as pessoas tiveram a 
tirar esta formação.
Quantas formações já foram orga-
nizadas pelo Clube?
Esta foi a primeira formação de mui-
tas. Temos ainda agendado algumas 
ideias, que a seu tempo irão ser divul-
gadas, desde que as pessoas adiram. 
São formações pagas, mas faz todo o 
sentido que seja o Clube Naval a pro-
mover essas formações.
Quem dá essas formações?
É uma escola, uma entidade certifica-
da para o efeito. Neste caso foi a MAP, 
na pessoa do senhor Gaspar, que é o 
proprietário e também formador. 

Logicamente que incluiu outros for-
madores, como Rui Madeira e outros. 
Tem mesmo de ser uma entidade 
certificada a dar a formação, porque, 
posteriormente, é a DGRM que emite 
as cartas de navegadores de recreio.
É importante proporcionar estas 
formações no Nordeste?
Sim, sem dúvida. Para nós é impor-
tante e para o Clube Naval também. É 
importante aproveitar a nossa oferta 
em termos de mar, juntar e cativar as 
pessoas  para este tipo de atividade. 
Claro que isto tem custos, no entan-
to, as pessoas têm vindo a aderir e 
já vamos com 79 sócios registados, 
tirando mais cerca de 20. Não temos 
parado de crescer porque as pessoas 
estão a aderir ao Clube Naval.
Que média de inscritos tem parti-
cipado?
Apareceram-nos nove pessoas, o que 
para a primeira vez já foi muito bom.
Dessas pessoas, quantas já têm 
barco próprio?
Houve um casal, que fez a formação, 
que já comprou um barco; há outro 
formando que o pai também adquiriu 
um barco e existem outros que estão 
a pensar comprar. 
Neste momento, quantas pessoas 
no concelho possuirão Carta de 
Navegador de Recreio?
Existem pessoas que têm Cédula Ma-
rítima, que é a parte profissional, mas 
que também dá para a pesca lúdica. 
Estimo, mais ou menos, que 30 pes-
soas devem ter Carta de Navegador 
de Recreio. É uma estimativa, para se 
saber ao certo, só mesmo através da 
DGRM.
Quantas pessoas estão diretamen-
te ligadas ao Clube?

Se for em termos de sócios, o nosso 
objetivo é atingir os 100 sócios pa-
gantes até ao final do ano. Começou-
-se praticamente do zero e o objeti-
vo é chegar mais ou menos aos 100 
sócios. Quem se quiser inscrever a 
partir do mês de outubro irá pagar a 
quota de 2021, por isso fica três me-
ses a beneficiar. Convém dizer que a 
quota de sócio custa só 10 euros, não 
é um valor exorbitante.
Quem pretenda aderir ao Clube o 
que tem de fazer? 
Neste momento temos uma folha de 
inscrição em que a pessoa tem de 
facultar o número do cartão de cida-
dão, a sua morada, telefone e email, 
e pode-se dirigir à direção e a outras 
pessoas ligadas ao clube. 
O Clube Naval tem sede? Onde está 
sediado?
Temos utilizado uma casinha de 
apoio do porto de pescas. Aqui por 
cima, temos utilizado a sede do Clu-
be Motard porque não temos outra. 
Temos trabalhado para isso e gosta-
ríamos de conseguir um pequeno es-
paço para se tornar sede do clube. É 
de salientar que se deu esta formação 
de Náutica de Recreio na sede do Clu-
be Motard. 
Que condições físicas (equipamen-
tos) oferece à pesca de recreio lo-
cal?
Neste momento, as condições físicas 

“Já vamos com 79 sócios registados”
O Clube Naval do Nordeste proporcionou, recentemente, a formação 
de mais nove navegadores de recreio no concelho do Nordeste, e 
tem demonstrado significativa dinâmica nos últimos tempos. Para 
percebermos melhor a atividade do clube, entrevistamos o presidente 
da direção, Sérgio Gonçalves, e o sócio Heitor Melo. 

CLUBE NAVAL DO 
NORDESTE
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são como já dissemos, o espaço é no 
porto de pescas. Já há uma garagem e 
colocou-se um portão. Já temos uma 
monitorização do portão e já arran-
jamos tinta para se pintar o edifício. 
Temos um caiaque, que as pessoas 
podem alugar, sócios ou não sócios, 
para dar uma volta. No próximo ano 
estamos a pensar adquirir mais um 
caiaque e há uma pessoa que se vo-
luntariou para oferecer outro caia-
que. Vamos também comprar uma 
prancha de paddle. 
Quem quiser alugar um caiaque o 
que deve fazer?
Esta parte ainda está a ser resolvi-
da, porque não temos uma pessoa na 
sede todo o dia. Ao fim-de-semana 
tem sempre alguém por lá e aí pode-
-se alugar. No futuro próximo, se for 
possível, pretende-se arranjar uma 
pessoa que fique ali durante o dia, no 
verão, porque vão muitos turistas ao 
porto.
Que outra atividade desenvolve o 
Clube Naval?
Tudo o que tem a ver com o mar es-
tamos a tentar abranger. Desde tor-
neios de pesca a formações. Temos, 
mais ou menos organizado, uma for-
mação de mergulho com escafandro 
(garrafas). Mas é preciso ir com calma 
e que as pessoas adiram. Queremos 
dar a formação aqui, com aulas teó-
ricas e práticas no mar, por isso, pre-

tendia-se levar as pessoas a fazerem 
as aulas práticas no barco semirrígido 
do Clube Naval, tendo em atenção os 
condicionamentos do porto. Isto para 
verem que não é só inscrever-se e ir 
fazer o curso a Ponta Delgada. Que-
remos criar as condições para que se 
possa dar a formação no Nordeste.
Recentemente, num torneio de 
pesca desportiva, o Clube home-
nageou o Senhor João Manuel do 
Rego. A que se deveu esta home-
nagem?
Prestamos esta homenagem porque 
este senhor, há muitos anos, foi a 
pessoa que veio cá dar a primeira for-
mação de Náutica de Recreio, não sei 
precisar há quantos anos atrás. Este 
senhor esteve sempre disponível para 
o Nordeste e foi uma das pessoas que 
impulsionou o Clube Naval do Nor-
deste.
Além da pesca de recreio, que ati-
vidades pode o Clube proporcionar 
à população em geral?
Passeios de barco, pesca desportiva e 
pesca de pedra. E para o ano, se tudo 
correr bem, vamos fazer um torneio 
de pesca embarcada.
De que forma esta atividade é di-
vulgada junto da população?
Neste momento, tem sido divulgado 
oralmente e através da rede social 
Facebook, mais um cartaz ou outro 
para divulgar as atividades.

O Porto de Pescas da Vila do Nor-
deste tem condições para servir a 
pesca de recreio?
Obviamente que não tem condições. 
É um espaço com muitos anos e não 
é fácil fazer muito com aquilo que ali 
está. A acessibilidade para chegar ao 
porto é complicada, mas resolve-se. 
A zona deveria ser melhorada para se 
poder ter ali os barcos, e até poderia 
ser noutro espaço que tivesse condi-
ções para tal. O Nordeste sempre foi 
virado para o mar… Poderia ser cons-
truída na Boca da Ribeira uma peque-
na marina. Outra hipótese seria na 
baía ao lado do farol, embora se co-
loque a questão do acesso. E há quem 
já tenha falado na Fajã do Araújo. 
Contudo implica várias coisas, desde 
ter que colocar eletricidade e ser um 
espaço vigiado. Estamos a reproduzir 
o que as pessoas têm falado sobre o 
assunto. 
Que porto é mais usado para este 
fim?
Os portos mais utilizados são o da 
Povoação e do Porto Formoso.
De que forma pode o Clube Naval, 
e o número de pessoas a ele asso-
ciado, contribuir para que sejam 
melhoradas as condições do Porto 
da Vila?
Ao termos um Clube Naval, com só-
cios empenhados com esta ativida-
de, conseguimos criar as condições 
mínimas para usufruir do porto. 
Porque acaba por não ser apenas os 
nordestenses a usufruir deste espa-
ço mas também os turistas com ati-
vidades ali desenvolvidas. Pode-se 
até criar alguns pacotes, como, por 
exemplo, uma visita ao farol e uma 
volta de caiaque. É de salientar que 
temos merchandising, como t-shirts 
e porta-chaves, como forma de fazer 
algum dinheiro para complementar 
os subsídios que são atribuídos. Nes-
te momento, pode-se comprar esse 
merchandising através do contato 
com os membros do Clube Naval.
Em que ano foi criado o Clube?
O Clube Naval foi criado em 2004.
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A prova decorreu no Porto de Pesca 
da Achada com a participação de 27 
pessoas.
Vítor Costa foi o vencedor do torneio, 
com um pescado de 2.450 kg, seguido 
de Roberto Costa com 2.200 Kg e 
de Alberto Couto com um total de 
1.950Kg. O participante Roberto Costa 
arrecadou também o prémio de maior 
peixe, com um peixe de 1,500Kg.
Entre todos os participantes foram 
pescados mais de 21 kg de peixe, 

PORTO DA ACHADA 
doados à Santa Casa da Misericórdia 
do Nordeste.
Houve prémios para os classificados 
e uma medalha de participação a este 
grupo de adeptos da pesca de calhau 
que todos os anos se junta no Porto da 
Achada, e ainda um almoço convívio 
oferecido pela Junta de Freguesia 
da Achada, parceira do torneio 
organizado pelo Centro Desportivo.
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O Centro Desportivo e Recreativo do 
Nordeste organizou, em parceria com 
o município e o Grupo Motard’s de 
Nordeste, o Passeio Motard 2020.
Este ano contou com mais de 25 
participantes e incluiu a passagem 
pela Vila da Povoação, Furnas, Praia da 
Ribeira Quente, Vila Franca do Campo 
e todas as freguesias do Nordeste. O 
município do Nordeste, como parceiro 
da atividade, associou-se ao grupo na 
refeição de socialização através do 
presidente da autarquia e do vereador 
da cultura e desporto.

PASSEIO MOTARD

O Clube Naval do Nordeste 
homenageou João Manuel Rego, que se 
encontra em situação de aposentação, 
por dinamizar durante vários anos 
atividades náuticas no concelho do 
Nordeste, designadamente torneios 
de pesca desportiva, e pelas formações 
proporcionadas para a obtenção de 
carta de navegador de recreio. A placa 
de homenagem foi entregue pelo vice-
presidente do município, Luís Jorge 
Fernandes, e pelo presidente do Clube 
Naval, Sérgio Gonçalves.

HOMENAGEM A JOÃO 
MANUEL REGO 

O Clube Naval de Nordeste, com a 
colaboração do Centro Desportivo, 
realizou um torneio de pesca 
desportiva de calhau no Porto de 
Pescas do Nordeste com a participação 
de 21 inscritos.
Alberto Couto foi o vencedor do 
torneio, com um total de 6.200 kg 
de peixe, seguido de João Torres 
com 3.650 Kg e de Roberto Costa 
com 2.100Kg. O vencedor arrecadou, 
também, o prémio de maior peixe, de 
1,450Kg e no total dos participantes foi 
pescado mais de 20 kg de peixe. Como 
é habitual, os classificados foram 
premiados com carretos e canas de 
pesca e uma medalha de participação 
para todos os concorrentes. 

PORTO DO NORDESTE

O empresário e patrocinador da prova 
Gaspar Pereira, também presenteou 
os participantes, com prémios 
diferenciados para o participante 
mais novo e para a única mulher a 

participar no torneio. Associaram-
se à prova outros patrocinadores do 
concelho cujo apoio foi importante 
para a sua realização. 
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