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Com a chegada do Verão, os nossos jardins e miradouros oferecem-nos uma explosão de cores e uma
diversidade de odores que apenas poderão ser vistas e sentidos neste paraíso de seu nome Nordeste. Quem
por cá vive acha tudo isto normal! O Nordeste é assim mesmo, uma terra de paisagens deslumbrantes, cascatas
e falésias vertiginosas, jardins e miradouros luxuriantes. A beleza do nosso concelho e particularmente dos
nossos jardins e miradouros, através da diversidade de plantas e flores que tão bem são tratadas e acarinhadas
pelas mãos de homens e mulheres que durante todo o ano a elas se dedicam, proporcionam às pessoas que nos
visitam sensações tão profundas e diversificadas que jamais serão esquecidas e as recordações dos momentos
aqui passados ficam gravadas para sempre. O Nordeste já sente algum movimento turístico, os esforços feitos
no combate à pandemia começam a fazer-se notar, no entanto, este ano, ainda não será possível celebrarmos
as nossas festas religiosas como tanto gostamos, com amor, dedicação e demonstração de muita fé.
Meus amigos, o Nordeste não para, trabalhamos apaixonadamente para melhorar a qualidade de vida de
todos os Nordestenses. Durante estes últimos anos, beneficiámos e requalificámos o património camarário,
desde os edifícios públicos, passando pelos jardins, miradouros e centros urbanos das freguesias. O Parque de
Máquinas do Município sofreu uma intervenção de fundo, permitindo ir ao encontro das reais necessidades da
autarquia, assim como possibilitando maior comodidade e segurança a quem nele trabalha. As vias municipais
foram repavimentadas e os passeios intervencionados, a aposta numa maior oferta de habitação social
foi e é uma das prioridades deste executivo, por isso foram adquiridas e beneficiadas casas nas diferentes
freguesias do concelho e foi celebrado um protocolo com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
(IHRU), permitindo diversificar a oferta de habitação social e melhorar as condições de vida das famílias mais
desfavorecidas. O abastecimento de água ao concelho foi reforçado, o saneamento básico da Feteira Pequena
concluído e a sede de concelho, finalmente, terá a sua casa mortuária. Porque lutamos por um Nordeste melhor,
investimos nos recintos desportivos e de lazer e iniciámos a requalificação do centro urbano da Achada com
a construção da nova praça e do centro urbano da Lomba Fazenda com a construção do
novo parque de lazer, a nascer nos terrenos do antigo campo de futebol da freguesia,
que brevemente se iniciará. E porque já pensamos no futuro, estamos a trabalhar
em projetos que consideramos fundamentais para o concelho como são o caso
da zona balnear da Boca da Ribeira, que dará ao concelho um acesso ao mar
com a dignidade que todos merecemos e a ampliação do Parque Industrial do
Nordeste que servirá para criar melhores condições de trabalho aos nossos
empresários, atrair mais empresas e criar novos postos de trabalho.
E porque para nós o mais importante são as pessoas, trabalhamos e dedicamonos diariamente em prol de um melhor Nordeste para todos os Nordestenses.
Um excelente verão para todos.

Forte abraço.
O Presidente
António Miguel Soares
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CENTRO DE ATIVIDADES CULTURAIS
E RECREATIVAS DA SALGA
Foram inauguradas as obras de beneficiação do
Centro de Atividades Culturais e Recreativas
da Salga. As melhorias que a câmara executou
consistiram na substituição de revestimentos e
de tetos, pinturas gerais do edifício, reparação de
alumínios e melhoramento do exterior.

As melhorias executadas são de grande
utilidade para a freguesia da Salga tendo em
conta a polivalência daquele espaço cultural e
o facto de ser muito usado pela freguesia.

CAMPO DE JOGOS DA LOMBA
DA FAZENDA
destaque

Na Lomba da Fazenda, a câmara inaugurou a obra de
beneficiação do campo de jogos, tendo consistido a
beneficiação na adaptação do campo a várias modalidades
desportivas através da colocação de piso sintético, vedação
do campo, reparações gerais da envolvente e colocação
de equipamentos novos (balizas, tabelas e cestos de
basquetebol). As obras realizadas vieram melhorar
substancialmente as condições para a prática desportiva
da população da freguesia e foram totalmente financiadas
pelo município sendo sua intenção apetrechar com piso
sintético todos os campos desportivos do concelho.
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PARQUE INFANTIL DA
LOMBA DA FAZENDA

CENTRO DE APOIO SOCIAL, RECREATIVO
E CULTURAL DA ACHADA

A câmara municipal procedeu à renovação geral do parque
infantil situado junto ao campo de jogos da Lomba da
Fazenda. A obra executada veio adequar o parque às regras
de segurança atuais e modernizar o espaço, o qual ficou
bastante atrativo e com mais esquipamentos para desfrute
das crianças.
A obra foi financiada por fundos comunitários através do
programa PRORURAL.

Na freguesia da Achada foi inaugurada a conclusão das
obras de alteração e ampliação da antiga escola do 1º ciclo
para adaptação a Centro de Apoio Social, Recreativo e
Cultural. A obra visou reabilitar e melhorar as condições
deste espaço de modo a disponibilizar um equipamento
destinado a apoiar crianças com necessidades especiais.
Da obra constou a reabilitação integral do edifício, a
inclusão de uma sala para o Banco de Ajudas Técnicas

(programa social do município), a adaptação de 2 salas para
aulas e trabalho com crianças com necessidades educativas
especiais, melhoramento das instalações sanitárias,
inclusão de cozinha com zona de refeições e execução de
um alpendre de ligação do exterior ao interior do edifício.
O Centro de Apoio Social acolhe neste momento 9 crianças
com idades entre os 8 e os 16 anos.

revista municipal
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CAMPO DE JOGOS DA
PEDREIRA
CAMINHO DO PORTO, PARQUE DE ESTACIONAMENTO
E SANITÁRIOS
destaque

Foram inauguradas pela câmara um conjunto de obras que
vieram melhorar o acesso ao farol e ao porto de pescas. A
autarquia procedeu à repavimentação de todo o caminho
de acesso ao farol, fez um novo parque de estacionamento
no início da descida do Caminho do Porto, para cerca de 20
viaturas, e construiu sanitários públicos na proximidade do
farol tendo em conta o elevado número de visitantes que
passam por aquele local de referência turística.
No geral desta intervenção, foram repostas as soluções
iniciais de circulação e a reabilitação funcional do
pavimento existente, através da repavimentação de todo
o pavimento, que está sujeito a um desgaste motivado
pelo tráfego de viaturas, e foram assim criadas melhores
condições de segurança quer para o acesso em viatura como
pedonal para quem visita o farol e o porto, e muito em
particular para os pescadores que usam o porto de pescas.

A câmara procedeu à beneficiação do campo de jogos da
localidade da Pedreira, na sequência das melhorias que
tem vindo a fazer nos campos de todo o concelho de forma
a modernizá-los e torná-los aptos à prática de várias
modalidades. No campo de jogos da Pedreira procedeu-se à
colocação de piso sintético, vedação do campo e reparações
gerais das instalações que permitiram renovar, melhorar as
condições da prática desportiva do recinto de jogos e dar
um aspeto agradável àquele espaço desportivo muito usado
pelos jovens da localidade.

CICLOVIA DA VILA DO NORDESTE
Outra obra inaugurada pela câmara municipal foi a ciclovia
construída numa zona central da Vila, na Avenida El Rei
D. Manuel I (mais conhecida por Variante ao Viaduto). A
ciclovia tem uma extensão à volta de 850 metros e estendese por toda a Variante terminando junto à entrada do Bairro
do Topo. A obra foi apoiada por Fundos Comunitários
através do PRORURAL.
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ADUTORA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA À LOMBA DA FAZENDA E
OUTRAS FREGUESIAS

outras obras executadas

destaque

A câmara inaugurou a adutora de abastecimento de água
à freguesia da Lomba da Fazenda e a outras freguesias
com escassez de água, nomeadamente, à Algarvia (zona do
Outeiro) e a São Pedro de Nordestinho (zona da Assomada).
A Empresa Municipal Nordeste Ativo entendeu, também,
aproveitar a construção da adutora para reforçar o
abastecimento de água das freguesias de Santana e Santo
António de Nordestinho.
O projeto de reforço de abastecimento de água foi
candidatado e aprovado por Fundos Comunitários, sendo
depois necessário proceder a diversos formalismos com
vista à instalação da adutora. O projeto e a obra são
da empresa municipal Nordeste Ativo, teve o custo de
aproximadamente 995 mil euros com o financiamento em
85 por cento de fundos comunitários, ao qual acresceu
cerca de 28 mil euros para as ligações a Santana e Santo
António de Nordestinho, que não estavam inicialmente
contempladas, tendo a Empresa Municipal Nordeste Ativo
assumido este custo adicional.

Requalificação e pavimentação do
Caminho da Fajã do Araújo
Integrada na Empreitada de
Requalificação e Pavimentação de
Arruamentos

Beneficiação de arruamentos em todas as freguesias
Ao abrigo da Empreitada de Requalificação e Pavimentação
de Arruamentos do Concelho

Beneficiação das moradias dos
4 bairros sociais – Pedreira,
Lomba da Cruz de Cima, Lomba
da Fazenda (Leira) e Santana

SANEAMENTO BÁSICO DA FETEIRA PEQUENA
Na Feteira Pequena, a câmara municipal inaugurou a obra
de reabilitação das infraestruturas de saneamento básico. A
concretização deste investimento permitiu dotar a Feteira
Pequena de redes públicas de drenagem de águas residuais
integralmente separativas e encaminhar os caudais aí
produzidos para tratamento final adequado, eliminando,
deste modo, as descargas para a Grota do Engenho de águas
residuais domésticas não tratadas.
O tratamento das águas residuais foi realizado através da
execução de duas fossas sépticas coletivas, associadas a
poços de infiltração para tratamento complementar no solo.
No arruamento intervencionado, especificamente a
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Rua do Valverde, aproveitou-se para renovar a rede de
abastecimento de água, que pela sua idade já apresentava
alguns problemas de conservação, permitindo assim
reduzir as perdas de água nas redes de distribuição e
diminuir os custos com a manutenção da mesma. O mesmo
procedimento foi realizado na Rua de Santana e numa parte
da Rua da Igreja, onde foi reposto o pavimento e renovados
os passeios.
O projeto e obra são também da empresa Municipal Nordeste
Ativo e apoiado em 85 por cento por fundos comunitários,
tendo tido o custo aproximado de 505 mil euros.

Beneficiação de 4 moradias de
habitação social: Feteira Grande,
Feteira Pequena e Achada

Beneficiação de moradias para habitação social nas
freguesias: Achadinha, Feteira Pequena e Santo António
revista municipal
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outras obras executadas

Beneficiação geral e readaptação da Casa João de
Melo a novas funções – Achadinha

Adaptação e ampliação de edifício a capela funerária e respetivos acessos
Vila do Nordeste

Limpeza e manutenção geral dos jardins públicos
de todas as freguesias

Aquisição e demolição de 2 moradias para execução
de habitação social na Vila do Nordeste – ao
abrigo do protocolo celebrado com o Estado para a
construção de 75 habitações no concelho

Beneficiação de moradia do município para sede
do Agrupamento de Escuteiros da Vila do Nordeste

Beneficiação de passeios e de estacionamento nas
freguesias: Vila do Nordeste, Lomba da Fazenda,
São Pedro de Nordestinho, Santo António, Pedreira,
Santana

Melhoria do parque de estacionamento do
Miradouro da Ponta do Sossego

Execução de vários melhoramentos na oficina e na carpintaria do Parque de Máquinas da CMN

Beneficiação do edifício onde estava instalada a
Comissão de Menores – Vila do Nordeste
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outras obras executadas

Reparações em várias escolas do 1º ciclo:
Vila do Nordeste, Salga, Achadinha,
Salga, antiga Escola da Feteira Grande,
antiga Escola de São Pedro, Achadinha e
Achada
Execução de parque de estacionamento
na Rua das Almas/Rua do Valverde
freguesia de Santana

Substituição de cobertura em amianto
em vários edifícios: Antiga Escola do
1º Ciclo da Feteira Grande, Parque de
Máquinas da CMN, Aterro Sanitário e
tanque público do Cinzeiro (Pedreira)

Conclusão do Parque dos Liberais
Achadinha

Beneficiação de caminhos rurais nas
freguesias: Lomba da Fazenda, Salga,
Vila do Nordeste, Achadinha, Lomba da
Fazenda, São Pedro, Achada, Santana

Beneficiação de património: Ermida
da Nazaré, Centro Municipal de
Atividades Culturais, Centro Cultural
Pe. Manuel Raposo, Ermida do Pranto,
paragens de autocarro de todas as
freguesias, Campo de Jogos Municipal,
Cemitério da Vila, Jardim Debaixo da
Ponte, Jardim Público da Pedreira,
Restaurante Tronqueira, Hospedaria
São Jorge, Treato da Rua Debaixo (Vila
do Nordeste), Parque da Ribeira dos
Caldeirões, Biblioteca Municipal e a
Sede do União Desportiva de Nordeste
Conclusão do pavilhão da EBJI da Vila do Nordeste
12
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outras obras executadas

Remodelação da frota camarária

Adjudicação do Projeto de Ampliaçao do Parque Industrial da
Vila do Nordeste

Correção da linha de água da Grota do
Bravo para drenagem de águas pluviais

Adjudicação das obras do novo
parque para a zona do campo de
jogos da Lomba da Fazenda

Empreitada de Implementação de Eficiência energética em 6
edifícios do município: Paços do Concelho, Centro Municipal
de Atividades Culturais, Escola EBJI da Lomba da Fazenda,
Escola EBJI da Vila de Nordeste, Campo de Jogos Municipal e
edifício da Divisão de Obras e Urbanismo da CMN

Aquisição de antenas, rádios e viatura
para o Serviço Municipal de Proteção Civil
Inicio das obras da nova Praça da Achada
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Elaboração do projeto de beneficiação do centro
urbano de Santana
revista municipal
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CÂMARA ENCERROU
SERVIÇOS POR
PRECAUÇÃO

FOTO: USISM

covid-19

SURTO DE COVID VOLTOU A ATINGIR O CONCELHO
O concelho do Nordeste voltou a ter um
surto de Covid-19 entre finais de março
e o mês de abril. Tendo em conta a
evolução da situação epidemiológica no
concelho do Nordeste, a Autoridade de
Saúde Regional, em concordância com
as entidades locais, optou por efetuar
testes de despiste ao vírus Sars-Cov-2,

pela metodologia RT-PCR, à população
escolar, e anteriormente à freguesia
da Achadinha, por registar alguns
números preocupantes, resultando
da despistagem resultados pouco
preocupantes.
O surto verificado neste período no
concelho atingiu outras freguesias,

entre estas, a freguesia de Santana,
com maior número de infetados, mas
que foi rapidamente controlada. A Vila
do Nordeste foi outra freguesia onde se
registou algumas pessoas com infeção
no âmbito deste segundo surto que
afetou o concelho, e que atingiu outras
freguesias mas em menor número.

215 MIL EUROS INVESTIDOS NO APOIO AO COMBATE À PANDEMIA COVID-19
O
executivo
camarário
esteve
permanentemente em contacto com
as autoridades, e as juntas de freguesia
com as respetivas populações, de forma
a responder eficazmente e rapidamente
às necessidades que localmente foram
surgindo. Neste sentido, a câmara
municipal voltou a apoiar o alojamento
de algumas pessoas infetadas e outras
que se encontravam em situação de
isolamento profilático e cedeu as
refeições necessárias durante o período
de isolamento.
As juntas de freguesia, por sua
vez, apoiaram as suas populações
disponibilizando transporte para as
deslocações necessárias, nomeadamente
para realização de testes de despiste,
e na compra de medicamentos e de
alimentação.
Até à data (30 de junho de 2021)
a Câmara Municipal do Nordeste
investiu no apoio ao combate à
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Atendendo à situação pandémica
vivida no concelho do Nordeste e
por se verificar uma infeção num
dos serviços do município, a câmara
municipal encerrou temporariamente
todos os serviços camarários externos,
nomeadamente, o parque de máquinas,
assistentes operacionais de jardins,
parques, obras e cantoneiros. Aos
trabalhadores abrangidos foi-lhes
solicitado isolamento profilático e que
evitassem contacto com a restante
população. Já os serviços internos do
município permaneceram em funções,
mas com atendimento ao público feito
com marcação prévia.
Como medida de prevenção, a câmara
municipal procedeu também ao

encerramento de parques e miradouros
do concelho por tempo indeterminado.
O plano de contingência da proteção
civil municipal foi entretanto ativado e

foram aplicadas medidas de contenção
da pandemia.

FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA FORAM TESTADOS
A Câmara Municipal do Nordeste
realizou perto de 200 testes rápidos por
zaragatoa nasal aos funcionários das
várias valências incluindo da empresa
municipal Nordeste Ativo.
A realização do teste de despiste ao SarsCoV-2 teve como preocupação o surto
por transmissão comunitária verificado
no concelho e o regresso ao serviço dos

trabalhadores que estiveram a cumprir
quarentena ou isolamento profilático
na sequência do encerramento do
parque de máquinas da câmara, serviço
de obras, de cantoneiros e limpeza.
A testagem proporcionada pelo
município nas suas valências foi
de adesão voluntária por parte dos
funcionários.

FOTO: USISM

pandemia Covid-19 o valor de 215
mil euros, acrescendo a este apoio o
valor de 12 mil euros em insenções de
rendas e aluguer de estabelecimentos

comerciais que são propriedade da
autarquia.

revista municipal
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SECRETÁRIO REGIONAL
DA SAÚDE ESTEVE NO
CONCELHO
O secretário regional da Saúde
esteve no concelho a 7 de abril
para acompanhamento da situação
epidemiológica,
aproveitando
a
testagem que estava a ser realizada
à comunidade escolar durante aquela
semana.
O secretário regional da Saúde
explicou algumas das decisões
tomadas em relação ao surto
verificado no concelho do Nordeste,
fundamentando-as em conceitos
científicos e apoiadas por uma
equipa de profissionais de saúde e
epidemiológicos.
Acompanharam a visita a Unidade
de Saúde da Ilha de São Miguel, o

delegado de Saúde concelhio e a
equipa de acompanhamento do Centro
de Saúde de Nordeste, o presidente da
Câmara Municipal do Nordeste e o

presidente da Junta de Freguesia da
Lomba da Fazenda.

VACINAÇÃO EM MASSA DA FAIXA ETÁRIA DOS 60 AOS 74 ANOS
O concelho do Nordeste foi dos
primeiros concelhos a ser vacinados
na faixa etária dos 60 aos 74 anos. A
vacinação foi realizada nas próprias
freguesias e num só dia, a 22 de abril.
A pedido da Unidade de Saúde de
Ilha, a Câmara Municipal do Nordeste
colaborou com o plano de vacinação
através da informado da população,

tal como já tinha feito para a testagem
em massa da comunidade escolar.
Anterior à vacinação da faixa etária
dos 60 aos 74 anos, foi realizada a
vacinação das pessoas com mais idade
ou com as patologias definidas no
plano de vacinação regional.
Para as restantes idades, e decorrente
do plano de vacinação regional, o

processo da vacinação está a decorrer
normalmente, encontrando-se (a
meados de junho) na faixa etária do
40 a 50 anos.

revista municipal
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CÂMARA CELEBRA ACORDO COM O ESTADO PARA 75 HABITAÇÕES

social

A Câmara Municipal do Nordeste
assinou, no passado mês de março, um
acordo de colaboração com o Instituto
da Habitação e Reabilitação Urbana
(IHRU) para a resolução 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.
A celebração deste protocolo vem
responder a uma das necessidades
importantes do concelho e que passa

social

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

ATIVIDADE COM UTENTES DO CARTÃO
DO IDOSO É RETOMADA DE FORMA
GRADUAL

Três habitações avançam ainda este
ano
Ao abrigo do acordo de colaboração
celebrado, a Câmara do Nordeste
tem a intenção de avançar ainda no
corrente ano com a construção de três
habitações.

Após um longo tempo de interrupção de atividades com os
utentes do Cartão Municipal do Idoso, a vacinação das pessoas
com mais de 60 anos, e o facto de o concelho do Nordeste ter
descido para o nível mais baixo do risco de infeção, permitiram
reiniciar alguma interação com os utentes, tendo o município
proporcionado a todas as freguesias a possibilidade de uma
visita às duas exposições que se encontravam a decorrer no
concelho durante o mês de junho, especificamente, a exposição
sobre o Culto do Espírito Santo nos Açores e a exposição sobre
os Direitos Humanos da Pessoa Idosa.

REUNIÃO COM DIRETOR REGIONAL DA HABITAÇÃO
O presidente da Câmara Municipal
do Nordeste reuniu-se com o diretor
regional da Habitação, Daniel Pavão,
para análise de algumas situações de
habitação no concelho do Nordeste.
O diretor regional, cuja direção regional
é tutelada pela Vice-presidência
do Governo Regional, mostrou
disponibilidade para trabalhar com o
município do Nordeste na solução das
situações apresentadas pela autarquia e
abertura para futuras cooperações.

20
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Após este longo período de isolamento da vida social, e
até da família, a que estiveram sujeitas as pessoas com
mais idade, por serem um grupo vulnerável à pandemia
Covid-19, a câmara municipal congratula-se pelo avanço
rápido do processo de vacinação no concelho, e faz votos
de que os próximos meses sejam de recuperação das suas
rotinas com a tranquilidade e a segurança desejadas.
revista municipal
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social
CPCJ MUDA DE INSTALAÇÕES
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nordeste
mudou-se de instalações em abril.
As novas instalações são no edifício do município que se situa ao
lado da Divisão de Obras da Câmara Municipal do Nordeste, na
Rua Detrás da Igreja.
Mantém-se o horário de funcionamento.
Loja Abraço
Quanto à Loja Abraço, que se situava no mesmo edifício da
CPCJN, passará a funcionar junto à Farmácia da Santa Casa da
Misericórdia.

CÂMARA DO NORDESTE EMPREGA MAIS 50 PESSOAS PELOS PROGRAMAS
OCUPACIONAIS

O presidente da câmara municipal
foi convidado pela Associação
Humanitária
dos
Bombeiros
Voluntários de Nordeste para a
entrega do fardamento de combate
a incêndios urbanos ao corpo de
bombeiros da instituição, tendo a
aquisição do equipamento de proteção
sido financiado pelo município, como
já divulgado.
Trata-se de um apoio extraordinário
atribuído pela câmara municipal com
o objetivo de melhorar o desempenho
do corpo de bombeiros e a segurança
dos mesmos.

A câmara municipal assinou a 30 de
abril contratos de trabalho com mais
50 pessoas que se encontravam em
situação de desemprego. A meia centena
de desempregados foi colocada a
trabalhar na câmara municipal através
do programa ocupacional Prosa, da
responsabilidade do Governo Regional
dos Açores.
O presidente da câmara municipal, por
ocasião da assinatura dos contratos,
congratulou-se pelo facto da Direção
Regional do Emprego ter aprovado para
o Nordeste um número considerável
de candidaturas, possibilitando através
destes programas ocupacionais melhorar
a situação económica de muitas famílias.
António Miguel Soares referiu também
o esforço financeiro que os programas
de emprego representam anualmente
no orçamento camarário. Contudo,
salientou, a autarquia não poderia
desresponsabilizar-se do problema do

social

ENTREGA DE FARDAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
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desemprego no concelho e, por outro
lado, os próprios serviços do município,
sobretudo de obras, jardinagem e
limpeza, carecem de mão-de-obra face
à impossibilidade de contratação direta
por parte da autarquia.
Com os contratos de trabalho celebrados
no mês de abril sobe para um total de

217 o número de ocupados a trabalhar
atualmente na câmara municipal.
Alguns dos ocupados são cedidos
pela autarquia a outras entidades do
concelho, como escolas e IPSS, com vista
a colmatar a escassez de funcionários
e reforçar a qualidade dos respetivos
serviços.
revista municipal
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A câmara municipal divulga a campanha da Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade para a
prevenção da violência doméstica. A violência doméstica, que assume contornos preocupantes no nosso país,
e o mesmo pode dizer-se da Região Autónoma dos Açores, sofreu um aumento no contexto de pandemia que
atravessamos.
Para as entidades que trabalham nesta área, face à pandemia mas também ao período de férias escolares e
laborais que se aproxima, urge ampliar os mecanismos de apoio às vítimas de violência doméstica. Se a casa é
um lugar seguro para a maioria das pessoas, para as vítimas de violência doméstica não é.

ambiente
ANTÓNIO MIGUEL SOARES RECEBE PRESIDENTE DO IROA
O presidente do conselho de
administração do Instituto Regional do
Ordenamento Agrário (IROA), Hernâni
Costa, acompanhado do vogal daquele
conselho, Luís Jorge Borges Fernandes,
reuniu-se em março com o presidente
da Câmara Municipal do Nordeste para
apresentação de cumprimentos ao
executivo municipal.
O presidente do IROA esteve pelo
concelho do Nordeste, especificamente
na freguesia de Nordeste, para visitar
alguns caminhos e reservatórios
agrícolas da freguesia e para se inteirar
das preocupações e anseios dos
lavradores.
Por ocasião da apresentação de
cumprimentos nos Paços do Concelho,

o presidente do IROA mostrou-se
disponível para colaborar com a Câmara
Municipal do Nordeste na solução de
problemas que afetam a lavoura na
área de intervenção daquela entidade,
tendo o presidente da autarquia,
António Miguel Soares, demonstrado
expetativa nesta cooperação no
sentido da melhoria do setor da lavoura
no concelho, acrescentando votos de
congratulação pela nomeação do atual
presidente e do vogal Luís Jorge Borges
Fernandes em prol dos açorianos e dos
nordestenses em particular.
Funções do IROA
O IROA (atualmente IROA, S.A.) tem
como competências a realização de
estudos de ordenamento agrário

e fundiário; projetar e executar
obras de ordenamento agrário,
nomeadamente, a construção e
beneficiação de caminhos agrícolas,
de rede de abastecimento de água e
eletrificação agrícola; desenvolver e
promover o emparcelamento fundiário
e redimensionamento das explorações
agrícolas; gerir a Reserva Agrícola
Regional e conduzir programas de
apoio à reestruturação do sector
primário, nomeadamente, a reforma
antecipada e o regime de incentivo à
compra de terras agrícolas.

Esta alteração incidirá apenas nas áreas
classificadas no PDM em vigor como
«solos de urbanização programada»,
numa área total de 28,5 hectares,
que corresponde a um conjunto de
pequenas zonas localizadas na Salga,
São Pedro de Nordestinho, Lomba
da Fazenda e Vila de Nordeste. Tendo
em consideração o objetivo da alteração,
foi confirmada a inexigibilidade de

Avaliação Ambiental Estratégica, uma
vez que não serão aumentados os
perímetros urbanos nem se vislumbra
que deste processo advenham efeitos
significativos para o ambiente.

ALTERAÇÃO DO PDM
A Câmara Municipal do Nordeste
deliberou, na reunião ordinária de
12 de abril do corrente, proceder à
alteração do Plano Diretor Municipal
(PDM) de Nordeste, com o objetivo
de adequar o plano às novas regras
de classificação e qualificação do solo
conforme exigido pela legislação em
vigor, estando previsto um prazo de 12
meses para conclusão do processo.
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CÂMARA PROCEDE A DESRATIZAÇÃO E DESBARATIZAÇÃO
A Câmara Municipal do Nordeste está
a proceder à desratização por todo o
concelho. A desratização é realizada
colocando estações rateiras com o
rodenticida dentro das mesmas, nos
locais ou áreas sensíveis à deteção
dos roedores. Estas estações rateiras
são identificadas com um autocolante
com a identificação da CMN e o nº
oficial da entidade de modo a alertar a
população.
A Câmara Municipal do Nordeste
tem procedido a este serviço, mas
para poder ter um melhor controlo da
população de roedores recorreu este
ano a um prestador de serviço que tem
qualificação na área, que acompanha
os funcionários da câmara e que
orientados pelo médico veterinário
municipal fazem a monitorização mais

frequente das estações rateiras do
concelho.
Os locais e áreas sensíveis à deteção
dos roedores são normalmente à volta
das instituições, depósitos de lixo,
esgotos, jardins, igrejas, miradouros e
parques.
As alturas do ano em que deve ser feita
desratização deverá ser na primavera,
no fim do verão e no início do outono.
Abril e maio são meses de sementeiras,
propícias a maior abundância de
alimento e consequentemente a mais
roedores. Em agosto e setembro, com
o fim das colheitas, voltam a surgir
em maior número perante a falta de
alimento.
A campanha de desratização ocupa uma
importância relevante no orçamento da
Câmara Municipal do Nordeste, devido

à compra elevada de quantidades dos
rodenticidas, e ao nível de logística
acarreta a mobilização de uma equipa
de pessoas, de modo a proceder à
monitorização das estações rateiras
de todo o concelho, semanalmente nas
alturas mais críticas e mensalmente
nas alturas menos críticas.
Atenção especial com os animais de
companhia
Devem serem acautelados os animais
de companhia, não devendo os animais
circular sem trela ou sozinhos na via
pública, jardins e outras zonas públicas
durante este período.
Além da desratização a câmara
municipal está a proceder à
desbaratização nos locais onde se
verifica maior afluência de baratas.

CUIDADOS A TER COM OS RATOS
Os ratos são considerados uma praga
nos Açores na medida que provocam
vários prejuízos nos vários sectores da
economia.
As espécies de ratos presentes
nos Açores são um problema, pois
ameaçam a biodiversidade, destroem
equipamentos
e
infraestruturas
provocando incêndios; atacam e
destroem várias culturas, com destaque
para o milho e a batata; consomem,
destroem e conspurcam alimentos
armazenados.
São portadores da bactéria que causa
a Leptospirose, doença conhecida
entre todos os açorianos, e que deve
ser devidamente prevenida devido às
consequências que dela advém após
ser detetada nos humanos.
A infeção ocorre por contato direto
com urina ou sangue de animais
infetados ou exposição a ambientes e
materiais contaminados.
Os sintomas são variados, mas
geralmente ocorrem com início
súbito de cefaleias, febre, calafrios,
indisposição,
dores
musculares,
prostração, diarreia, náusea, vómito,
podendo evoluir de forma moderada
ou severa, causando insuficiência
renal, dores articulares, tosse, psicose
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ou delírio, arritmia cardíaca. Em casos
mais graves pode ser fatal.
Caso a Leptospirose seja detetada
a tempo o tratamento é eficaz se
instituído em tempo útil.
Para
evitar
o
contágio
pela
leptospirose é muito importante
utilizar equipamentos de proteção
individual, tais como luvas, máscara,
óculos e botas, sempre que contatar
com secreções principalmente urina
ou tecidos de animais potencialmente
infetados. Deve ter esse cuidado
sempre que contatar com materiais
ou ambientes que possam estar
contaminados com estes produtos,
tais como o solo, as águas, a vegetação,
os comedouros, rações e camas dos
animais e todos os materiais utilizados
nas desratizações.
Podemos ter uma ação preventiva
guardando o lixo em recipientes
fechados, guardando os produtos
da terra assim como rações e outros
alimentos em locais protegidos;
mantendo os terrenos e espaços em
volta de edifícios limpos. Tapar ou
vedar todos os buracos e fendas através
dos quais os ratos possam entrar nos
edifícios com materiais resistentes
aos ratos, é também uma medida

PARQUE DE ESPERA DE
ANIMAIS

CÂMARA ASSOCIA-SE A HORA DO PLANETA
de prevenção, bem como manter a
vegetação rasteira principalmente em
redor de certos locais de risco, como
por exemplo máquinas de ordenha,
silos, estufas, serrados de batatas e
campos de milho.
Com base nestas informações o
Câmara Municipal do Nordeste tem
vindo a intervir em todo o concelho
com o apoio à desratização, tendo
obtido bons resultados como se pode
constatar pelos comentários dos
alguns munícipes.

A autarquia associou-se à efeméride Hora
do Planeta 2021 – Contra as Alterações
Climáticas, em resposta ao repto lançado
pela Associação Nacional de Municípios
Portugueses.
A autarquia associou-se à causa
desligando a iluminação de vários
edifícios públicos, entre estes, a Igreja
Matriz São Jorge, a Ponte dos Sete Arcos,
a estátua de António Alves de Oliveira na
Praça da República, o Jardim Debaixo da
Ponte e Repuxo, os jardins públicos das
freguesias e algumas igrejas.
Complementar a esta ação e no sentido
de sensibilizar a população para a
questão das alterações climáticas, o

município lançou uma campanha através
dos seus meios digitais apelando a que
os munícipes se associem à iniciativa
desligando a iluminação de exterior das
respetivas residências e outra iluminação
não essencial.
O objetivo da campanha é também
chegar à casa de cada um de nós e
incutir hábitos de poupança de energia,
porque os recursos naturais, a partir
da qual é produzida a energia, não são
intermináveis, e, por outro lado, porque
o efeito da libertação excessiva de dióxido
de carbono na atmosfera tem vindo a
alterar o clima e consequentemente a
nossa agricultura e outros setores.

Animais de companhia que sejam
encontrados na via pública devem
ser comunicados à câmara municipal
(através do telefone 296 480 060) ou
entregues diretamente no parque de
máquinas da autarquia se for dentro
do horário de expediente. Em fim
de semana ou feriados devem ser
contactados os serviços veterinários
municipais através do contacto
96 89 37 957. A câmara municipal
responsabiliza-se pelo cuidado dos
animais enquanto aguardam a sua
procura pelo dono ou por quem adote
o animal na possibilidade de ter sido
abandonado.
Os animais que não venham a
ser reclamados ou adotados são
encaminhados para o canil municipal
da Lagoa através do protocolo
estabelecido entre os dois municípios.
Relembramos que recentemente foi
aprovada legislação regional que
impede o abate de animais recolhidos
em canis.
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LIMPEZA DA BOCA DA RIBEIRA
A Câmara Municipal do Nordeste
aderiu à iniciativa “Lixo Zero no Mar
dos Açores”, lançada pela Direção
Regional dos Assuntos do Mar, e
promoveu uma ação de limpeza da Boca
da Ribeira, a 19 de junho, envolvendo o
Agrupamento de Escuteiros da Lomba
da Fazenda.
A SPEA açores foi parceira da ação de

limpeza através de apoio logístico e
da sensibilização dos jovens para a
problemática do lixo marinho, sendo
a sensibilização complementada pelo
técnico do gabinete de geologia da
CMN.
O vice-presidente da câmara, Marco
Mourão, também foi ao local para
acompanhar a ação.

No total da limpeza foram recolhidos
cerca de 15 kg de lixo, e numa zona que
até está bastante limpa.

CONTENTOR PARA RECOLHA DE TÊXTEIS SITUADO NO JOGO DA CHOCA
A Musami em parceria com a Associação
Solidariedarte
têm
contentores
distribuídos pelos concelhos para
recolha de têxteis, calçado, acessórios
e brinquedos em boas condições.
O contentor do concelho do Nordeste
está situado no Largo do Jogo da Choca,
junto ao parque de estacionamento, na
Vila do Nordeste.
Devem ser colocados no contentor
roupa, outros têxteis, brinquedos e
acessórios que ainda se encontrem em
bom estado de uso.
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CÂMARA CELEBRA ACORDO COM A CCIPD
PARA APOIAR EMPRESÁRIOS
O município do Nordeste tem
implementado
algumas
medidas
de apoio às empresas, com vista a
minorar os impactos da pandemia,
e reforçou esse apoio entre maio e
junho deste ano através de um acordo
celebrado com a Câmara do Comércio
e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD)
para a materialização de um Programa
de Apoio Excecional às Atividades
Económicas de Nordeste, denominado
NORDESTE APOIA.
O acordo estabelecido permitiu
à câmara municipal colaborar na
implementação do programa e na
mobilização dos empresários locais,
assim como garantir a cobertura dos
eventos relacionados com o mesmo, e
o pagamento à CCIPD do contributo
financeiro, para implementação do
Programa, até ao montante máximo

de 30.000,00 € (trinta mil euros) para
pagamento aos beneficiários dos
apoios previstos.
Puderam beneficiar do programa as

micro, pequenas e médias empresas,
com sede ou estabelecimento aberto
no concelho do Nordeste há mais de
um ano.

turismo

CÂMARA REALIZA MAIS UM MERCADINHO DE ARTESANATO
Abriu em abril mais um mercadinho
organizado pelo município do
Nordeste para divulgar o artesanato
produzido no concelho e para apoiar
os artesãos e as instituições que se
dedicam à produção de artesanato.
A Câmara Municipal do Nordeste
organiza anualmente três mercadinhos
de artesanato, nos períodos de maior
afluência de turismo, incluindo de
visitantes internos, designadamente,
na Páscoa, nos meses de julho e agosto
e no Natal.

ÉPOCA BALNEAR ARRANCOU A 12 DE JUNHO
A Câmara Municipal do Nordeste
procedeu à abertura da época balnear
a 12 de junho, coincidindo com
a data oficial para a abertura das
zonas balneares. O presidente e o
vice-presidente da câmara, António
Miguel Soares e Marco Mourão,
respetivamente, estiveram na Zona
Balnear da Foz da Ribeira do Guilherme
para a abertura do complexo, após as
beneficiações que foram realizadas
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na zona, nomeadamente, pinturas
dos tanques, de sanitários, balneários
e envolvente, limpeza dos acessos e
da zona do palheiro, renovação de
recipientes de resíduos e de corrimões
de acesso ao mar, reforço da segurança
da ponta do cais e do equipamento de
segurança aos banhistas com boias,
bandeiras e cordas de delimitação da
zona de mar em que se pode nadar em
segurança.

Para segurança e maior conforto do
acesso à zona balnear, foram novamente
colocados semáforos na entrada e na
saída. Como habitualmente, o complexo
conta com a presença de uma equipa de
apoio.
A câmara municipal procedeu,
também, aos habituais trabalhos de
conservação da Praia do Lombo Gordo
e do respetivo acesso, e a zona voltou a
ter vigilante.

A autarquia aproveitou para renovar
o espaço e dar mais destaque ao
artesanato local estando presentes
este ano 24 artesãos, alguns com
certificação (Artesanato dos Açores/
Produto de Origem e Qualidade

Certificada, e CORES - Certificação de
Origem de Economia Solidária) e outro
artesanato não certificado onde estão
incluídas artes plásticas, gastronomia
e têxteis.
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AUDITÓRIO DA EBS FOI MELHORADO
A Câmara Municipal do Nordeste, através do vice-presidente Marco Mourão, esteve
na sessão de inauguração do melhoramento que foi realizado no auditório da Escola
Básica e Secundária do Nordeste, designadamente, do apetrechamento daquele
espaço com cadeiras, para melhor servir as atividades que são desenvolvidas na
escola.
A melhoria foi da responsabilidade da Secretaria Regional da Educação, representada
na sessão pela secretária regional Sofia Ribeiro, tendo contado com a colaboração da
câmara municipal através de diligências efetuadas para esta melhoria em concreto e
para outras intervenções que são necessárias à EBS do Nordeste.
A Câmara Municipal do Nordeste congratulou-se pelo melhoramento que foi
realizado no auditório, a bem da qualidade do ensino do concelho, e referiu a
disponibilidade e a vontade do município em continuar a apoiar a escola dentro das
suas competências e possibilidades.

educação

CÂMARA LEVA ANIMAÇÃO ÀS CRIANÇAS DO ENSINO BÁSICO
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Para assinalar o Dia Mundial da
Criança, a 1 de junho, a Câmara
Municipal do Nordeste ofereceu um
espetáculo acrobático às crianças de
todas as escolas do ensino básico.
A atividade lúdica foi repartida por
dois dias perante a impossibilidade
de juntar todas as crianças no mesmo
espaço face à pandemia Covid-19 e ao
nível de risco do concelho.
O Dia Mundial da Criança é assinalado

nordeste

todos os anos pelo município do
Nordeste através da promoção de
atividades lúdicas que proporcionem
um dia diferente e feliz às crianças
e que lembre à comunidade os seus
direitos.
O
vice-presidente
da
Câmara
Municipal do Nordeste, Marco Mourão,
deslocou-se a todas as escolas para
felicitar as crianças pelo seu dia e
lembrar à comunidade que as crianças,

independentemente da sua origem
e condição social, precisam de ser
preparadas e educadas de modo a
usufruírem de um futuro condigno e
feliz.

ENCERRAMENTO DO
ANO LETIVO
A câmara municipal foi às escolas do
ensino básico entregar um gelado
aos alunos no último dia de aulas do
presente ano letivo.
A autarquia pretendeu com este gesto
desejar aos alunos o descanso merecido
e um verão muito feliz, extensível a toda
a comunidade escolar, após um ano
letivo perturbado com encerramentos e
reaberturas das escolas provocados pela
pandemia Covid-19.
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JORGE SOARES
Na última vez que fui ao Nordeste
visitei essa exposição nesse Posto
de Turismo... Foi com agrado que
vi os quadros/painéis informativos
ali expostos, com histórias de
vida e de restrição de direitos e de
drama de pessoas idosas e dos seus
sofrimentos, perante a demanda das
suas vivências... Como por exemplo
a perda de um filho, o que é deveras
extremamente difícil e crítico de
vivenciar e de gerir a nível psicosocial e familiar... Histórias reais que
li com interesse...

PELOS DIREITOS HUMANOS DOS IDOSOS

O CULTO DO DIVINO ESPÍRITO
SANTO NOS AÇORES

A exposição “Pelos Direitos Humanos
da Pessoa Idosa” foi proposta à Câmara
Municipal do Nordeste pela Novo Dia
- Associação para a Inclusão Social, e
esteve patente ao público durante o
mês de junho na sala de exposições do
Posto de Turismo da Vila do Nordeste.
A exposição retrata histórias de vida de
pessoas idosas, que outrora passaram
pela privação dos seus Direitos.

Até ao seu encerramento, a 31 de
julho de 2021, a exposição poderá ser
visitada de segunda a sábado.
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As fotografias e os testemunhos
foram captados pela Associação de
Fotógrafos Amadores dos Açores, em
resposta à iniciativa de Promoção dos
Direitos Humanos da Pessoa Idosa no
âmbito do projeto ENVOLVi, projeto
que visa promover a igualdade e a
tolerância, combater a discriminação
contra pessoas idosas e facilitar o
diálogo intergeracional.

A exposição foi inaugurada pela
Câmara Municipal do Nordeste, através
do vice-presidente Marco Mourão,
pela direção da Associação Novo Dia,
representada por Hélder Fernandes,
pela gestora do Projeto ENVOLVI,
N’Zinga Oliveira, e pela presidente da
Associação de Fotógrafos Amadores
dos Açores, Gabi Pontes.

ESCRITOR JOÃO DE MELO RECEBE MAIS UM PRÉMIO LITERÁRIO
Foi com enorme satisfação que a
câmara municipal soube da atribuição
de mais um prémio literário ao escritor
João de Melo, desta vez o Grande
Prémio de Literatura DST, atribuído
no passado dia 18 de maio, com o
“Livro de Vozes e Sombras”, edição de
2020. Embora o mérito do prémio seja
do grande autor que é João de Melo,
não deixa de ser motivo de orgulho
para este seu concelho de nascimento
mais este reconhecimento que lhe é
feito.
O município felicita o escritor pela
inequívoca decisão unânime do
júri na atribuição deste prémio,
justificada “pelo apurado sentido de
composição e qualidade de escrita no
desenvolvimento de um romance”,
entre outras qualidades que bem
lhe reconhece tão vasto número de
leitores que o seguem.

FOTO: CULTURAAOMINUTO

Está patente ao público deste o passado dia 17
de maio, na Sala de Exposições do Município, a
exposição “O Culto do Divino Espírito Santo nos
Açores”. O município do Nordeste pretendeu
com a realização desta exposição substituir de
algum modo a realização das festividades do
Espírito Santo, que pelo segundo ano voltaram
a não acontecer em consequência da pandemia
Covid-19. Nos objetos e painéis descritivos é
mostrada a grande devoção que os açorianos,
e em particular os nordestenses, têm ao Divino
Espírito Santo, representado tanto na sua
componente religiosa como lúdica.
Por ocasião da inauguração da exposição foram
servidas, em recipientes individuais e cumprindo
as recomendações da Direção Regional de Saúde,
sopas do Espírito Santo, massa sovada e arrozdoce para lembrar a festa.

cultura

cultura
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Para assinalar o Dia Internacional
dos Museus, foram escolhidas 20
peças representativas da história do
Nordeste e elaborado um calendário
digital do mês de maio.
O Museu Municipal Nestor de Sousa
representa a vida de um povo que,
fruto do isolamento extremo a que
este território esteve exposto desde
o povoamento (século XV), vivenciou
um percurso de dificuldades que
marcaram de forma inequívoca os
hábitos e as tradições locais. Podem
ali ser encontrados objetos utilizados
na lavoura, na pecuária, nas lidas

domésticas e na devoção religiosa,
com especial enfoque para a cozinha
tradicional açoriana, a olaria e a
tecelagem. Tem também um núcleo
sobre as antigas escolas primárias
do Plano dos Centenários (19501968), incluindo mobiliário e material
didático, assim como uma oficina de
sapateiro do século XX.

1ª ETAPA DO GP AÇORES
desporto

cultura

CALENDÁRIO DIGITAL
PARA CELEBRAR O DIA DOS MUSEUS

A 1.ª Etapa da prova internacional
GP Açores teve o seu términus no
Miradouro da Ponta do Sossego.
A prova de ciclismo de estrada em
sub 23 contou com a participação
de 83 atletas e de 11 equipas que
competiram ao longo de três etapas,
percorrendo cerca de 300 quilómetros.
O Centro Desportivo e a Câmara do
Nordeste, tendo em conta a dimensão
do evento, conseguiram uma vez
mais levar o nome do concelho alémfronteiras através da presença dos
participantes, das imagens e dos
vídeos da prova internacional. Ambas
as entidades veem estes eventos e
parcerias como oportunidades de
promover o concelho e de melhorar
diretamente a economia local.

JUVENIS DO FAZENDA SPORT CLUBE
CAMPEÃS DO CAMPEONATO DE
SÃO MIGUEL
A equipa juvenil feminina de futsal do Fazenda Sport Clube
ganhou o Campeonato de São Miguel, no passado mês de
maio. Com esta conquista, fizeram o pleno de troféus esta
época, com 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 13 golos marcados
e 0 sofridos.
A Câmara Municipal do Nordeste felicita as atletas de futsal
do escalão juvenil e o clube pela conquista do campeonato. O
regresso à atividade desportiva do Fazenda Sport Clube tem
sido um sucesso a nível da formação e do Atletismo Regular e
Adaptado, com vários prémios conquistados, inclusive a nível
nacional.

MATILDE FERNANDES FERREIRA
A Matilde ficou classificada no 1º lugar do Campeonato
Regional de Ginástica Aeróbica, sagrando-se campeã regional
de base, do escalão de iniciados. Ficou, ainda, apurada para
o campeonato nacional, onde conseguiu uma boa prestação,
sendo a primeira vez que teve uma participação a este nível.
A Matilde pratica a modalidade há três anos e frequenta o
Clube de Atividade Gímnicas de Ponta Delgada. Tem 11 anos,
é natural e residente deste concelho, na Vila de Nordeste, e é
aluna da nossa escola.
A Câmara Municipal do Nordeste felicita a campeã pelos
resultados alcançados e faz votos de que a Matilde seja mais
um exemplo a seguir por outras crianças e jovens no gosto
pela prática desportiva nas suas diferentes modalidades.
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TORNEIO DE PESCA DE CALHAU
TEVE BASTANTE ADESÃO
No passado mês de junho, o Centro Desportivo realizou mais um
torneio de pesca de calhau no Portinho da Achada em parceria com
a Junta de Freguesia da Achada. O torneio foi realizado dentro das
recomendações da DRS e contou com 30 participantes, entre os quais
duas participantes do género feminino. No total foram pescados
mais de 35 kg de peixe. Os prémios atribuídos aos três primeiros
classificados e ao pescador que capturou o maior peixe foram
materiais de pesca, concretamente, carretos e canas de pesca. Todos
os participantes receberam uma medalha, com a particularidade de
ser igualmente um utensilio de pesca (fixador de anzois). A entrega
dos prémios contou com a presença do presidente da Câmara
Municipal do Nordeste, António Miguel Soares, do vice-presidente,
Marco Mourão, e do vice-presidente da Junta de Freguesia da Achada,
Humberto Medeiros.
Nesta edição, mais uma vez, o peixe foi doado à Santa Casa da
Misericórdia do Nordeste. Terminado o torneio os participantes
puderam usufruir de um almoço convívio oferecido pela Junta de
Freguesia da Achada.

ALEXANDRE RODRIGUES SAGRA-SE CAMPEÃO
O jovem Alexandre Rodrigues
sagrou-se no passado mês de maio
vice-campeão nacional nos 3 mil
metros marcha, prova a contar para
o Campeonato Nacional de Absolutos
da ANDDI, a qual foi disputada na
Maia, distrito do Porto.
A história desportiva do Alexandre
está repleta de sucessos, sendo um
verdadeiro símbolo do desporto
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nordestense, motivo de orgulho para
a Lomba da Fazenda e para o Fazenda
Sport Clube.
Os resultados obtidos pelo Alexandre
demonstram que a vontade, a
abnegação, a dedicação e o talento
conduzem ao sucesso.

desporto
CENTRO DESPORTIVO
ORGANIZOU PASSEIO AO
PICO DA VARA
O Centro Desportivo e Recreativo do
Concelho do Nordeste organizou em
junho uma subida ao ponto mais alto da
ilha de S. Miguel, o Pico da Vara.
O Centro voltou às atividades seguindo
as orientações da DRS, aproveitando
também o facto de o concelho ter
conseguido baixar o nível de risco para
muito baixo risco.
O passeio contou com 12 participantes,
teve a duração de aproximadamente 4
horas, correspondendo a 8 km.
Será de salientar que na última subida
promovida pelo Centro Desportivo
participaram 75 pessoas de vários
pontos da ilha.
O convívio, a animação, a boa disposição
e a interajuda entre participantes
continuam a ser destacados pelo
Centro Desportivo nos passeios por si
organizados.
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