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editorial
Este ano a Quaresma foi vivenciada de uma forma diferente. Os nossos irmãos 
romeiros não saíram, as cerimónias religiosas foram canceladas ou realizadas 
com distanciamento social e em consonância com as diretrizes da Direção 
Regional de Saúde. A época da Páscoa, que representa para as pessoas de fé o 
amor, a luz e esperança, foi vivenciada de forma muito mais introspetiva em 
detrimento da parte social, atendendo à necessidade de se evitarem grandes 
concentrações familiares tão habituais nesta época de enorme significado e 
importância para a vida de todos os Cristãos.
A prevenção terá de estar sempre presente nos nossos comportamentos sociais, agora mais porque se aproxima a época 
das manifestações religiosas dedicadas ao Espírito Santo que, por tradição, são propícias ao convívio. Este ano teremos 
de reinventar os Impérios e as Domingas por forma a conseguirmos conter esta pandemia que teima em atormentar-nos.
Todavia, há mais vida para além da pandemia e, como gostamos do nosso Concelho asseado, procedemos à limpeza 
aprofundada dos centros urbanos das nossas freguesias, não esquecendo dos adros das igrejas. No Posto de Turismo da 
Vila de Nordeste, como vem sendo já tradição, preparámos o Mercadinho de Páscoa, um espaço que foi renovado com o 
intuito de valorizarmos o que é nosso, de enaltecermos os nossos artesãos e o artesanato Nordestense. Não percam, até 
ao dia 30 de abril, a oportunidade de o visitar. A qualidade dos produtos expostos bem merece a vossa visita, com uma 
escolha muito variada que permitirá o enriquecimento do lar de cada um e até a aquisição para oferta aos vossos familiares 
e amigos. O Mercadinho da Páscoa está aberto todos os dias, incluindo os fins de semana e obedece às recomendações da 
Direção Regional de Saúde.
Recentemente o concelho de Nordeste ficou mais pobre com a morte do Padre José Agostinho Sousa Barreiro que, apesar de 
ter nascido no concelho da Ribeira Grande, foi no Nordeste que, de uma forma apaixonada e dedicada, colocou todo o seu 
trabalho ao serviço dos seus paroquianos e alunos de tal forma que é lembrado, por todos os nordestenses e em particular 
pelos habitantes da Achada, Achadinha, Santana e Salga, como um pároco e professor de excelência, transmitindo sempre 
muita paz, harmonia e simplicidade. Foi, pois, um homem bom, apaziguador e amigo. Pela sua dedicação e serviços 
relevantes à causa nordestense, em 16 de junho de 2001 recebeu, pelas mãos do então Presidente da Câmara Municipal do 
Nordeste, Dr. José Carlos Barbosa Carreiro, a medalha de mérito Municipal e a 14 de junho de 2012 um voto de congratulação 
na Assembleia Regional dos Açores. Pelo seu percurso e lição de vida, pelo seu dinamismo, dedicação e trabalho realizado 
junto da população nordestense o Executivo da Câmara Municipal propôs um voto de pesar pelo seu falecimento, o qual 
foi aprovado por unanimidade em reunião da Câmara Municipal do Nordeste em 15 de fevereiro de 2021.
Novamente, em março, chega-nos uma notícia que tanto nos entristeceu. D. David Dias Pimentel, Bispo emérito da Diocese 
de São João da Boa Vista, no Estado de São Paulo e filho da Freguesia da Algarvia, terra de onde saiu na sua juventude, 
sucumbe à doença e acaba por falecer no dia 16 de março de 2021. D. David Dias Pimentel foi um ilustre nordestense, 
também reconhecido e homenageado pela Câmara Municipal de Nordeste, agraciado com uma Chave de Honra e, como 
retribuição pelo carinho que tinha pela sua terra natal, foi erigido um busto na entrada da sua freguesia natal. O Nordeste 
chora esta perda e endereça os sentidos pêsames à família enlutada, ao Bispo diocesano, Dom Antônio Emídio Vilar, ao 
clero e à comunidade da sua diocese.
Pois, nordestenses, este é um tempo de recato, as concentrações de pessoas têm de ser evitadas e o turismo, que assumia 
uma importância relevante para o concelho, encontra-se estagnado. Porém, para contrariar esta situação, o Município 
lançou, recentemente, um novo site o “visitnordeste.pt”, vocacionado para a promoção e divulgação do nosso Concelho. 
Pretendemos que seja mais um motor para, assim que seja possível, alavancar o turismo no Nordeste e com isso ajudar na 
retoma da economia local. Neste preciso momento este site servirá para viajar online pelo Concelho do Nordeste e ajudar 
os turistas na escolha do seu próximo destino de férias ou passeio familiar.

Nordestenses, protejam-se e protejam o próximo.

Forte abraço.
O Presidente

António Miguel Soares
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A Câmara Municipal do Nordeste 
apresentou, a 10 de fevereiro, o projeto 
de reabilitação do centro urbano da 
freguesia de Santana, no âmbito da 
reabilitação de centros urbanos de 
algumas freguesias que a autarquia 
pretende levar a efeito.
A zona a intervir, de cerca de 980m2, 
localiza-se no centro da freguesia 
de Santana, englobando o largo já 
existente e a moradia confinante 
ao mesmo e que é propriedade do 
município. 

REABILITAÇÃO DO CENTRO URBANO DA 
FREGUESIA DE SANTANA 

A intervenção tem como objetivo 
albergar as novas instalações da Junta 
de Freguesia de Santana e melhorar 
a zona envolvente. O projeto opta 
por manter os edifícios existentes, 
conservando-os e recuperando-
os, ligando o edifício (moradia) ao 
largo através da demolição do muro 
divisório, tornando-os num espaço 
único. Esta opção permitirá a criação 
de uma praça central que funcionará 
como um novo espaço de receção e de 
vivência da população da freguesia. 

O rés-do-chão do edifício principal 
(piso -1) será constituído por zona 
de arrumos e de arquivo, enquanto 
que o primeiro piso será composto 
por salas de reunião, zona de receção, 
área de exposição, escritórios, copa e 
instalações sanitárias.
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O anexo existente da moradia será recuperado e 
transformado em edifício de apoio. Será um espaço 
de socialização, ponto de encontro da população, 
palco de acontecimentos e de apoio a eventos 
culturais da freguesia. Na continuidade do edifício 
de apoio serão construídas as casas de banho 
públicas, com acabamento exterior em pedra de 
forma a garantir o enquadramento existente.
A praça é o elemento de ligação de todo o conjunto 
edificado e surge da necessidade de promover não 
só um espaço coletivo mas também a economia 
local e um património cultural de valor. 

5revista municipal



O município considera que é uma boa 
estratégia distribuir a oferta cultural por 
diferentes locais do concelho, de forma 
a disponibilizar ao público diversos 
espaços com temáticas distintas, mas 
que incluam componentes ligados à 
história dos lugares, às memórias, às 
pessoas, às tradições e aos costumes. 
Entre estes locais estão o Museu 
Municipal Nestor de Sousa (cujo projeto 
está em desenvolvimento), o núcleo 
museográfico dos moinhos do Parque 
da Ribeira dos Caldeirões (concluído no 
ano passado) e a Casa João de Melo que 
irá agregar um conjunto significativo de 
funções, levando para a zona ocidental 
do concelho uma oferta diversificada 
e de grande interesse para diferentes 
públicos e idades.
 
Intervenções que estão a ser 
realizadas na Casa João de Melo

Piso térreo
- Sala de entrada – Sala de estar alusiva 
à vida e obra de João de Melo, 

APOSTA NOS ESPAÇOS DE CULTURA COMO FORMA DE ATRAIR PÚBLICO 
incluindo painéis informativos e os 
seguintes conteúdos: cronologia de 
trabalhos/publicações, exposição de 
alguns objetos pessoais, explicação 
da evolução da “Casa João de Melo”, 
informação sobre outras obras 
inspiradas no trabalho de João de Melo 
e um texto de autorreflexão sobre o seu 
trabalho.
- Sala de informática – espaço internet 
que pode ser usado pela população 
local ou por visitantes.
- Cozinha – núcleo expositivo sobre 
as casas e as cozinhas tradicionais, 
com diversos painéis informativos 
e objetos etnográficos referentes a: 
história do lugar, casa tradicional 
açoriana, casa tradicional do Nordeste, 
cozinha antiga, utensílios de cozinha, 
agricultura e gastronomia.
Ainda na cozinha, haverá um espaço 
com informação sobre as paisagens 
e curiosidades da Achadinha.
- Na grande sala situada do lado direito 
da casa: oficina de trabalho de um 
artesão local.

Piso superior
- Sala de exposições temporárias 
(grande sala polivalente);
- Biblioteca (livros doados por João 
de Melo e todas as publicações da 
autoria do autor) com sala de leitura 
e zona de exposição de artigos antigos 
(máquina de escrever, canetas de 
aparo, livros da escola, cadernos, entre 
outros objetos);
- Quarto de dormir: reconstituição 
de um quarto antigo (mobília 
antiga que foi recentemente doada 
ao Museu Municipal Nestor de Sousa) 
incluindo roupas de cama, roupas de 
dormir, objetos pessoais e um painel 
informativo;
- Sala das crianças: espaço de 
entretenimento dedicado a crianças, 
com jogos didáticos, puzzles, painel 
informativo e zona de brincar.
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O edifício do município situado na 
Rua António Alves de Oliveira, onde 
se encontra instalada a Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens do 
Nordeste e alberga a sede de entidades 
culturais do concelho, será alvo de 
obras de reabilitação pela câmara 
municipal. 
O edifício, beneficiado pelo município 
ao longo dos anos, com a execução de 
algumas obras, com maior expressão 
atrás e à direita do edifício, em várias 

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CPCJN 
quotas, e com a finalidade de albergar 
as entidades que se encontram ali 
instaladas, veio a demonstrar-se 
ineficaz em termos de iluminação e de 
ventilação, prejudicando a qualidade 
dos espaços e o desempenho na 
utilização das áreas respetivas. 
Neste sentido, a câmara municipal 
considerou urgente dar início a 
um procedimento de reabilitação 
do imóvel, de modo a que possua 
melhores condições de acessibilidade, 

proteção civil

Encontra-se em funcionamento o novo equipamento que 
a câmara municipal adquiriu para o Serviço Municipal de 
Proteção Civil.
O equipamento adquirido veio 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 dispor de 
uma tecnologia atual, eficiente, rigorosa e adequada ao 
combate dos desastres naturais, calamidades, e situações 
de catástrofe e assim mitigar os seus efeitos provocados 
pelos desastres naturais e proteger pessoas e bens. 
O melhoramento consistiu na instalação de estações base, 
consola de mensagens/geolocalização, terminais móveis, 
portáteis e repetidores móveis, serviços e viatura de 
transporte do repetidor móvel.
A operação teve um custo total elegível de 126.283,45€, 
apoiado pela União Europeia em 107.340,93€.

NOVO EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO 
CIVIL EM FUNCIONAMENTO 

de luminosidade e de aproveitamento 
de superfícies, recorrendo para o 
efeito a escavações no rés-do-chão.
O preço base contratual está fixado 
em € 345.000,00 (trezentos e quarenta 
e cinco mil euros).
A proposta de abertura de concurso 
público para reabilitação do edifício 
foi aprovada a 15 de fevereiro do 
corrente.

destaque
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Beneficiação do acesso pedonal na Fajã do Araújo, 
lugar da Pedreira 

obras

Construção de guardas de segurança na 
Rua Nova, lugar da Pedreira
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Adaptação e ampliação de um edifício existente 
a capela funerária e respetivos acessos

Vila de Nordeste 

obras
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obras
Conclusão do Saneamento básico 
e pavimentações
Feteira Pequena 
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Canada do Cinzeiro e Rua do Arrebentão
Pedreira

Rua Debaixo da Ponte 
Vila de Nordeste

obras
Beneficiação de vias municipais

Caminho da Preguiça
Lomba da Fazenda
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obras
Beneficiação de vias 
municipais

Travessa da Courela
Lomba da Fazenda

Canada do Grémio
Lomba da Fazenda

Travessa do Telhal
Vila de Nordeste
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Rua do Polivalente
Lomba da Fazenda

Canada da Rua do Termo
Lomba da Fazenda

Caminho do Espigão da Assomada
São Pedro
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Travessa do Caminho Fundo
Lomba da Fazenda

Caminho Agrícola do Lenho
Achada

obras
Beneficiação de vias municipais
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Bairro da Nossa Senhora da Luz 
Pedreira 

Bairro da Leira
Lomba da Fazenda

obras
Beneficiação das Moradias dos Quatro 
Bairros Sociais, no âmbito da conservação e 
recuperação de habitação social
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obras
Limpeza e manutenção de 
Jardins Públicos

Beneficiação geral do Jardim Público de
Santo António Nordestinho
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Limpeza e manutenção da calçada e retelho do 
coreto do Jardim Público de 

São Pedro de Nordestinho

Limpeza e manutenção da calçada do Jardim 
do Município Vila do Nordeste 

Manutenção do parque de estacionamento e do 
jardim do Restaurante Tronqueira – Vila do Nordeste 

obras
Limpeza e manutenção de 
Jardins Públicos
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Substituição de portas e janelas do Centro Municipal
de Atividades Culturais - Vila do Nordeste

Reparação de passeios na Rua do Polivalente
Lomba da Fazenda 

Reparação de passeios na Rua Dr. Victor Macedo
Lomba da Fazenda 

Pintura do parque de estacionamento do 
Miradouro da Ponta do Sossego

Pintura de estacionamento na Rua Dr. Vitor Macedo 
Lomba da Fazenda 

obras
Passeios e estacionamento

Muro na Rua Abel Dinis 
São Pedro de Nordestinho

Reparação de passeios na Rua do 
Rosário Vila do Nordeste 

18 nordeste



Beneficiação de moradia do municipio na 
Rua da Autonomia - Vila do Nordeste

Substituição de portas e janelas do Centro Municipal
de Atividades Culturais - Vila do Nordeste

Vedação do depósito de água na Rua Abel Dinis 
São Pedro de Nordestinho

Beneficiação do campo de jogos do Bairro do Topo
Vila do Nordeste 

obras
Edifícios municipais
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Ao abrigo das competências legais 
do presidente da câmara, a quem 
cabe designar o vice-presidente, na 
sequência da renúncia de mandato do 
vereador Luís Jorge Borges Fernandes 
foi designado para vice-presidente o 
vereador em regime de tempo inteiro 
Marco Paulo Rebelo Mourão, a quem 
cabe substituir o presidente nas 
respetivas faltas e impedimentos. 

VEREADOR MARCO MOURÃO 
DESIGNADO VICE-PRESIDENTE

Flávio Soares assume cargo de 
vereador sem pelouro
O atual deputado da Assembleia 
Legislativa Regional, e 5º elemento eleito 
na lista de membros candidatos à Câmara 
Municipal do Nordeste no último ato 
eleitoral, assumiu as funções de vereador 
sem pelouro, com a competência de 
deliberação nas reuniões de Câmara e da 
Assembleia Municipal. 

O Recenseamento Geral da Popu-
lação e da Habitação arranca a 5 
de abril do corrente ano.
Será distribuído pelo recenseador, 
na sua casa, ou na caixa de correio 
na sua ausência, uma carta com 
os códigos para que responda ao 
inquérito através da internet ou 
por telefone, a partir do dia 19 de 
abril e de preferência ate ao dia 3 
de maio.
As pessoas que não possam res-
ponder ao inquérito através da 
internet ou por telefone podem 
dirigir-se à sua junta de fregue-
sia e fazê-lo no balcão que estará 
disponível para o efeito.
Além destas três possibilidades 
de resposta ao inquérito, o recen-
seador procederá, numa terceira 
fase, ao preenchimento presen-
cialmente na sua habitação.  O 
dia e a hora poderá ser agendado 
com o recenseador.
Os censos são da responsabilida-
de do Instituto Nacional de Esta-
tística e são realizados de 10 em 
10 anos. A colaboração de todos é 
muito importante.

VICE-PRESIDENTE PEDE 
RENÚNCIA DE MANDATO 
E ASSUME FUNÇÕES NO 
IROA

m
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O vice-presidente da câmara municipal, 
Luís Jorge Borges Fernandes, tomou 
posse, a 12 de março último, como 
vogal do Conselho de Administração 
do IROA, SA (Instituto Regional de 
Ordenamento Agrário) para o qual foi 
convidado pelo Governo Regional dos 
Açores.
Atendendo à importância deste cargo 
para o desenvolvimento agrário nos 
Açores, de que naturalmente faz parte 
o concelho, o vice-presidente Luís 
Jorge Fernandes aceitou o convite, 
tendo, nos termos da lei, renunciado 
ao seu mandato de vereador na Câmara 
Municipal do Nordeste, dado que o 
Estatuto do Gestor Público Regional 
é impeditivo da acumulação de 
cargos, exigindo que as funções sejam 
exercidas em regime de exclusividade.

A Câmara Municipal do Nordeste 
agradece todo o empenho e dedicação 
colocados ao serviço da autarquia e dos 
cidadãos nordestenses ao longo destes 
quase quatro anos de mandato pelo 
vice-presidente e endereça votos de 
felicidades e maiores sucessos nas suas 
novas funções, em prol da Região.
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O Centro Desportivo e Recreativo 
com o Câmara Municipal do Nordeste 
proporcionaram, em março, mais uma 
atividade direcionada aos utentes do 
Centro de Atividades Ocupacionais 
Amizade 2000, envolvendo 15 utentes 
e 8 técnicas.
Após alguns meses de inatividade, 
atendendo ao cumprimento das 
orientações da Direção Regional de 
Saúde, o Centro Desportivo retomou 
a atividade, escolhendo para o efeito 
uma instituição local. Ao contrário 
dos anos anteriores não foi possível 
este ano  acolher todos os Centros de 
Atividades Ocupacionais da ilha de 
São Miguel atendendo à pandemia. 
Entre as atividades proporcionadas 
estiveram o jogo de bubble football 
complementado com pula-pula para 
um pouco de brincadeira. 
Foi a própria Associação Amizade 
2000 a propor a realização da 
atividade para os seus utentes, como 
tem acontecido nos anos anteriores.

ATIVIDADE LÚDICA PARA POPULAÇÕES ESPECIAIS 

so
ci

al
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Uma família da Achadinha foi apoiada nas obras 
de remodelação da habitação particular.
As obras foram executadas no âmbito de um 
programa de apoio de emigrantes, designado 
“aid for Portugal”, com a ajuda do município, 
através do programa do Fundo Municipal de 
Emergência Social, e da Junta de Freguesia da 
Achadinha.

Com a cooperação das três entidades, o agregado 
familiar, composto por 5 pessoas, tem agora uma 
habitação com condições básicas de segurança, 
de higiene e conforto. 

CÂMARA APOIA NA REMODELAÇÃO DE HABITAÇÃO NA ACHADINHA

À presente data, a Câmara Municipal do Nordeste, enquanto 
entidade impulsionadora dos programas de inserção 
socioprofissional, estágios e medida extraordinária Covid-19, 
tem um total de 193 ocupados e estagiários. 
Nos Programas de inserção socioprofissional, encontram-se 95 
ocupados no programa PROSA,  15 no SEI, e 12 em CTTS.
Já na Medida Extraordinária COVID 19, através do programa 
Reativar-Emprego, estão ocupadas 9 pessoas. 
Em programas de Estágios, encontram-se no INOVAR 51 
ocupados e mais duas pessoas no Reativar.
No Estágio em contexto real de trabalho, estão colocadas seis 

CÂMARA SOLICITA MAIS 147 OCUPADOS 
ALÉM DAS 193 QUE SE ENCONTRAM A TRABALHAR 

so
ci
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pessoas no Estagiar L (licenciados) e outras três no Estagiar T 
(curso técnico-profissional). 
Face ao grave problema de emprego com que se depara o 
concelho, a câmara municipal aguarda ainda a aprovação 
de candidaturas ao PROSA (referente à fase de fevereiro 
de 2021) na qual foram pedidas 147 vagas para utentes 
inscritos na Bolsa de Emprego e em condições de integrar 
este programa. 
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Cinco famílias do concelho tiveram 
o apoio da câmara municipal no 
primeiro trimestre deste ano (até 15 
de março). Ao abrigo do Regulamento 
do Fundo Municipal de Emergência 
Social, as famílias ou requerente 
em nome individual receberam um 
apoio destinado à resolução da sua 
situação de carência económica e 
social, resultante de fatores externos 
à sua vontade e quando se encontram 
esgotados os recursos existentes. Após 
análise detalhada à situação económica 
e social, com base nos fundamentos 
apresentados na informação do 

APOIO A BENS DE 1ª NECESSIDADE 

A câmara municipal apoiou mais 
5 famílias entre janeiro e meados 
de março do corrente ano. O apoio 
financeiro atribuído é destinado 
a obras gerais de beneficiação da 
habitação ou complementares, na 
sequência de análise da candidatura 
apresentada pelo munícipe. O apoio 
atribuído pelo município é por várias 
vezes complementar ao apoio da 
Direção Regional da Habitação por 

MELHORIAS NA SUA HABITAÇÃO

Foram concedidos pelo município 2 
apoios ao abrigo do Regulamento de 
Incentivo à Natalidade no início de 
2021.
O apoio atribuído pela câmara procura 
incentivar o aumento da natalidade 
no concelho sendo o valor monetário 
atribuído de 300 a 400 euros conforme 
o rendimento familiar. 
A redução de nascimentos é um 
problema que preocupa os concelhos 
e sobretudo aqueles que têm uma 
população já reduzida como é o caso 
do Nordeste.

NATALIDADE

social

requerente, é atribuído o apoio de modo 
a proceder à aquisição de bens básicos 
como sejam aquisição de óculos, de 
bens de mercearia, exames médicos não 
comparticipados pelo Sistema Regional 
de Saúde, execução de pequenos  
trabalhos nas habitações de pessoas 
idosas, entre outros bens de primeira 
necessidade. 

se manifestar insuficiente para a 
resolução integral das obras que são 
essenciais para que a moradia reúna as 
condições mínimas de habitabilidade. 
Os candidatos ao apoio à habitação 
são casais jovens, idosos e pessoas em 
nome individual com impossibilidade 
financeira para proceder a obras 
essenciais de melhoria nas suas 
habitações.
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A Câmara Municipal do Nordeste 
assinou a 23 de março um acordo 
de colaboração com o Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urbana 
(IHRU) para a solução de 75 situações 
de carência habitacional no concelho.
O acordo celebrado, destinado a 
famílias mais carenciadas e sem 
alternativa habitacional, contempla 
várias soluções, designadamente, 
arrendamento de habitações para 
subarrendamento; reabilitação de 
frações ou de prédios habitacionais, 
construção de prédios ou 
empreendimentos habitacionais e 
aquisição de frações ou prédios para 
destinar a habitação.
O acordo estabelecido com o IHRU 
terá a duração de seis anos a contar da 
data da sua celebração e vai abranger 
na totalidade 240 pessoas distribuídas 
pelos 75 agregados.

CÂMARA CELEBRA ACORDO COM O ESTADO PARA 75 HABITAÇÕES

social

António Miguel Soares salientou 
a  satisfação que é para a Câmara 
Municipal do Nordeste o protocolo 
celebrado, por vir responder a uma das 
necessidades importantes do concelho 

e que passa pela disponibilização 
de habitação condigna para várias 
famílias, algumas delas com caráter de 
urgência.

Ao abrigo do acordo de colaboração celebrado, a câmara 
municipal tem a intenção de avançar já no corrente ano com 
a construção de três habitações.

Três habitações avançam ainda este ano
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A pandemia Covid-19 fez com 
que as visitas fossem várias vezes 
interrompidas. Sentiu falta das 
visitas?
Claro que sentimos falta, estávamos 
habituados a que vocês viessem cá.
Que efeitos mais negativos tem 
tido a pandemia no seu dia-a-dia?
Olha, é não conseguirmos sair de casa 
e não se consegue estar com máscara. 
O pior da pandemia é a máscara. 
Acha que deviam ser dados outros 
apoios aos idosos durante este 
período?
Isso eu não sei responder. 
Está satisfeita com o facto de os 
idosos serem prioritários no plano 
de vacinação da Covid-19?
Não estou satisfeita com isso, porque 
já devíamos ter levado a vacina. Devia 
ter sido mais cedo. Eu tenho 71 anos e 
o meu marido tem 77, é um doente e 
eu sou uma doente de risco. Quando 
é da vacina da gripe eu sou logo 
chamada por causa da minha doença 
que é crónica.

Num ano que mudou o quotidiano 
de todos nós, mas muito em 
especial dos idosos, por fazerem 
parte do grupo de risco da pandemia 
Covid-19, fomos falar com os utentes 
do Cartão do Idoso que usufruem do 
programa das Visitas Domiciliárias, 
prestadas quinzenalmente pelas  
colaboradoras do gabinete de 
serviço social da câmara municipal. 
Não podendo chegar nesta edição 
da Revista Municipal a todas as 
freguesias, deixamos por agora a 
entrevista que fizemos a utentes de 
6 freguesias.

UTENTES DAS VISITAS 
DOMICILIÁRIAS

Maria do Rosário Silveira Rodrigues
Lomba da Fazenda

A pandemia Covid-19 fez com 
que as visitas fossem várias vezes 
interrompidas. Sentiu falta das 
visitas?
Sim, sentimos a falta. 
Que efeitos mais negativos tem tido 
a pandemia no seu dia-a-dia?
No início, ia à missa, ia à Vila… Deste 
modo, já não vou. Não posso sair, e é 
verdade que eu posso apanhar o vírus. 
Acha que deviam ser dados outros 
apoios aos idosos durante este 
período?
O que é que vocês podem fazer? Se 
vocês vão a casa de algum idoso que 
esteja doente  vocês podem levar a 
doença consigo. 
Está satisfeita com o facto de os 
idosos serem prioritários no plano 
de vacinação da Covid-19?
Eu já fui chamada para saber se queria 
levar a vacina. Disse que sim, claro, e 
estou satisfeita. 

Ilda Pereira Brandão
Lomba da Fazenda

A pandemia Covid-19 fez com 
que as visitas fossem várias vezes 
interrompidas. Sentiu falta das 
visitas?
Sentimos sim, quando vinham cá 
sempre era um conforto. 
Que efeitos mais negativos tem tido 
a pandemia no seu dia-a-dia?
Não podemos sair de casa, temos uma 
senhora que vai fazer as compras aqui 
para casa. 
Acha que deviam ser dados outros 
apoios aos idosos durante este 
período?
Não falta quem tenha mais necessidade 
do que nós. 
Está satisfeita com o facto de os 
idosos serem prioritários no plano 
de vacinação da Covid-19?
Acho que sim, é bom para nós. 

Berta Afra Tavares
Salga 

A pandemia Covid-19 fez com 
que as visitas fossem várias vezes 

Daniel Andrade Pereira
Achadinha

interrompidas. Sentiu falta das 
visitas?
Sim, um pouco, estávamos acostumados 
com movimento e estranhamos a falta 
dele.
Que efeito mais negativo tem tido a 
pandemia no seu dia-a-dia?
Essa pandemia para nós não é fortuna e 
para pessoas de idade ainda é pior. 
Acha que deviam ser dados outros 
apoios aos idosos durante este 
período?
Não acho que tenha falta de nada. 
Está satisfeito com o facto de os 
idosos serem prioritários no plano 
de vacinação da Covid-19?
Estou contente que já levei a vacina. 

so
ci

al
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A pandemia Covid-19 fez com 
que as visitas fossem várias vezes 
interrompidas. Sentiu falta das 
visitas?
Já se sabe que sim. A gente sempre 
gosta quando temos visitas, uma 
pessoa habitua-se e depois faz tanta 
falta, porque tem dias que não vemos 
ninguém. 
Que efeitos mais negativos tem tido 
a pandemia no seu dia-a-dia?
Eu vou passando mais ou menos, a 
empregada vem cá acima, faz as minhas 
voltinhas. Nunca mais saí para lugar 
nenhum, a minha filha vai à cidade mas 
nunca vou com ela. 
Acha que deviam ser dados outros 
apoios aos idosos durante este 
período?
O que é que eles vão fazer (governo)? 
Eles também não sabem o que vão 
fazer… uns estão de acordo e outros 
não. 
Está satisfeita com o facto de os 
idosos serem prioritários no plano 
de vacinação da Covid-19?
Eu acho bem, se a vacina vai fazer bem 
acho que devemos levar todos. 

Maria Eduarda Borges Pacheco
Vila de Nordeste

A pandemia Covid-19 fez com 
que as visitas fossem várias vezes 
interrompidas. Sentiu falta das 
visitas?
Claro que sentimos falta.
Que efeito mais negativo tem tido a 
pandemia no seu dia- a- dia?
Uma pessoa não anda à vontade por 
aí, tem sempre receio de ir para alguns 
sítios.
Acha que deviam ser dados outros 
apoios aos idosos durante este 
período?
Eu concordo que vocês não podiam vir 
aqui por causa do vírus. Não se podia 
fazer mais nada. 
Está satisfeito com o facto de os 
idosos serem prioritários no plano 
de vacinação da Covid-19?
Sim, acho bem começar pelas pessoas 
de mais idade e que têm problemas de 
saúde.

António da Silva Sousa
Achada 

A pandemia Covid-19 fez com 
que as visitas fossem várias vezes 
interrompidas. Sentiu falta das 
visitas?
Sentimos bastante falta. Nós aqui 
fechados, sem ver vocês, foi uma coisa 
séria. 

Maria Etelvina Pimentel
Santana 

Que efeitos mais negativos tem tido 
a pandemia no seu dia-a-dia?
Estamos aqui em casa, porque temos 
medo de sair. Se saio, coloco logo 
a máscara. Não contactamos com 
ninguém e se temos de o fazer estamos 
distantes uns dos outros. 
Acha que deviam ser dados outros 
apoios aos idosos durante este 
período?
Eu penso que estão fazendo o bem pelos 
idosos. 
Está satisfeita com o facto de os 
idosos serem prioritários no plano 
de vacinação da Covid-19?
Sim, os idosos devem ser os primeiros.

A pandemia Covid-19 fez com 
que as visitas fossem várias vezes 
interrompidas. Sentiu falta das 
visitas?
Sentimos sim. 
Que efeitos mais negativos tem tido 
a pandemia no seu dia-a-dia?
Não podemos estar com a família, não 
podemos sair de casa, só saio para ir 
para o hospital, nem saio para a missa. 
Acha que deviam ser dados outros 
apoios aos idosos durante este 
período?
Não, as meninas não podiam vir, porque 
não se sabe se podiam ter alguma coisa 
e passar para a gente. 
Está satisfeito com o facto de os 
idosos serem prioritários no plano 
de vacinação da Covid-19?
Sim, acho que está muito bem. 

Dionísio de Medeiros Costa
Algarvia
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Pelo percurso e lição de vida, pelo 
dinamismo, dedicação e trabalho 
realizado junto da população 
nordestense, o executivo da Câmara 
Municipal do Nordeste aprovou, por 
unanimidade, um voto de pesar pelo 
falecimento do Padre José Agostinho 
Sousa Barreiro, pároco aposentado 
das paróquias da Achada, Santana, 
Achadinha e Salga. 
O Padre José Agostinho Sousa Barreiro 
nasceu no concelho da Ribeira Grande, 
mas foi no Nordeste que de uma forma 
apaixonada e dedicada colocou todo 
o seu trabalho ao serviço dos seus 
paroquianos e alunos de tal forma que 
é lembrado por todos os nordestenses 

PADRE JOSÉ AGOSTINHO BARREIRO
e em particular pelos habitantes da 
Achada, Achadinha, Santana e Salga, 
como um pároco e professor de 
excelência, transmitindo sempre muita 
paz, harmonia e simplicidade. Um 
homem bom, apaziguador e amigo.
A sua ligação ao concelho do Nordeste 
inicia-se no ano de 1970 através 
da nomeação enquanto pároco da 
freguesia da Achada, onde desenvolveu 
a atividade religiosa até ao dia 10 de 
março de 2018.
Por vontade própria foi sepultado no 
cemitério da Achada, prolongando para 
sempre a sua ligação ao Nordeste e aos 
nordestenses.

Biografia 
O padre José Agostinho Sousa Barreiro 
nasceu no dia 8 de março de 1937 
na freguesia da Lomba da Maia, no 
concelho da Ribeira Grande.
Aos treze anos ingressou no Seminário 
Episcopal de Angra do Heroísmo, tendo 
terminado o curso de Teologia em 1962. 
Foi ordenado sacerdote no dia 3 de 
junho do mesmo ano, com apenas 25 
anos de idade.
No dia 1 de julho de 1962 celebrou a 
primeira missa e é nomeado pároco 
da paróquia da Lomba de São Pedro, 
concelho da Ribeira Grande, pelo bispo 

A Câmara Municipal do Nordeste 
lamenta o falecimento de D. David Dias 
Pimentel, bispo emérito da Diocese de 
São João da Boa Vista, no Estado de 
São Paulo, Brasil, sendo este natural do 
concelho do Nordeste. 
D. David Dias Pimentel faleceu a 16 
de março do corrente, aos 79 anos, 
lamentavelmente vítima de Covid-19. 
Nos meios religiosos locais, o lema 
episcopal do bispo natural dos Açores 
‘Servir, não ser servido’ traduziu o 
ministério de D. David “junto ao povo 
de Deus no Brasil, especialmente no 
Estado de São Paulo, terra que adotou 
como sua morada”.
D. David Dias Pimentel nasceu a 18 
de março de 1941, na Algarvia, tendo 
passado pela Diocese de Angra, de 
onde saiu na juventude. Foi ordenado 
presbítero a 21 de dezembro de 1969, 
e bispo a 31 de janeiro de 1997, em São 
José do Rio Preto, em São Paulo.
D. David Dias Pimentel foi o quarto 
bispo da Diocese de São João da Boa 

FALECIMENTO DE D. DAVID DIAS PIMENTEL 
Vista, onde tomou posse no dia 25 de 
março de 2001 até 28 de setembro de 
2016.

A ligação ao Nordeste 
D. David Dias Pimentel foi uma 
personalidade acarinhada pela 
Câmara Municipal do Nordeste e pelos 
nordestenses, muito em especial pela 
sua Algarvia, tendo-se deslocado a 
este concelho em algumas ocasiões a 
convite do município.
Em retribuição pelo carinho que o 
próprio tinha para com a sua terra natal, 
e em homenagem a várias gerações de 
nordestenses que emigraram em busca 
de um futuro promissor, chegando 
muitos a desempenhar altos cargos 
nos países e nas comunidades de 
acolhimento como foi o caso de D. David 
Dias Pimentel, a Câmara Municipal 
do Nordeste homenageou o ilustre 
nordestense com a Chave de Honra do 
Município e dedicou-lhe um busto na 
entrada da freguesia de nascimento. 

Neste momento de luto, a Câmara 
Municipal do Nordeste endereça o mais 
profundo pesar à família de D. David 
Dias Pimentel, ao bispo diocesano, 
Dom Antônio Emídio Vilar, ao clero e à 
comunidade da sua diocese.

Dom Manuel Afonso de Carvalho.
Por altura da guerra colonial prestou 
serviço, como capelão militar, 
em Moçambique, funções que 
desempenhou até 14 de abril de 1970, 
passando daí para a paróquia da Achada 
e onde permanece até à aposentação. 
No concelho do Nordeste exerceu, 
também, as funções de pároco das 
freguesias da Achadinha, Santana 
e Salga e acumulou o trabalho de 
professor na Telescola durante oito 
anos, de 1974 a 1982, na freguesia da 
Achada. No ano de 1982 iniciou a sua 

atividade letiva na Escola Preparatória 
do Nordeste, terminando a sua carreira 
docente no ano letivo de 1998/99 na já 
denominada Escola Básica Integrada 
com Secundário do Nordeste.
Pela sua dedicação e serviços relevantes 
à causa nordestense, em 16 de junho 
de 2001 recebeu, pelas mãos do então 
presidente da Câmara Municipal do 
Nordeste, José Carlos Barbosa Carreiro, 
a medalha de mérito municipal e a 
em 14 de junho de 2012 um voto de 
congratulação na Assembleia Regional 
dos Açores.

so
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CEDÊNCIA DE IMÓVEL A AGRUPAMENTO 720 DE NORDESTE
A camara municipal celebrou com o 
Agrupamento 720 de Nordeste um 
protocolo de cedência de um prédio 
para sede dos escuteiros. A moradia, 
propriedade do município, está situada na 
Rua da Autonomia, na Vila do Nordeste, 
onde esteve instalado o veterinário 
municipal até à sua aposentação. 
A cedência do imóvel vem colmatar uma 
necessidade urgente do Agrupamento 
de Escuteiros da Vila do Nordeste, cuja 
atividade estava a ser desenvolvida nos 
últimos anos num espaço localizado na 
sede do União Desportiva do Nordeste. 
O espaço, por se localizar numa zona 
residencial, foi também considerado 
pela câmara como sendo o ideal para 
o desenvolvimento das atividades 
escutistas. 

O protocolo de cedência terá a duração de 
5 anos podendo ser renovado se for essa a 
intenção de ambas as partes. 

Para a instalação do Agrupamento 720 
a câmara municipal procedeu a obras de 
beneficiação da moradia.

O Agrupamento 1300, da localidade 
da Lomba da Pedreira, esteve reunido 
com a câmara municipal com o intuito 
de ser dado a conhecer o plano anual 
de atividades da instituição para o 
corrente ano. Na reunião foram ainda 
abordados alguns projetos que o 
agrupamento pretende desenvolver a 
médio prazo. 

AGRUPAMENTO DA PEDREIRA
António Miguel Soares enalteceu o 
trabalho que o agrupamento 1300 
da Pedreira tem vindo a realizar em 
prol do escutismo e em benefício do 
Nordeste, e reforçou, uma vez mais, 
a total disponibilidade do município 
para continuar a apoiar esta e todas 
as outras instituições do concelho, 
referindo a importância que assumem 
no contexto social local.

A Câmara Municipal do Nordeste 
lançou uma campanha junto da 
comunidade a sensibilizar para o 
Dia Internacional da Mulher e para a 
igualdade de direitos que está inerente 
à data instituída pelas Nações Unidas 
em 1975.
A campanha foi lançada junto do 
comércio e de serviços locais, assim 
como em todas as valências do 
município e comunidade em geral, 
sensibilizando para o uso de uma peça 
de roupa ou de um acessório de cor 
rosa (cor-de-rosa) no dia em que se 
assinala a efeméride, a 8 de março.

COMÉRCIO E SERVIÇOS 
ADEREM A 
DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER 

social
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NOVA CAMPANHA DE 
ESTERILIZAÇÃO

A campanha de esterilização de cães e gatos, que a câmara 
municipal levou a cabo entre 25 de setembro e 30 de 
novembro de 2020, permitiu esterilizar 26 animais (19 
canídeos e 7 felídeos).
Infelizmente, não foi possível chegar a todas as pessoas 
inscritas, no entanto, novamente em parceria com 
a Câmara Municipal da Lagoa, a Câmara Municipal 
do Nordeste está a articular mais uma campanha de 
esterilização para o corrente ano. 
O objetivo desta campanha passa por sensibilizar os 
munícipes para o controlo reprodutivo dos seus animais 
e consequente redução de animais errantes, assim como 
para que procedam à microchipagem e vacinação da raiva 
dos seus animais (obrigatório por lei). 

ABATE DE ANIMAIS DE COMPANHIA 
PASSA A SER PROIBIDO

Por aprovação da Assembleia Legislativa Regional, de 23 
de fevereiro de 2021, passou a ser proibido nos Açores o 
abate de animais de companhia e de animais errantes.
A proposta prevê que o diploma entre em vigor logo a 
seguir à sua aprovação, antecipando o fim do abate dos 
animais saudáveis em canis e centros de recolha oficial.
A alteração da lei veio obrigar a que as autarquias se 
adaptassem rapidamente à legislação, garantindo 
medidas urgentes para assegurar que não há abate como 
resposta à sobrepopulação animal nos seus concelhos. 
A Câmara Municipal do Nordeste mantém nos últimos 
anos um protocolo com a Câmara Municipal da Lagoa 
para recolha dos animais errantes, havendo nos serviços 
da autarquia um parque de espera de animais do concelho 
que aguardam adoção. 

bem estar dos animais
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FREGUESIAS ALGARVIA ACHADA ACHADINHA FAZENDA VILA S.ANTÓNIO S.PEDRO SANTANA SALGA TOTAIS

INSCRITOS 251 460 488 874 1193 294 286 398 509 4760

BRANCOS 3 6 3 4 5 1 1 1 4 41

NULOS 2 2 1 8 6 0 1 4 3 33

MARISA MATIAS 2 5 3 10 19 3 14 7 8 71

MARCELO R. SOUSA 90 154 153 267 397 109 82 140 158 1550

TIAGO M. GONÇALVES 1 0 3 4 4 3 4 4 3 26

ANDRÉ VENTURA 5 14 24 15 43 9 1 17 14 142

VITORINO SILVA 1 0 4 2 9 2 0 3 2 23

JOÃO FERREIRA 4 3 3 4 4 3 0 1 2 24

ANA GOMES 2 13 11 36 40 7 13 16 15 153

VOTANTES 110 197 205 350 527 137 116 193 209 2044

ABSTENÇÃO 141 263 283 524 666 157 170 205 300 2709

No total das freguesias do concelho do Nordeste, o candidato independente Marcelo Rebelo de Sousa foi o mais votado, com uma 
larga vantagem sobre os restantes candidatos, com 1550 votos, seguido da candidata independente Ana Gomes, com 153 votos, e 
do candidato do Partido Chega, André Ventura, com 142 votos.  
Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, foi a 4ª candidata mais votada, com 71 votos, seguida do candidato Tiago Mayan Gonçalves, 
do Partido Iniciativa Liberal, com 26 votos, do candidato do PCP, João Ferreira, com 24 votos, e do candidato independente Vitorino 
Silva com 23 votos.
A taxa de abstenção voltou a ser significativa, acompanhando a tendência verificada a nível regional e nacional. 

RESULTADOS DO CONCELHO DO NORDESTE NAS ELEIÇÕES 
PARA A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 2021
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A Câmara Municipal do Nordeste 
aprovou em reunião de câmara, do dia 15 
de fevereiro, a isenção, a título excecional, 
de 50 por cento do pagamento das rendas 
de edifícios do município destinados ao 
comércio e serviços, dos alugueres dos 
espaços destinados ao comércio, bem 
como da taxa referente à ocupação da via 
pública do quiosque municipal.
As medidas excecionais e transitórias 
terão o prazo de 6 meses, podendo 
prolongar-se até ao final do ano em 
curso caso o estado de emergência ou de 
calamidade pública se mantenham até 
essa data com o objetivo de prestar apoio 
económico-financeiro às empresas 
sedeadas no concelho e mitigar os 
impactos provocados na economia pela 
pandemia Covid-19. Estas medidas 
aplicam-se no caso de existirem perdas 
de rendimento comparativamente com o 
mês homólogo do ano anterior. 
Em resultado da aplicação das medidas 

CÂMARA ISENTA ESPAÇOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE RENDA E TAXAS

propostas, calcula-se um impacto na 
receita do município no montante de 
7.613,75€ (sete mil seiscentos e treze 
euros e setenta e cinco cêntimos), o 
qual não coloca em risco o equilíbrio 

Por solicitação da Santa Casa da 
Misericórdia, a Câmara Municipal do 
Nordeste cedeu 50 testes rápidos para 
deteção do vírus SARS-CoV-2, por 
forma a combater esta grave doença 
pandémica e evitar um novo surto de 

TESTES DE DESPISTE COVID 

contágio naquela Estrutura Residencial 
para Idosos que foi tragicamente afetado 
pela COVID 19, com vítimas mortais e 
vítimas atingidas por focos de contágio 
tanto em utentes como em profissionais.
A câmara municipal adquiriu, também, 

testes para despiste aos funcionários da 
autarquia na eventualidade de serem 
necessários, o que felizmente ainda não 
veio a suceder. 

co
vi

d-
19

orçamental, na medida em que assegura 
a compensação desse valor por via da 
redução da despesa na conservação de 
bens, estudo, pareceres, consultoria e 
outros trabalhos especializados.

Com a implementação deste apoio a câmara municipal espera proporcionar 
a recuperação económica e financeira dos estabelecimentos comerciais do 

concelho atingidos pela quebra na procura dos respetivos serviços.
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A Câmara Municipal do Nordeste aprovou, a 1 
de fevereiro, a isenção das tarifas fixas de água e 
resíduos para os consumidores não domésticos. 
A isenção aplica-se às empresas da hotelaria/
alojamento e à restauração e similares, entre 
janeiro e junho, com a possibilidade de se 
prolongar até ao final do ano caso a pandemia 
se mantenha e com prejuízo direto para as 
empresas. 
A aplicação desta medida é possível através 
da celebração de uma adenda ao contrato 
programa celebrado entre a câmara e a empresa 
municipal Nordeste Ativo para a gestão do 
sistema de abastecimento público de água à 
população, saneamento de águas residuais 
urbanas e gestão de resíduos urbanos. 

ISENÇÃO DA TARIFA FIXA DA ÁGUA AOS EMPRESÁRIOS 
DO ALOJAMENTO E DA RESTAURAÇÃO E SIMILARES 

Com a adenda celebrada o município fica 
encarregue de proceder à atribuição de um 
subsídio à exploração mensal, no montante 
de 2.272,59 euros, acrescido da taxa de IVA 
aplicável. 
A atribuição deste subsídio surge como medida 
de combate ao impacto financeiro negativo 
da pandemia Covid-19 no rendimento das 
empresas do concelho do Nordeste que estão 
a ser mais afetadas pelas medidas restritivas 
tomadas.
No atual contexto de calamidade, a 
intervenção prestada pela autarquia é vista 
como indispensável no apoio aos munícipes 
e às entidades que constituem o suporte da 
economia local.
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DIRETOR REGIONAL COMPROMETE-SE COM 
REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DA EBS 

23 ANOS DA ESCOLA PROFISSIONAL 
A Escola Profissional do Nordeste celebrou a 9 de fevereiro 
o seu 23º aniversário, este ano de uma forma diferente em 
consequência da pandemia Covid-19.
O município reconhece a importância que a Escola Profissional 
do Nordeste tem representado no concelho ao longo destas 
duas décadas ao possibilitar a formação de muitos jovens.
Felicita a instituição pelo trabalho desenvolvido nestes 23 
anos de ensino e faz votos de um futuro promissor, para o qual 
a câmara municipal continuará a colaborar dentro das suas 
competências e possibilidades.

O Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Duarte Freitas, esteve em 
fevereiro na Escola Básica e Secundária do Nordeste, com vista à requalificação do campo de jogos 
da escola. 
Por via do entendimento entre a Câmara Municipal do Nordeste e o Governo Regional, através da 
Direção Regional da Juventude, o diretor regional assumiu a execução da obra, acrescentando que 
“estão ultimados todos os pormenores para que se iniciem as obras de requalificação.”
Duarte freitas referiu-se à requalificação como sendo importante para a comunidade escolar e para 
os jovens do concelho na medida em que permitirá a renovação de um espaço debilitado, permitindo 
ser uma zona com condições para ocupação dos tempos livres dos jovens.
A requalificação do campo de jogos foi um dos projetos vencedores do orçamento participativo 
regional de 2019.
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A Câmara Municipal do Nordeste recebeu o certificado da 
Associação Bandeira Azul da Europa pela colaboração do 
município na implementação do Programa Eco-Escolas 
durante o ano letivo 2019-2020, sendo reconhecido como 
Município Parceiro Eco-Escolas 2020.
No concelho, foi atribuída a Bandeira Verde Eco-Escolas à 
Escola Básica e Secundária do Nordeste. 
A Câmara Municipal do Nordeste é parceira do Programa 
Eco-Escolas através do pagamento da inscrição da EBS do 
Nordeste no programa, e que tem sido anualmente renovada 
considerando a relevância do desenvolvimento de políticas 
ambientais na comunidade escolar para que as crianças e 
jovens adotem comportamentos no seu dia a dia amigos do 
ambiente e que mais tarde sejam adultos mais informados e 
conscientes da importância do desenvolvimento sustentável. 

NORDESTE AGRACIADO PELA 
ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA 

Ao abrigo do Regulamento de 
Atribuição de Bolsa a Alunos do 
Ensino Superior, a câmara deliberou, 
a 2 de março, atribuir uma bolsa de 
estudo no valor de € 1.100,00, a pagar 
em 10 mensalidades de € 110,00 cada, 
aos candidatos Tomás Moniz Matos e 
João Gil Faria Carreiro.
A candidatura de atribuição de bolsa 

BOLSA PARA DOIS ALUNOS

A câmara municipal apoia anualmente as escolas do ensino 
básico do concelho com a cedência de material escolar. 
O material do corrente ano letivo foi entregue no início 
de fevereiro, na semana de reabertura das escolas após 
a interrupção a que estiveram sujeitas consequente da 
pandemia.
O material escolar foi entregue aos encarregados dos 
estabelecimentos, seis ao todo, não sendo possível este ano 
o habitual contacto com os alunos.
A câmara municipal está encarregue da manutenção 
dos edifícios escolares do concelho, onde recentemente 
procedeu a obras de reparação na EBJI de Nordeste e na EBJI 
Manuel Inácio de Melo, na freguesia da Salga.
Os estabelecimentos escolares que se encontram desativados 
e que passaram a servir outras valências também continuam 
a ter a manutenção da autarquia, tendo recentemente sido 
intervencionada a antiga escola da Feteira Grande.

a alunos que frequentam o ensino 
superior é aberta anualmente e tem 
como propósito motivar os jovens 
do concelho a dar continuidade aos 
estudos até à escolaridade máxima 
ajudando-os com as despesas 
inerentes aos estudos. 

MATERIAL ESCOLAR PARA AS 
ESCOLAS DO 1º CICLO

educação

O certificado de “Municipio Parceiro Eco-Escolas 2020” foi 
recebido pelo vereador da cultura e desporto da Câmara 
Municipal do Nordeste, Marco Mourão, nos Paços do 
Concelho.
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Considerando a necessidade e a obrigação 
de introduzir normas de utilização e de 
funcionamento do Campo Municipal do 
Nordeste, cumprindo a legislação em vigor, e 
de possibilitar a realização de espetáculos com 
segurança e de acordo com os princípios éticos 
inerentes à sua prática , que estabelece o regime 
jurídico do combate à violência, ao racismo, 
à xenofobia e à intolerância nos espetáculos 

FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DO 
CAMPO MUNICIPAL

A Câmara Municipal do Nordeste 
felicitou o atleta Gonçalo Cabral pela 
prestação que teve no Campeonato 
Regional de Corta Mato, realizado a 13 
de março na ilha Terceira.
O jovem atleta do Fazenda Sport 
Clube obteve o 3.° lugar no escalão 
de juvenis, contribuindo, deste modo, 
para a vitória na classificação geral da 
Seleção de São Miguel.
Este é um resultado que orgulha 
o Fazenda Sport Clube, os seus 
dirigentes, atletas e massa associativa, 
e que demonstra, como anunciado 
pelo clube, a seriedade do trabalho que 
tem vindo a ser desenvolvido pelos 
treinadores Paulo Costa, Rui Durão e 
André Amaral, bem como o empenho 

ATLETA DO FSC 
CONTRIBUI PARA 
VITÓRIA DA SELEÇÃO
DE SÃO MIGUEL 

e a dedicação de todos os atletas da 
secção de atletismo regular e adaptado.
O excelente desempenho do Gonçalo 
Cabral é, de igual modo, motivo de 
orgulho para o município do Nordeste 
por demonstrar que a aposta no 

desporto

desporto é uma mais-valia para 
os jovens do concelho ao dar-lhes 
a oportunidade de descobrir e de 
desenvolver competências.

desportivos,  a câmara municipal elaborou, e 
colocou à apreciação pública, o Regulamento de 
Utilização, Funcionamento e Segurança daquele 
espaço, tendo o mesmo sido aprovado por 
unanimidade a 4 de janeiro último.
O regulamento entrará em vigor logo após a sua 
publicação em Diário da República.
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O Mercadinho Agrícola, que se realiza semanalmente, passou a funcionar 
no Mercado Municipal. O dia da semana mantém-se, à sexta-feira, entre 
as 8h30 e as 13h00. 
O Mercadinho Agrícola foi criado com o intuito de valorizar a produção 
hortícola artesanal e ao mesmo tempo ajudar os produtores locais.
Os munícipes que tenham produção hortícola e queiram participar no 
Mercadinho devem informar-se na câmara municipal.

MERCADINHO AGRÍCOLA 
PASSA PARA O MERCADO MUNICIPAL
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O município do Nordeste tem vindo a desenvolver um plano de promoção da 
atividade física e do desporto contribuindo em simultâneo para a divulgação dos 
trilhos do concelho. 
A dinamização da oferta dos trilhos tem sido desenvolvida pelo Centro Desportivo e 
Recreativo do Concelho do Nordeste, no âmbito do seu plano desportivo e recreativo 
anual, neste caso em específico através da iniciativa “Sábados da Natureza”. O último 
passeio proporcionado foi ao Pico Bartolomeu, a 6 de março, com a participação de 
30 pessoas, na sua maioria de fora do concelho.  
O Pico Bartolomeu proporciona uma vista magnifica sobre a costa leste da ilha de 
São Miguel, e sobre a ilha de Santa Maria quando o tempo o permite, como foi o caso 
do passeio de março. 
A inscrição nos passeios pedestres é gratuita e está disponível nos meios digitais 
do centro, do município e da página oficial de promoção turística do concelho do 
Nordeste visitnordeste.pt.

PASSEIOS PEDESTRES PROMOVIDOS PELO CENTRO 
DESPORTIVO TRAZEM GENTE AO NORDESTE

desporto
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