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editorial
Nordestenses 

Aprovamos em fi nal do ano o Plano e Orçamento para 2022, e voltam a ser as pessoas a nossa prioridade, dadas as difi culdades 
que continuamos a atravessar ao nível do emprego e de alguma fragilidade da nossa economia. Vamos continuar com o apoio 
às famílias nordestenses, através de apoios sociais, do apoio à conservação e requalifi cação da habitação, dos programas 
ocupacionais, de estágios e outros.
Fechamos o ano, também, com o arranque de algumas obras importantes para o nosso concelho, como é o caso da reabilitação 
da Rua de São João, em Santo António Nordestinho, e do Burguete, na Achadinha,  que fi nalmente, após várias diligências da 
câmara e das respetivas juntas de freguesia, vão avançar.
Vimos inaugurada a grande melhoria efetuada no polidesportivo da Escola Básica e Secundária, como mais um marco no 
percurso da nossa escola face à mais-valia que vai trazer à qualidade da oferta desportiva e da qual resultarão melhores 
resultados no desenvolvimento desportivo e na aptidão dos alunos.
Nas empreitadas que a autarquia tem a decorrer, vemos com satisfação a conclusão da reabilitação do parque infantil de 
São Pedro Nordestinho (encontrando-se em fase de obra também o parque infantil da Algarvia), assim como, a fase fi nal da 
capela funerária da Vila do Nordeste, o andamento da nova zona de lazer da Lomba da Fazenda, a execução da nova praça da 
Achada, o edifício das Finanças e a Biblioteca Municipal.
Ainda nas empreitadas que se encontram em curso, concluímos neste último trimestre as benefi ciações de caminhos 
municipais na Vila do Nordeste, na Lomba da Fazenda e na Salga, e melhorámos signifi cativamente a sinalização de trânsito 
nas freguesias da Salga e da Achadinha.
Contudo, deparámo-nos, neste último trimestre de 2021, com prejuízos em vários caminhos municipais e em zonas de lazer, 
provocados pelas chuvas e o vento forte do temporal de 23 de novembro, e que agora urge resolver. Algumas vias municipais 
foram entretanto reparadas e outras avançarão em breve. 
Na educação, no passado mês de novembro, comemoramos uma data importante para o nosso concelho, os 50 anos da Escola 
Básica e Secundária do Nordeste ao serviço da nossa população, a cujo aniversario a câmara municipal se associou com 
enorme satisfação. Aproveito, uma vez mais, para felicitar os sucessivos conselhos executivos, os professores e tantos outros 
profi ssionais que contribuíram para o sucesso da nossa escola ao longo destas cinco décadas. 
Em fi nal de ano, durante o mês de dezembro, proporcionamos aos nordestenses animação natalícia na sede do concelho, 
com eventos direcionados às crianças e às famílias e com o objetivo de trazer as pessoas à rua e de envolver o comércio, e 
renovamos a nossa iluminação de Natal.
Melhoramos também a oferta do programa de Passagem de Ano, com o propósito de favorecer o alojamento e a restauração 
do concelho, mas alterações de última hora de contenção da pandemia Covid-19 obrigaram ao seu cancelamento. 
Na quadra mais festiva e solidária do ano não esquecemos os nossos idosos, proporcionando-lhes um alegre convívio de 
Natal, nem as famílias economicamente mais frágeis cujo Natal tentamos confortar com a oferta 
de quase 150 cabazes alimentares.  
Também na área social, procurando ser um município ativo em questões sociais que afetam 
a nossa comunidade, assinalamos o Dia Internacional da Violência Contra as Mulheres, com 
enfoque na violência doméstica, e no Dia Municipal para a Igualdade fomos à escola falar de 
igualdade de género e de cidadania para cerca de 100 alunos. 
O desporto, muitos vezes associado à promoção turística do concelho, é outra área que não 
descuramos, tendo sido lançada a primeira edição do Trail Run Real Priolo, uma prova de 
corrida em trilhos, que juntou um grande número de participantes ao nível regional e 
nacional, provando que o Nordeste tem um enorme potencial para o desporto de natureza, 
com trilhos e paisagens de excelência. 
No arranque de um novo ano, faço votos de que 2022 traga a todos os Nordestenses e 
a todos os setores do nosso concelho os maiores sucessos pessoais e profi ssionais. 
Da minha parte e dos membros do Executivo municipal daremos o nosso melhor 
para que 2022 seja um ano próspero para o Nordeste.

Um grande abraço.
O Presidente
António Miguel Soares
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O novo elenco camarário mantém o propósito de melhorar 
a vida dos residentes do concelho ao dar continuidade ao 
muito trabalho que foi feito e a obras estruturais como as 
que foram realizadas nos últimos quatro anos, entre estas, 
o reforço do abastecimento de água e saneamento básico, 
a repavimentação de vias municipais nas freguesias, o 
melhoramento dos acessos à lavoura, a restituição da 
beleza dos jardins, a beneficiação do património edificado 
e o apoio aos mais desfavorecidos. 
A casa mortuária da Vila do Nordeste, a requalificação 
do centro urbano da Achada e da Lomba da Fazenda e a 
reabilitação de um edifício municipal, que trará novamente 
a Biblioteca Municipal para a Vila do Nordeste, foram outras 
obras realçadas na tomada de posse do elenco camarário.
A requalificação do mercado municipal e do centro urbano 
da Vila, assim como a requalificação do centro urbano de 
Santana, o aumento do Parque Industrial e a aquisição 
(reabilitação e construção) de novas moradias sociais, no 
valor de cinco milhões e setecentos mil euros, são outras 
prioridades deste executivo, a que acrescenta o projeto 
da Zona Balnear da Foz da Ribeira, que brevemente será 
entregue ao Governo Regional para que a obra prometida 
há mais de duas décadas possa finalmente avançar.

TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS  
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Tomaram posse a 18 de outubro os eleitos da Câmara e da Assembleia Municipal do Nordeste, para o quadriénio 
2021-2025, com a presença significativa das forças vivas do concelho. 

A tomada de posse dos órgãos municipais contou com a 
presença do diretor regional da Cooperação com o Poder 
Local, Ricardo Madruga da Costa, em representação do 
presidente do Governo Regional, do diretor regional dos 
Recursos Florestais, Filipe Tavares, do presidente do IROA, 
Hernâni Costa, e do presidente do Conselho Económico e 
Social dos Açores, Gualter Furtado, entre muitas entidades 
e instituições locais.
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DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS PELOS MEMBROS DO ÓRGÃO MUNICIPAL

Na sequência de nova constituição da câmara municipal, resultante das últimas eleições autárquicas, foram distribuídos 
pelo presidente da autarquia os respetivos pelouros dos membros do órgão executivo para o quadriénio 2021-2025.
Presidente: gestão financeira, fundos comunitários, obras municipais, obras particulares, Proteção Civil e recursos 
humanos;
Vereador Marco Mourão (nomeado vice-presidente): turismo, ambiente, comunicação e cultura, desporto e tempos livres, 
trânsito e toponímia;
Vereadora Sara Sousa: ação social, habitação, património municipal, cidadania e igualdade de género.
Os editais com a distribuição de pelouros é de publicação obrigatória nos meios de comunicação do município. 

CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DO NORDESTE
EDITAL

António Miguel Borges Soares, Presidente da Câmara 
Municipal de Nordeste:

Torna público que, ao abrigo do disposto no artigo 58.º, n.º 
1, alínea d), da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada 
e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
designei Vereador em regime de tempo inteiro, o Sr. Marco 

C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E   N O R D E S T E
EDITAL

António Miguel Borges Soares, Presidente da Câmara 
Municipal de Nordeste:
Torna público, que esta Câmara Municipal, em sua reunião 
ordinária de 25 de outubro corrente deliberou, por maioria, 
ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação fixar mais 

Paulo Rebelo Mourão, o qual também foi nomeado Vice-
Presidente da Câmara.
Para conhecimento geral se publica o presente Edital 
e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do estilo e na página oficial da Câmara Municipal 
em www.cmnordeste.pt

Paços do Município de Nordeste, 20 de outubro de 2021.
O PRESIDENTE DA CÂMARA
(António Miguel Soares)

um vereador em regime de tempo inteiro, a ser ocupado 
pela Vereadora Sara Raquel Mendonça de Sousa.  
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo e na 
página da internet do Município.

Paços do Município do Nordeste, 26 de outubro de 2021.
O PRESIDENTE DA CÂMARA 
(António Miguel Soares)

C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E   N O R D E S T E
EDITAL

Distribuição de Pelouros pelos Membros do Órgão 
Executivo
ANTÓNIO MIGUEL BORGES SOARES, Presidente da 
Câmara Municipal do Nordeste.

Torna público, em cumprimento do disposto no artigo 
36.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que, por meu 
despacho de 25 de outubro findo, determinei a distribuição 
de pelouros pelos membros do órgão executivo, para o 
quadriénio 2021-2025, da seguinte forma:

Presidente da Câmara Municipal 
Gestão Financeira
Fundos Comunitários
Obras Municipais
Obras Particulares
Proteção Civil
Recursos Humanos

Vereador Marco Paulo Rebelo Mourão
Turismo
Ambiente
Comunicação e Cultura
Desporto e Tempos Livres
Trânsito e Toponímia 

Sara Raquel Mendonça Sousa
Ação Social
Habitação
Património Municipal 
Cidadania e Igualdade de Género

Para constar se publica o presente Edital e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo e na 
página oficial da Câmara Municipal, em www.cmnordeste.
pt
 
Paços do Município do Nordeste, 2 de novembro de 2021.
O Presidente da Câmara
(António Miguel Soares)
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CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DO NORDESTE
EDITAL

António Miguel Borges Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho do Nordeste:

Torna público, para efeitos do disposto no artigo 47.º, n.º 
2 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que a Câmara 
Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 34.º, n.º 1, da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, delegou no seu Presidente 
as seguintes competências, de acordo com a deliberação 
tomada em sua reunião ordinária de 25 de outubro corrente:
a) Executar as opções do plano e orçamento, assim como 
aprovar as suas alterações;
b) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos 
de encargos e a adjudicação de empreitadas e aquisição de 
bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba;
c) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 
1000 vezes a RMMG;
d) Alienar em hasta pública, independentemente de au-
torização da assembleia municipal, bens imóveis de valor 
superior ao referido na alínea anterior, desde que a aliena-
ção decorra da execução das opções do plano e a respetiva 
deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços 
dos membros da assembleia municipal em efetividade de 
funções;
e) Discutir e preparar com os departamentos governamen-
tais e com as juntas de freguesia contratos de delegação de 
competências e acordos de execução, nos termos previstos 
na presente lei;
f) Assegurar a integração da perspetiva de género em todos 
os domínios de ação do município, designadamente através 
da adoção de planos municipais para a igualdade;
g) Colaborar no apoio a programas e projetos de interes-
se municipal, em parceria com entidades da administração 
central;
h) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de 
parcerias, o levantamento, classificação, administração, 
manutenção, recuperação e divulgação do património 
natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, 
incluindo a construção de monumentos de interesse mu-
nicipal;
i) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pes-
soas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as 
entidades competentes da administração central e com 
instituições particulares de solidariedade social, nas condi-
ções constantes de regulamento municipal;
j) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou par-
cial ou a beneficiação de construções que ameacem ruína 
ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pes-
soas;
k) Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relati-
vamente a veículos, nos casos legalmente previstos;
l) Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios 
da construção, reconstrução, conservação ou demolição de 

edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos 
insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos;
m) Executar as obras, por administração direta ou emprei-
tada;
n) Alienar bens móveis;
o) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços;
p) Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, servi-
ços, redes de circulação, de transportes, de energia, de dis-
tribuição de bens e recursos físicos integrados no patrimó-
nio do município ou colocados, por lei, sob administração 
municipal;
q) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a 
realização de eventos relacionados com a atividade econó-
mica de interesse municipal;
r) Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares;
s) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e ga-
tídeos;
t) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais 
considerados nocivos;
u) Declarar prescritos a favor do município, após publica-
ção de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, as-
sim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios 
propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os 
seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre 
que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na 
sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e du-
radoura;
v) Participar em órgãos de gestão de entidades da adminis-
tração central;
w) Designar os representantes do município nos conselhos 
locais;
x) Participar em órgãos consultivos de entidades da admi-
nistração central;
y) Nomear e exonerar o conselho de administração dos ser-
viços municipalizados;
z) Administrar o domínio público municipal;
aa) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias 
públicas e demais lugares públicos;
bb) Estabelecer a denominação das ruas e praças das loca-
lidades e das povoações, após parecer da correspondente 
junta de freguesia;
cc) Estabelecer as regras de numeração dos edifícios;
dd) Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos 
que integram o domínio público do município;
ee) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município;
ff) Deliberar, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recur-
sos hierárquicos impróprios das deliberações do conselho 
de administração dos serviços municipalizados;
gg) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;
hh) Promover a publicação de documentos e registos, anais 
ou de qualquer outra natureza, que salvaguardem e perpe-
tuem a história do município;
ii) Assegurar o apoio adequado ao exercício de competên-
cias por parte do Estado;
jj) Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da 
assembleia municipal;
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kk) Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus 
membros.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual 
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo e na 

página oficial da Câmara Municipal, em www.cmnordeste.
pt. 
Paços do Município de Nordeste, 26 de outubro de 2021.
O PRESIDENTE DA CÂMARA
(António Miguel Soares)

CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DO NORDESTE
EDITAL

António Miguel Borges Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho do Nordeste:

Torna público, para efeitos do disposto no artigo 47.º, n.º 
2 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que a Câmara 
Municipal, que ao abrigo do disposto no artigo 5.º, n.º 1 e 
4, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, 
delegou no seu Presidente as seguintes competências, de 
acordo com a deliberação tomada em sua reunião ordinária 
de 25 do corrente:

1- Concessão de licenças para:
a) As operações de loteamento;
b) As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação 
de terrenos em área não abrangida por operação de 
loteamento;
c) As obras de construção, de alteração ou de ampliação 
em área não abrangida por operação de loteamento ou por 
plano de pormenor;
d) As obras de conservação, reconstrução, ampliação, 
alteração ou demolição de imóveis classificados ou em 
vias de classificação, bem como de imóveis integrados em 
conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação, 

e as obras de construção, reconstrução, ampliação, 
alteração exterior ou demolição de imóveis situados em 
zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias de 
classificação;
e) Obras de reconstrução das quais resulte um aumento da 
altura da fachada ou do número de pisos;
f) As obras de demolição das edificações que não se 
encontrem previstas em licença de obras de reconstrução;
g) As obras de construção, reconstrução, ampliação, 
alteração ou demolição de imóveis em áreas sujeitas a 
servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, 
sem prejuízo do disposto em legislação especial;
h) As demais operações urbanísticas que não estejam 
sujeitas a comunicação prévia ou isentas de controlo prévio, 
nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 
na sua atual redação.

2- Aprovação de informações prévias de todas operações 
urbanísticas.

Para constar se publica o presente Edital e outros de igual 
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo e na 
página oficial da Câmara Municipal, em www.cmnordeste.
pt. 

Paços do Município de Nordeste, 26 de outubro de 2021.
O PRESIDENTE DA CÂMARA
(António Miguel Soares)

CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DO NORDESTE
EDITAL

António Miguel Borges Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho do Nordeste:

Torna público, para efeitos do estipulado no artigo 47.º, n.º 
2 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que a Câmara 
Municipal, que ao abrigo do disposto no artigo 29.º, do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, delegou no seu 
Presidente a competência para a realização de despesas 

até ao limite de € 748.196,85, de acordo com a deliberação 
tomada em sua reunião ordinária de 25 do corrente.

Para constar se publica o presente Edital e outros de igual 
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo e na 
página oficial da Câmara Municipal, em www.cmnordeste.
pt. 

Paços do Município de Nordeste, 26 de outubro de 2021.
O PRESIDENTE DA CÂMARA
(António Miguel Soares)
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C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E   N O R D E S T E
EDITAL

ANTÓNIO MIGUEL BORGES SOARES, Presidente da 
Câmara Municipal do Nordeste.
Torna público, para efeitos do estipulado no artigo 47.º, n.º 
2 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que a Câmara 
Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 34, n.º 1 da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, delegou no seu Presidente a 
competência prevista no artigo 7.º, n.º 1 do Regulamento de 

Atribuição do Cartão Municipal do Idoso, nomeadamente a 
referente à atribuição do “Cartão Municipal do Idoso”.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo e na 
página oficial da Câmara Municipal, em www.cmnordeste.
pt.

Paços do Município do Nordeste, 8 de novembro de 2021.
O Presidente da Câmara
(António Miguel Soares)

C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E   N O R D E S T E
EDITAL

ANTÓNIO MIGUEL BORGES SOARES, Presidente da 
Câmara Municipal de Nordeste.
Torna público, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e das 
disposições conjugadas dos artigos 47.º, n.º 2 e 159.º do 
Código de Procedimento Administrativo (CPA), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que a 
Assembleia Municipal do Nordeste, em sessão ordinária 
de 16 de dezembro corrente, sob proposta da Câmara 
Municipal aprovada em reunião de seis  do mesmo mês, 
deliberou delegar, na Presidente da Câmara Municipal, a 

sua competência prevista na alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º 
da lei dos compromissos e pagamentos em atraso (LCPA), 
de autorização prévia para assunção de compromissos 
plurianuais nas situações em que o valor do compromisso 
plurianual, independentemente do modo da sua repartição 
pelos diversos anos económicos, for inferior ao montante 
de € 99.759,58 (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta 
e nove euros e cinquenta e oito cêntimos).
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo e na 
página da internet do Município.

Paços do Município do Nordeste, 20 de dezembro de 2021.
O PRESIDENTE DA CÂMARA 
(António Miguel Soares)

CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DO NORDESTE
EDITAL

António Miguel Borges Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho do Nordeste.
Torna público, para efeitos do estipulado no artigo 47.º, n.º 
2 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que ao abrigo 
do disposto no artigo 36.º, n.ºs 1 e 2 da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, delegou no Vereador em regime de 
tempo inteiro, Marco Paulo Rebelo Mourão, o exercício das 
seguintes competências:
a) Coordenação e desenvolvimento da atividade turística, 
ambiental, cultural e desportiva do Município;
b) Presidir ao Conselho Municipal da Juventude;

c) Presidir à Comissão Municipal de Trânsito;
d) Proferir despachos, bem como assinar e visar a corres-
pondência da Câmara Municipal que tenham como desti-
natários quaisquer entidades ou organismos públicos, no 
âmbito dos assuntos objeto de delegação e subdelegação 
de competências.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual 
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo e na 
página oficial da Câmara Municipal, em www.cmnordeste.
pt. 

Paços do Município de Nordeste, 26  de outubro de 2021.
O PRESIDENTE DA CÂMARA
(António Miguel Soares)

C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E   N O R D E S T E
EDITAL

ANTÓNIO MIGUEL BORGES SOARES, Presidente da 
Câmara Municipal de Nordeste.
Torna público, para efeitos do estipulado no artigo 47.º, n.º 
2 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que ao abrigo 
do disposto no artigo 36.º, n.ºs 1 e 2 da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, subdelegou no Vereador em regime de 
tempo inteiro, Marco Paulo Rebelo Mourão, o exercício 

das competências que me foram delegadas pela Câmara 
Municipal, em sua reunião ordinária de 25 de outubro 
findo, previstas mas alíneas rr), ss) e tt) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 setembro, nomeadamente:
a) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias 
públicas e demais lugares públicos;
b) Estabelecer a denominação das ruas e praças das loca-
lidades e das povoações, após parecer da correspondente 
junta de freguesia;
c) Estabelecer as regras de numeração edifícios;
 Para constar se publica o presente Edital e outros de igual 
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teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo e na 
página da internet do Município.

Paços do Município do Nordeste, 10 de novembro de 2021.
O PRESIDENTE DA CÂMARA 
(António Miguel Soares)

C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E   N O R D E S T E
EDITAL

ANTÓNIO MIGUEL BORGES SOARES, Presidente da 
Câmara Municipal do Nordeste.
Torna público, para efeitos do estipulado no artigo 47.º, n.º 
2 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que ao abrigo 
do disposto no artigo 36.º, n.ºs 1 e 2 da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, delegou na Vereadora em regime de tempo 
inteiro, Sara Raquel Mendonça de Sousa, o exercício das 
seguintes competências:
a) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis 
e imóveis do município;
b) Praticar os atos necessários à administração corrente do 
património do município e à sua conservação;
c) Proceder aos registos prediais do património imobiliá-
rio do município, bem como a registos de qualquer outra 
natureza.      
  

Mais foi delegado na referida Vereadora, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 36.º do referido diploma, as 
competências no domínio da Acão Social, Habitação e 
Cidadania e Igualdade de Género, com a incumbência  
de proferir despachos, bem como assinar e visar a 
correspondência da Câmara Municipal que tenham como 
destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos, 
no âmbito dos assuntos objeto de delegação subdelegação 
de competências.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo e na 
página oficial da Câmara Municipal, em www.cmnordeste.
pt

Paços do Município do Nordeste, 8 de novembro de 2021.
O Presidente da Câmara
(António Miguel Soares)

C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E   N O R D E S T E
EDITAL

ANTÓNIO MIGUEL BORGES SOARES, Presidente da 
Câmara Municipal do Nordeste.

Torna público, para efeitos do estipulado no artigo 47.º, n.º 
2 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que ao abrigo 
do disposto no artigo 36.º, n.ºs 1 e 2 da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, subdelegou na Vereadora em regime de 
tempo inteiro, Sara Raquel Mendonça de Sousa, o exercício 
das seguintes competências:

a) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de 
parcerias, o levantamento, classificação, administração, 

manutenção, recuperação e divulgação do património 
natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, 
incluindo a construção de monumentos de interesse mu-
nicipal;
b) Promover a publicação de documentos e registos, anais 
ou de qualquer outra natureza, que salvaguardem e perpe-
tuam a história do município.      
  
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo e na 
página oficial da Câmara Municipal, em www.cmnordeste.
pt
 
Paços do Município do Nordeste, 8 de novembro de 2021.
O Presidente da Câmara
(António Miguel Soares)

C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E   N O R D E S T E
EDITAL

ANTÓNIO MIGUEL BORGES SOARES, Presidente da 
Câmara Municipal de Nordeste.
Torna público, para efeitos do estipulado no artigo 47.º, n.º 
2 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 janeiro, que ao abrigo do 
disposto no artigo 36.º, n.ºs 1 e 2 da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro subdelegou na Vereadora em regime de tempo 
inteiro, Sara Raquel Mendonça de Sousa a competência 
que me foi delegada pela Câmara Municipal, em sua 

reunião ordinária de 8 de novembro corrente, prevista no 
artigo 7.º do n.º 1 do Regulamento do Cartão Municipal do 
Idoso, nomeadamente a referente à atribuição do Cartão 
Municipal do Idoso.  
 Para constar se publica o presente Edital e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo e na 
página da internet do Município.

Paços do Município do Nordeste, 10 de novembro de 2021.
O PRESIDENTE DA CÂMARA
(António Miguel Soares)
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PLANO DE DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA DA CÂMARA 

Foi noticiado, recentemente, pelos 
órgãos de comunicação social, tendo 
por base o Anuário Financeiro dos 
Municípios Portugueses 2020, que 
20 municípios excederam em 2020 
o limite da dívida total definido no 
Regime Financeiro das Autarquias 
Locais e Entidades Intermunicipais, 
sendo um desses municípios o do 
Nordeste.
Decorrente destas informações, a 
câmara municipal esclarece que por 
se encontrar em situação de rutura 
financeira nos termos previstos na 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foi 
obrigada a recorrer ao Fundo de Apoio 
Municipal (FAM) com o objetivo 
principal da redução da dívida total 
do município. Para cumprimento 
deste objetivo são definidas 
medidas de reequilíbrio orçamental, 
reestruturação e assistência financeira 
consideradas imprescindíveis.  Assim, 
durante o período de vigência do 
Plano de Ajustamento Financeiro o 
Município, entre várias obrigações, 
encontra-se a cumprir com o que 
está contratualizado com aquela 
entidade, sendo uma das obrigações 
a diminuição da dívida através do 
pagamento das amortizações dos 
empréstimos existentes. Foi pago em 
2018 o montante de 940.546.87€, em 
2019 o montante de 583.548,00€, em 

2020 o montante de 683.837,77€ e em 
2021 prevê-se pagar o montante de 
939.955,55€.
Apesar do município do Nordeste 
estar ano após ano a diminuir a dívida 
o que aconteceu foi que em 2019, 
após a conclusão do processo de 
internalização da empresa municipal, 
Habitação Social do Nordeste (HSN), 
dando cumprimento a uma imposição 
legal, que inclusive se iniciou muito 
antes do ano de 2017, o passivo da 
empresa municipal passou para a 
Câmara Municipal do Nordeste, 
aumentando a dívida do município 
em mais 4.191.859.44 euros.

Em conclusão, pode afirmar-se que 
o que provocou este agravamento 
foi efetivamente a internalização da 
empresa municipal de Habitação Social 
do Nordeste, facto este que aconteceu 
por imposição legal, num processo 
que decorreu ao longo de vários anos, 
tendo sido concluído em 2019. A 
Câmara Municipal do Nordeste reitera 
que este agravamento da dívida não 
veio contrariar a posição que tem sido 
tomada por esta câmara de redução da 
dívida da autarquia, encontrando-se 
o processo de amortização da dívida 
a decorrer de acordo com o que está 
contratualizado.

REPRESENTANTES NA 
COMISSÃO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO
A Assembleia Municipal designou 
três representantes civis para integrar 
a Comissão Municipal de Trânsito 
do Concelho do Nordeste, sob listas 
apresentadas pelos dois partidos 
representados naquele órgão. Foram 
designados para a comissão Victor 
Sérgio Raposo de Lima, Ana Isabel 
Dias Sousa Raposo e Afonso José Melo 
Rodrigues.

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ILHA
A Assembleia Municipal designou três 
deputados municipais para integrar 
o Conselho Municipal de Ilha de São 
Miguel, mediante apresentação de 
lista dos partidos com assento no 
órgão. Foram designados os membros, 
do PSD, Mário Nuno Arruda Fagundo, 
Sónia Manuel Aires Rodrigues e 
Ruben Relva Soares.

VEREADOR PARA 
ASSEMBLEIA 
INTERMUNICIPAL DA AMISM
Para representante da vereação 
na Assembleia Intermunicipal da 
Associação de Municípios da Ilha 
de São Miguel, a câmara municipal 
designou a vereadora Sara Raquel 
Mendonça de Sousa, fazendo parte 
do mesmo órgão o presidente da 
autarquia. 
A AMISM, entre outras funções, é a 
entidade responsável pela gestão de 
resíduos na ilha de São Miguel.
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IMI PARA 2022
A fixação da taxa de Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) em 2022 será de 
0,45 para os prédios urbanos. 
Foi também fixada a majoração em 
3% dos prédios urbanos degradados, 
considerando-se como tais os que, 
face ao seu estado de conservação, 
não cumpram satisfatoriamente a sua 
função ou façam perigar a segurança 
de pessoas e bens, assim como elevar 

FIXAÇÃO DE TAXA SOBRE 
IRS 
Nos termos da Lei, os municípios 
têm direito em cada ano a uma 
participação variável até 5% no IRS 
dos sujeitos passivos com domicílio 
fiscal na respetiva circunscrição 
territorial, relativa aos rendimentos 
do ano imediatamente anterior, 
calculada sobre a respetiva coleta 
líquida das deduções previstas do 
Código do IRS.
Face ao exposto foi fixada a taxa de 
5% referente à participação variável 
deste município no IRS dos sujeitos 
passivos com domicílio fiscal na 
respetiva circunscrição territorial.

MAIOR DESPESA DA CÂMARA EM 2022 VAI SER COM AS 
FAMÍLIAS 

As intenções do executivo com as 
medidas constantes das Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para 
2022 passam essencialmente por 
continuar com o apoio às famílias 
nordestenses, através de apoios 
sociais, conservação e requalificação 
do património habitacional, 
programas ocupacionais e de estágios, 
entre outros apoios.
As instituições de cariz social, 
recreativo, cultural e desportivo, 

não descurando a conservação do 
património edificado municipal, são 
a segunda prioridade da câmara, que 
opta por realizar obras essenciais 
para servir a população e instituições 
locais, assim como o turismo e o 
núcleo empresarial onde elas se 
justifiquem e onde sejam não só 
viáveis mas também uma mais-valia 
para o concelho.
O Plano e Orçamento para o ano de 
2022 é de 8.289.762 euros.

DESIGNAÇÃO DE 
VEREADOR PARA 
ASSEMBLEIA 
INTERMUNICIPAL DA 
AMRAA
A AMRAA – Associação de Municípios 
da Região Autónoma dos Açores dispõe 
de dois órgãos, designadamente, 
a Assembleia Intermunicipal e 
Conselho de Administração, sendo a 
Assembleia Intermunicipal composta 
por dois membros dos municípios 
associados, sendo um deles 
obrigatoriamente o seu presidente e 
um vereador designado pelo respetivo 
executivo. Por deliberação da câmara, 
foi designado o vereador Marco Paulo 
Rebelo Mourão para integrar aquele 
órgão da AMRAA. 

DERRAMA
Foi fixado para 2022 o lançamento 
de uma derrama de 1,5%, sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento 
de imposto sobre o rendimento 
das pessoas coletivas (IRC), que 
corresponda à proporção do 
rendimento gerado na sua área 
geográfica por sujeitos passivos 
residentes em território português 
que exerçam, a título principal, uma 
atividade de natureza comercial, 
industrial ou agrícola e não residentes 
com estabelecimento estável nesse 
território.

para o triplo a taxa de Imposto nos 
casos de prédios urbanos que se 
encontrem devolutos há mais de um 
ano, ou prédios em ruínas, prédios 
urbanos parcialmente devolutos, 
incidindo o agravamento da taxa, 
no caso dos prédios constituídos em 
propriedade horizontal, apenas sobre 
a parte do valor patrimonial tributário 
correspondente às partes devolutas.
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TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA

A câmara municipal procedeu à celebração dos contratos de delegação de competências nas juntas de freguesia, 
nomeadamente para gestão e manutenção de espaços verdes e a limpeza de vias e espaços públicos, incluindo sarjetas e 
sumidouros.
Para financiamento das competências delegadas serão transferidas para as juntas de freguesia os montantes que constam 
da tabela.
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Junta de Freguesia de Nordeste

Junta de Freguesia de Lomba da Fazenda

Junta de Freguesia de São Pedro de Nordestinho

Junta de Freguesia de Santo António de Nordestinho

Junta de Freguesia de Algarvia

Junta de Freguesia de Santana

Junta de Freguesia de Achada

Junta de Freguesia de Achadinha

Junta de Freguesia da Salga

Ano de 2023
€ 28.467,29

 
Ano de 2023
€20.396,15

 
Ano de 2023

€9.365,90
 

Ano de 2023
€9.365,90

 
Ano de 2023

€9.365,90
 

Ano de 2023
€11.323,62

 
Ano de 2023
€14.236,53

 
Ano de 2023
.€16.337,48

 
Ano de 2023
€12.721,17

Ano de 2023
€ 28.467,29

 
Ano de 2023
€20.396,15

 
Ano de 2023

€9.365,90
 

Ano de 2023
€9.365,90

 
Ano de 2023

€9.365,90
 

Ano de 2023
€11.323,62

 
Ano de 2023
€14.236,53

 
Ano de 2023
.€16.337,48

 
Ano de 2023
€12.721,17

Ano de 2024
€ 32.737,38

 
Ano de 2024
€23.455,57

 
Ano de 2024
€ 10.770,78

 
Ano de 2024
€10.770,78

 
Ano de 2024
€ 10.770,78

 
Ano de 2024
€13.022,16

 
Ano de 2024
€ 16.372,01

 
Ano de 2024
€ 18.788,10

 
Ano de 2024
€ 14.629,35

Ano de 2024
€ 32.737,38

 
Ano de 2024
€23.455,57

 
Ano de 2024
€ 10.770,78

 
Ano de 2024
€10.770,78

 
Ano de 2024
€ 10.770,78

 
Ano de 2024
€13.022,16

 
Ano de 2024
€ 16.372,01

 
Ano de 2024
€ 18.788,10

 
Ano de 2024
€ 14.629,35
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REUNIÃO COM PRESIDENTE DA 
ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES

Nélio Miranda, presidente da Associação de Jovens 
Agricultores Micaelenses, esteve nos Paços do Concelho 
para apresentação de cumprimentos.
Nélio Miranda, natural deste concelho, da freguesia 
da Achadinha, foi recebido pelo presidente da Câmara 
Municipal do Nordeste, que aproveitou a visita para pôr 
a Associação de Jovens Agricultores a par dos principais 
problemas e desafios que os jovens agricultores atravessam 
bem como a Associação.
O presidente da autarquia, António Miguel Soares, disse 
estar atento aos problemas da lavoura e que se encontrava 
disponível para colaborar com a Associação dentro das 
possibilidades do município e enquadrado no campo de 
ação municipal.

A Câmara Municipal do Nordeste reuniu-se com o diretor 
regional da Cooperação com o Poder Local, Ricardo 
Madruga da Costa. No encontro foram tratados vários 
assuntos de relevância para o desenvolvimento do nosso 
concelho.

DIRETOR REGIONAL DA COOPERAÇÃO 
COM O PODER LOCAL

APOSENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA 
FERNANDA MELO

Os colaboradores da autarquia organizaram um jantar de 
despedida à colaboradora Fernanda Melo, que passou no 
passado mês de novembro à situação de aposentação após 
vários anos a trabalhar na Câmara Municipal do Nordeste.
À Sra. Fernanda Melo endereçamos as maiores felicidades 
para a nova etapa de vida que agora se inicia.
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obras
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Reabilitação do edifício onde se encontra instalado o 
Serviço da CPCJN e outros, na Vila do Nordeste

ob
ra

s

Beneficiação do edifício do Serviço de Finanças do 
Nordeste

Reabilitação do parque infantil da Algarvia Reabilitação do parque infantil de São Pedro 
Nordestinho

REABILITAÇÃO DA RUA DE SÃO JOÃO EM 
SANTO ANTÓNIO
Foi realizada uma sessão de esclarecimento na freguesia de 
Santo António Nordestinho, em novembro, com o objetivo 
de esclarecer a população relativamente ao projeto de 
reabilitação da Rua de São João, sobretudo aos moradores 
da rua e aos que beneficiam dos caminhos de acesso à 
agricultura e lavoura.
O promotor da obra é a Direção Regional dos Recursos 
Florestais, que procederá à asfaltagem, execução de valetas, 
passeios e drenagem de águas pluviais.
A reabilitação da Rua de São João é aguardada há vários 
anos pela freguesia e há muito reivindicada pela Junta de 
Freguesia de Santo António e pela Câmara do Nordeste. O 
arranque da intervenção está previsto para o início de 2022 
e terá um prazo de execução de 120 dias.

APOIO PARA OBRAS NO PASSAL DA IGREJA DA LOMBA DA FAZENDA 
Perante pedido de apoio da Fábrica da Igreja Paroquial de 
Nossa Senhora da Conceição, da Lomba da Fazenda, para 
ajuda das obras que estão a decorrer no Passal da Paróquia, 
nomeadamente para a substituição total da cobertura do 
edifício e da telha, pinturas e outros trabalhos inerentes à 

conservação e manutenção daquele edifício de residência 
do pároco local, a  câmara municipal deliberou atribuir um 
apoio no montante de 2 mil  euros, considerando tratar-
se da beneficiação de um equipamento com interesse 
histórico para a freguesia.
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Adaptação e ampliação de um edifício a capela 
funerária e respetivos acessos, na Vila do Nordeste

Beneficiação do Caminho da Lomba, na Nazaré, Vila 
do Nordeste

Beneficiação do Caminho da Flora, na Lomba da 
Fazenda

Beneficiação do Caminho Serrado de Dentro 
(Quebrada), na Salga

Reabilitação do centro urbano da Achada Reabilitação do espaço do Campo de Futebol da 
Fazenda e das zonas envolventes 

16 nordeste



Execução de passeio na Rua do Rosário, na Vila do 
Nordeste, em frente à capela funerária

Reparação de joga na Rua das Courelas de Baixo, 
Vila do Nordeste

Colocação de mosaico em sala da Escola Básica da 
Achadinha

Limpeza de joga no Jardim Gregório Macedo, em 
Santo António

Iluminações de Natal da sede do concelho Limpeza da piscina da Boca da Ribeira e zona 
envolvente (após intempérie de novembro)
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COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS FREGUESIAS DA SALGA E ACHADINHA 

Salga
Colocação de sinais de Parque nos parques de estacionamento da freguesia
Colocação de sinais de STOP na saída da Rua da Alegria, Rua Padre Francisco, Rua Nova e Rua das Escolas
Colocação de sinais na Rua Nova, incluindo lomba
Colocação de sinais nas 3 saídas do Caminho dos Fontes
Reparação e substituição de sinalização degradada

Achadinha
Colocação de sinais de Parque nos parques de estacionamento da freguesia
Colocação de sinais de STOP na Rua do Loteamento, saída do antigo campo de jogos e Rua da Malaca para a Estrada Regional
Colocação de sinais em frente à junta de freguesia
Colocação de sinais no parque em frente à Igreja
Reparação e substituição de sinalização degradada

obras
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INTEMPÉRIE DE 23 DE NOVEMBRO

As chuvas e o vento forte que ocorreram no dia 23 de novembro provocaram várias derrocadas 
em caminhos municipais, alguns deles com significativo prejuízo. A câmara municipal, com a 
colaboração do Serviço Municipal de Proteção Civil, procedeu rapidamente à limpeza de vias com 
vista à circulação rodoviária e à segurança das pessoas, e avançou com a limpeza e a recuperação mais 
urgente de estragos verificados em locais de visita do concelho, como foi o caso do Parque da Ribeira 
dos Caldeirões que foi bastante atingido. 

Parque da Ribeira dos Caldeirões
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Caminho do Concelho
Achada

Caminho do Porto
Achada

Rua António Medeiros Franco
Achada

Caminho das Relvas
Calhau Achadinha

Caminho de acesso ao Poço Azul
Achadinha

Caminho do Concelho
Achadinha

Caminho do Pico
Achada

Rua da Quinta
Achada

Rua do Vigário
Achada

Rua das Pedras
Achada

Estrada Regional
Achadinha

Caminho do Concelho
Achada - Achadinha

Parque dos Liberais
Achadinha
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Rua Francisco Duarte
Lomba da Fazenda

Rua Galante
Lomba da Fazenda

Serrado de Dentro
Salga

Caminho do Concelho, Feteira Pequena
Santana

Rua Padre Dinis da Luz
São Pedro de Nordestinho

Caminho da Fajã do Araújo

Foz da Ribeira do Guilherme

Rua do Arraiado
Lomba da Fazenda

Rua da Vila Nova
Santo António de Nordestinho

Rua das Escolas
São Pedro de Nordestinho

Rua Padre Moniz
Santo António de Nordestinho

Grota da Pedra
Vila do Nordeste

Caminho do Lombo Gordo

Rua da Flora
Lomba da Fazenda

Foz da Ribeira do Guilherme
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No feriado de 1 de dezembro houve fado e guitarradas na 
principal sala de espetáculos do concelho. A atuação do 
trio “Capas, Copos e Guitarradas” ultrapassou as melhores 
expetativas para a esta reabertura da atividade cultural do 
Centro Municipal de Atividades Culturais após sucessivos 
encerramentos provocados pela pandemia.
O grupo esteve por São Miguel na primeira semana de 
dezembro para esta atuação no Nordeste e no Ateneu 
Comercial de Ponta Delgada, sendo um dos elementos do 
grupo, o Rui Bargão Barata, nascido no Nordeste e residente 
no continente português. 

CAPAS, COPOS E GUITARRADAS

A câmara municipal teve a decorrer na Sala de Exposições 
do Município, entre outubro e dezembro, uma mostra de 16 
trajes típicos de diferentes regiões de Portugal.
Entre as regiões representadas estiveram Trás-os-Montes, 
com os Caretos de Podence (Património Cultural Imaterial 
da Humanidade) e os Pauliteiros de Miranda; a Beira Alta, 
com trajes típicos da zona Serrana; a Estremadura, através 
dos trajes do pescador e das famosas sete saias nazarenas; 
o Alentejo com o capote  alentejano; a região do Algarve 
com o traje típico algarvio, de senhor e senhora; a Madeira, 
concretamente o concelho de São Vicente, município 
geminado com o Nordeste, através do traje regional 
presente no folclore, e o arquipélago dos Açores com vários 
tipos de Capote e Capelo e trajes ricos.
Toda a decoração da sala transmitiu Portugalidade, desde as 
luminárias em forma de coração de Viana, com dois metros 
de altura e cerca de 450 lâmpadas cada, aos tradicionais 
azulejos azuis e bancos tão marcadamente portugueses.

TRAJES TÍPICOS DE VÁRIAS REGIÕES DO PAÍS 
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A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprovou um voto de congratulação ao escritor João de Melo pela 
atribuição do “Prémio Literário Urbano Tavares Rodrigues” e à sua última obra, “Livro de Vozes e Sombras”.
 A Câmara Municipal do Nordeste também endereçou ao ilustre nordestense a sua congratulação pela atribuição de 
mais este prémio literário, tendo o escritor manifestado o seu agradecimento, extensivo a toda a câmara municipal, e 
manifestando ao presidente da autarquia a continuidade do grande trabalho autárquico que vem desenvolvendo em prol 
da população do Nordeste.

VOTO DE CONGRATULAÇÃO DA ASSEMBLEIA REGIONAL AO ESCRITOR JOÃO DE MELO 

A câmara municipal proporcionou uma formação de 
clarinete aos músicos das filarmónicas do concelho. 
A formação foi ministrada por um formador vindo do 
continente português e integrou o Festival de Clarinetes, 
com formação incluída, organizada pela Filarmónica Nossa 
Senhora das Neves na ilha de São Miguel.
Na sequência da formação de clarinete no concelho, o 
Nordeste foi escolhido para o concerto de encerramento do 
festival que decorreu em São Miguel. 

FORMAÇÃO DE CLARINETE PARA 
MÚSICOS DAS FILARMÓNICAS

A Câmara Municipal do Nordeste voltou a comemorar o 
São Martinho com a oferta de castanhas assadas para quem 
passou pela Praça da República durante a tarde.
A iniciativa voltou a ter bastante procura, havendo mesmo 
instituições que aproveitaram a ocasião para levar os 
utentes a passear e a comemorar a data. 
O São Martinho foi também, como habitualmente, 
comemorado ao serão pela Junta de Freguesia do Nordeste 
num espaço aberto à população. 

SÃO MARTINHO

cultura

23revista municipal



A câmara municipal proporcionou aos nordestenses animação 
natalícia nas sextas-feiras que antecederam o dia de Natal com eventos 
direcionados às crianças e às famílias e com o objetivo de trazer as 
pessoas à rua e envolver o comércio.
O programa festivo arrancou a 3 de dezembro com a inauguração 
das luzes e uma bonita atuação natalícia pelo grupo Acustic4you. Na 
semana seguinte, o serão foi direcionado às crianças com um animado 
espetáculo do Duende Cusco, pipocas oferecidas e a Feira de doces para 
as famílias. 
A Feira de Doces contou com a participação de um número muito 
significativo de particulares e de instituições com uma oferta variada de 
produtos gastronómicos apropriados à época. 
A última sexta-feira que antecedeu o dia de Natal voltou a ser de música 
no centro histórico da Vila.

DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS, FEIRA DE 
DOCES E MÚSICA EM DEZEMBRO 

A iluminação e os motivos natalícios da Vila foram novamente 
renovados, em especial a Praça da República, a frente da Igreja 
Matriz de São Jorge e a Ponte dos Sete Arcos. Os motivos deste ano 
foram inspirados nos doces e guloseimas da quadra procurando uma 
iluminação diferente, leve e atrativa.
A inauguração da iluminação de Natal realizou-se a 3 de dezembro em 
ambiente festivo e enriquecida pela presença de entidades locais e da 
população.

DOCE NATAL
cu

lt
ur

a
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A Filarmónica Eco Edificante voltou a brindar os nordestenses com um concerto de Natal na Igreja Matriz de São Jorge.
Após mais de um ano de paragem derivado da pandemia Covid-19, os músicos, maestro e direção conseguiram proporcionar 
um concerto de grande qualidade e muito aguardado pelo público.
Outra filarmónica que também brindou os nordestenses com um concerto de Natal foi a Estrela do Oriente, da freguesia 
da Algarvia, sendo a atuação deste ano no Centro Cultural Pe. Manuel Raposo, em Santo António de Nordestinho. Os 
concertos da Filarmónica Estrela do Oriente marcam também pela habitual qualidade e pelo reportório sempre renovado.

CONCERTO DE NATAL PELA ECO EDIFICANTE

cultura
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Mais de 20 artesãos estiveram presentes no Mercadinho 
de Artesanato de Natal, realizado pela autarquia entre 
novembro e dezembro na sala de exposições do Posto de 
Turismo da Vila do Nordeste.
Quem passou pelo Mercadinho encontrou boas sugestões 
para oferecer, para a decoração da casa e para a mesa da 
consoada.
O próximo Mercadinho chega na Páscoa e com mais 
novidades.

MERCADINHO DE ARTESANATO  

O presépio figurativo da Achadinha é aumentado e 
enriquecido todos os anos pela Junta de Freguesia da 
Achadinha e pela mão do artesão José Medeiros. A câmara 
municipal, como é habitual, associou-se à abertura do 
presépio (assim como outras entidades regionais) através 
da vereadora Sara Sousa e do vereador Flávio Soares, tendo 
em consideração a importância cultural que o presépio da 
Achadinha tem vindo a ganhar ao nível da ilha e que se 
deve obviamente à beleza e minuciosidade das peças em 
exposição.
Estiveram também presentes o diretor regional dos 
Assuntos Europeus e Cooperação Externa, Carlos Amaral, 
e o diretor regional dos Recursos Florestais, Filipe Tavares.
O presépio da Achadinha pode ainda ser visto até ao dia 23 
de janeiro.

PRESÉPIO DA ACHADINHA
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A câmara municipal melhorou a oferta do programa de 
Passagem de Ano, com o objetivo de favorecer o alojamento 
e a restauração do concelho, mas alterações de última hora 
de contenção da pandemia Covid-19 obrigaram ao seu 
cancelamento. 
A câmara municipal tinha acrescentado ao já habitual 
espetáculo pirotécnico e à oferta de espumante, o maior 

PASSAGEM DE ANO CANCELADA

bolo-rei dos Açores, confecionado por uma IPSS local do 
sector da pastelaria, procurando atrair mais gente aos 
festejos de Passagem de Ano. A aposta da câmara na oferta 
musical também tinha sido enriquecida ao trazer o artista 
nacional Iran Costa e ao alargar a animação para mais um 
grupo musical.

A câmara municipal inaugurou uma exposição com mais 
de 150 presépios de uma coleção privada da nordestense 
Volusiana Matos. A exposição foi montada na sala de 
exposições da Casa João de Melo, na Achadinha, vindo 
enriquecer a oferta cultural do concelho do Nordeste 
durante a quadra.
A exposição de Volusiana Matos resultou de um convite 
endereçado pelo município tendo em conta o interesse 
público que despertaria a coleção de presépios da 
colecionadora. 
A colecionadora não sabe precisar o ano exato em que 
inicia a coleção, mas conta atualmente com mais de 150 
presépios, sendo na sua maioria ofertas de familiares e 
amigos que conhecem o seu gosto por estas peças.

COLEÇÃO DE 150 PRESÉPIOS DE VOLUSIANA MATOS

A colecionadora mantém nas redes sociais um álbum 
fotográfico onde vai divulgando os presépios que vai 
juntando à coleção.

A exposição pode ainda ser visitada até 31 de janeiro.

cultura
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Em novembro celebra-se a Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos.
Com pequenas ações no nosso dia-a-dia podemos reduzir a produção de resíduos e o desperdício. Evite ao máximo o uso 
do plástico nas suas compras, tente reparar os eletrodomésticos, móveis e outros utensílios antes de os colocar no lixo e 
dê uma nova utilidade à sua roupa.

COMPORTAMENTOS QUE EVITAM A PRODUÇÃO DE LIXO 

28 nordeste



A câmara municipal reuniu os idosos beneficiários do 
Cartão Municipal do Idoso, bem como os idosos das várias 
valências da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, num 
simpático convívio de Natal que teve lugar nas instalações 
da Escola Básica e Secundária do Nordeste. O convívio teve 
início com um almoço tradicional e contou com a animação 
do artista Nuno Martins.
O almoço convívio contou com a presença de cerca de 160 
idosos, membros do executivo camarário, representantes 
da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia do 
Nordeste e colaboradores.
Esta foi a forma que o executivo encontrou para assinalar a 
quadra junto dos que outrora contribuíram para a sua terra, 
respeitando todas as medidas de prevenção da pandemia 
Covid-19.

CONVÍVIO DE NATAL DOS UTENTES DO CARTÃO DO IDOSO   

so
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al

Tendo como finalidade a promoção de políticas sociais de 
apoio aos idosos e com vista a mitigar e prevenir alguns 
problemas que afetam este setor da população, garantindo 
a sua dignidade e qualidade de vida, a Câmara Municipal do 
Nordeste criou o Cartão Municipal do Idoso.
Este cartão é destinado a pessoas com idade igual ou 
superior a 65 anos de idade e com residência no concelho 
do Nordeste há pelo menos 12 meses consecutivos.
Para requerer o Cartão Municipal do Idoso, os munícipes 
que reúnem os requisitos acima mencionados, deverão 
deslocar-se ao Gabinete de Ação Social da autarquia, a 

CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO 

fim de se inteirarem da documentação necessária para a 
instrução do processo.
O Cartão Municipal do Idoso prevê, entre outros benefícios, 
a participação em iniciativas culturais, recreativas e 
desportivas promovidas pela autarquia, apoio na aquisição 
de receituário crónico nas farmácias sediadas no concelho 
do Nordeste, devidamente comprovado, no valor máximo 
de 60,00€, entre outros benefícios.
Os técnicos do Gabinete de Ação Social estão disponíveis 
para prestar todos os esclarecimentos necessários 
presencialmente ou via telefone (296 480 060).
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No dia 25 de novembro, a Câmara Municipal do Nordeste, 
como parceira da Comissão para a Cidadania e a Igualdade 
de Género, assinalou o Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres.
A ação pretendeu sensibilizar a comunidade para a 
existência desta problemática, assim como partilhar 
informação sobre o tema e dar a conhecer as instituições 
e organismos regionais que apoiam as mulheres vítimas 
de violência, independentemente da sua idade e do tipo de 
agressão.
A APAV e a UMAR associaram-se à ação de sensibilização 
através da cedência de variado material informativo 
que suportou a banca dinamizada por colaboradoras do 
município afetas ao gabinete de Serviço Social da autarquia.
 O mau tempo que se fez sentir no dia não permitiu que 
a atividade fosse desenvolvida no exterior tendo sido 
transferida para a entrada dos Paços do Concelho.

DIA INTERNACIONAL DA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

CÂMARA COMEMORA MÊS DO IDOSO
A Câmara Municipal do Nordeste comemorou o Mês do 
Idoso com os utentes do Cartão Municipal do Idoso, a 30 
de novembro, reunindo 120 utentes no Centro Municipal 
de Atividades Culturais para uma tarde bem passada com 
humor e música.
Esta atividade comemorativa organizada para os idosos do 
concelho surge na sequência de outras atividades recentes 
dirigidas a grupos mais pequenos e em consonância 
com o levantamento gradual das medidas de prevenção 
à pandemia Covid-19, depois de um longo período de 
ausência de eventos e de um contacto mais próximo com 
os idosos.
São cerca de 300 os utentes do Cartão Municipal do Idoso 
envolvidos no programa anual organizado pela Câmara 
Municipal do Nordeste.
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Entre o mês de outubro e a penúltima 
semana de dezembro foi atribuído 
pela câmara municipal apoio 
para beneficiação das habitações 
particulares de quatro famílias do 
concelho. 
Ao abrigo do Fundo Municipal de 
Emergência, a câmara atribuiu 
também quatro apoios, na sua maioria 
destinados a cuidados de saúde e bens 
alimentares essenciais de famílias ou 
munícipes em situação de carência 
económica extrema. 
No mesmo período, foram atribuídos 
dois apoios ao abrigo do Regulamento 
de Apoio à Natalidade.

APOIOS SOCIAIS

Foram contempladas com cabaz de Natal 148 famílias do concelho, tendo o Lions 
Clube de Nordeste, como vem sendo habitual, contribuído com esta iniciativa 
solidária através da oferta de alguns cabazes. 
O cabaz é composto de bens alimentares de primeira necessidade, adquiridos 
no comércio local, na sequência da consulta a estabelecimentos do concelho. 
Os agregados contemplados foram de diferentes freguesias, por indicação 
das respetivas juntas de freguesia, do ISSA, do Lions Clube de Nordeste e do 
Gabinete de Ação Social do município.

PERTO DE 150 FAMÍLIAS CONTEMPLADAS COM CABAZ

Informamos os leitores da Revista 
Municipal que na página nº6 da 
Revista nº370, no artigo com o 
título “Homenagem a Instituições 
que estiveram na linha da frente no 
combate à pandemia”, o número de 
utentes vítimas do surto de Covid-19, 
que lamentavelmente atingiu o Lar da 
Santa Casa da Misericórdia, encontra-
se incorreto, tendo o surto provocado 
12 vítimas e não 14 como surge no 
artigo.
Pedimos desculpa pelo lapso.

ERRATA - REVISTA 
MUNICIPAL Nº 370

No dia 18 de novembro assinalou-
se o Dia Europeu da Proteção das 
Crianças contra a Exploração Sexual e 
o Abuso Sexual. A maioria dos abusos 
sexuais são cometidos por pessoas 
que as crianças conhecem e com quem 
convivem.
Para a campanha deste ano, a 
Comissão Nacional de Promoção 
de Direitos e Proteção das Crianças 
e Jovens realizou um vídeo/spot, 
alertando a sociedade civil para este 
problema grave e de ampla dimensão, 
transversal a todas as classes sociais, 
e que foi partilhado pela câmara nos 
seus meios de comunicação. 

PROTEÇÃO DAS 
CRIANÇAS CONTRA A 
EXPLORAÇÃO SEXUAL 

O Comissariado dos Açores para a Infância promoveu, entre os dias 9 e 12 de 
dezembro, a Corrida pelos Direitos da Criança, uma prova a nível nacional que 
contou com a presença do atleta João Paulo Félix.
A corrida na ilha de São Miguel aconteceu nos dias 9 e 10, tendo no último dia o 
Nordeste recebido o atleta. 
Foi com grande entusiasmo que alguns alunos da EBS do Nordeste acompanharam 
o atleta no último quilómetro, a que se seguiu a receção pela Comissão de 
Menores, a Câmara do Nordeste e as crianças dos CATL da Vila do Nordeste. 
O atleta João Paulo Félix ficou muito agradecido e admirado com a iniciativa das 
instituições envolvidas na forma como foi recebido.

VOLTA A PORTUGAL A CORRER PELOS DIREITOS DAS 
CRIANÇAS
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A Escola Básica e Secundária do 
Nordeste celebrou, a 29 de novembro, 
o seu 50º aniversário. A Câmara 
Municipal do Nordeste associou-se 
à comemoração de tão importante 
aniversário para o concelho do 
Nordeste pois foram 50 anos de serviço 
à população.
O conselho executivo agradeceu o 
imprescindível apoio da autarquia na 
comemoração do aniversário, tendo 
em conta que a organização de um 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA COMEMORA 50 ANOS 
evento desta dimensão foi um grande 
desafio para a escola e que envolveu 
um vasto programa. 
Do programa fizeram parte a abertura 
de uma exposição de trabalhos 
dos alunos, a atuação do Clube 
Forte Musical, criado pela escola, a 
intervenção de vários convidados, 
incluindo a secretária regional da 
Educação e o presidente da Câmara do 
Nordeste, alguns momentos musicais 
pelo trio “Quadrivium”, o lançamento 

do livro “Escola Básica e Secundária 
de Nordeste, 50 anos de memórias”, 
da autoria de Eduardo Jorge Melo, 
professor da escola, a entrega pelo 
município dos prémios de Quadro 
de Mérito do ano transato, e outros 
prémios de trabalhos e projetos da 
escola com entidades externas, e um 
grande bolo de aniversário partilhado 
com os alunos e restante comunidade 
educativa. 
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No aniversário da EBS foi lançado pelo professor Eduardo Jorge Lima Melo um 
livro de memórias da escola que veio enriquecer substancialmente a informação 
existente sobre o ensino no Nordeste. Como dito na ocasião pelo autor, “faz falta 
este tipo de documento para que não só a geração atual possa reviver momentos 
que se passaram nesta instituição de ensino, mas também as gerações futuras o 
possam fazer, pois, passados 50 anos, com alguma dificuldade recordarão a evolução 
da própria escola e as dificuldades que foi o seu crescimento”.
O livro retrata as mudanças significativas que a escola foi sofrendo ao longo dos 
últimos 50 anos, sendo a escola atual muito diferente do passado, especificamente 
no caso do Nordeste. No livro, de 384 páginas, estão presentes as pessoas que 
estiveram no início desta escola, os registos de avaliações, a memória de antigos 
presidentes e antigos alunos, assim como o que a distingue de outras escolas.

LIVRO “ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO 
NORDESTE – 50 ANOS DE MEMÓRIAS”

A obra de beneficiação do polidesportivo exterior 
da EBS foi inaugurada em novembro. A beneficiação 
efetuada, da responsabilidade da Secretaria 
Regional da Juventude, Qualificação Profissional e 
Emprego e da Câmara Municipal do Nordeste, veio 
melhorar significativamente as condições para a 
prática desportiva, passando o polidesportivo a 
um espaço moderno, multifacetado e seguro.
O vice-presidente da câmara, Marco Mourão, 
referiu-se à grande melhoria efetuada no 
polidesportivo como mais um marco no percurso da 
escola face à mais-valia que vai trazer à qualidade 
da oferta desportiva, da qual resultarão melhores 
resultados no desenvolvimento desportivo e na 
aptidão dos alunos.

A obra de beneficiação do polidesportivo resultou 
de uma candidatura dos alunos da escola (através 
da Associação de Estudantes) ao Orçamento 
Participativo da Região, aprovada à segunda 
tentativa, no orçamento de 2019. 

INAUGURAÇÃO DO POLIDESPORTIVO

educação
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COMISSÃO DE MENORES ORGANIZA AÇÃO DE COMBATE AO BULLYING

No Dia Mundial de Combate ao Bullying, a 20 de outubro, 
a CPCJN promoveu três sessões de esclarecimento e de 
sensibilização sobre este fenómeno escolar, no anfiteatro da 
EBS do Nordeste, dinamizado por duas agentes do programa 
Escola Segura a convite do chefe da PSP do Nordeste, Pedro 
Soares, e ainda a presença do subcomissário do Comando da 
Esquadra de Ponta Delgada, Eurico Machado.
Pretendeu-se explicar o que é o Bullying, que tipos Bullying 
existem, em destaque o Ciberbullying, e incentivar as vítimas e 
quem tenha conhecimento deste comportamento a denunciar.

O município, através do Centro Desportivo e Recreativo, 
colaborou na dinamização do Corta-mato Escolar. Este 
evento é tradicionalmente realizado na EBS do Nordeste e 
é das atividades desportivas que maior participação obtém.

MUNICÍPIO COLABORA COM A EBS NO CORTA-MATO ESCOLAR 

A câmara municipal assinalou o Dia Municipal para a 
Igualdade (que se comemora a 24 de outubro) com uma ação 
de sensibilização para a Igualdade de Género, dirigida aos 
alunos do ensino secundário da EBS do Nordeste e levada 
a cabo pela APF-Açores (Associação para o Planeamento 
Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva). 
O desenvolvimento desta atividade surgiu pela atualidade 
e pertinência da temática da Igualdade de Género, e 
pela prontidão com que a EBS do Nordeste e APF-Açores 
acolheram a iniciativa do município.

A ação de sensibilização levada à escola abordou a igualdade 
de género na sexualidade e contemplou perto de 100 alunos. 
A Câmara Municipal do Nordeste tem um protocolo 

DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE

celebrado com a Comissão para a Igualdade de Género (CIG) 
com vista ao desenvolvimento de práticas e políticas que 
promovam a igualdade de género e a não discriminação.

Participaram este ano cerca de 120 alunos dos diferentes 
escalões. Os alunos que ficaram nos primeiros lugares terão 
agora a oportunidade de representar a escola na fase de ilha.
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A EBS do Nordeste, no ano letivo 
2020/21, apesar de todos os 
constrangimentos associados à 
pandemia, desde os confinamentos, às 
restrições de contacto social, agarrou o 
desafio lançado pela Direção Geral da 
Educação “Prémio Gandhi de Educação 
para a Cidadania”, subordinado ao 
tema “Bem-estar animal”, e ganhou o 
Selo Eco-Escola Gandhi.

SELO PREMEIA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

O projeto da EBS adveio de uma 
articulação entre a biblioteca escolar 
e os docentes de Cidadania das três 
turmas do 5º ano, Programa DOV, 
SPEA e Serviços Florestais.
O Prémio Gandhi consiste na 
atribuição de um Selo, intitulado 
“Escola Gandhi”, tendo sido escolhido 
o dia de aniversário da escola para o 
seu descerramento.

A Assembleia Municipal deliberou 
designar para membros do Conselho 
Municipal da Juventude os deputados 
municipais Dinarte Manuel Tavares 
Costa, eleito pelo PS, e Jorge Miguel 
Cabral Lopes, do PSD. 
Além dos dois deputados municipais 
foram designados, a partir de lista única 
apresentada, três jovens da sociedade 
civil, designadamente, Miguel Miranda, 
Alexandra Martins e Rodrigo Soares.

CONSELHO MUNICIPAL DA 
JUVENTUDE

A autarquia assumiu a inscrição da 
EBS do Nordeste no Programa Eco-
Escolas 2022, à semelhança dos anos 
anteriores.
Para a atribuição deste apoio a câmara 
tem em consideração a importância 
do desenvolvimento de políticas 

CÂMARA APOIA PROGRAMA ECO-ESCOLAS
ambientais que permitem aos jovens 
adotar comportamentos amigos do 
ambiente e a ganhar interesse por 
causas ambientais. 
A câmara municipal recebe todos os 
anos um certificado do Programa Eco-
Esolas pelo contributo prestado.

A Discovery Language Academy 
recebeu 2000 mil dólares americanos 
da Organização Amigos do Nordeste, 
dos Estados Unidos, tendo os Amigos 
do Nordeste uma sala de estudo 
naquela Academia. 
A doação dos Amigos do Nordeste 
irá permitir suportar a educação 
dos alunos na língua e na cultura 
portuguesa, indo ao encontro da missão 
da Discovery Language Academy de 
expansão da aprendizagem de línguas, 
arte e cultura.
Tudo isto é coordenado pelo presidente 
da Organização Amigos de Nordeste, 
Tony Soares, “sempre a pensar nas 
crianças que são o futuro”, sublinha o 
nordestense, natural da freguesia da 
Achada e a residir nos Estados Unidos 
há vários anos. 

AMIGOS DO NORDESTE 
APOIAM APRENDIZAGEM 
DA LÍNGUA PORTUGUESA
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A câmara municipal convidou todos os 
CATL (Centros Ocupacionais) a visitar 
os Paços do Concelho para que as 
crianças deixassem a sua carta ao Pai 
Natal. 
Da Salga ao Nordeste todos os CATL 
passaram pela câmara municipal, 
tendo sido recebidos pelos membros 
do executivo municipal.
As crianças gostaram da ideia de 
entregar mais uma cartinha ao Pai 
Natal e em retribuição presentearam 
a câmara com um simpático cântico de 
Natal. 
A Santa Casa da Misericórdia, a Casa 
de Povo de Nordestinho e a Associação 
Sol Nascente são as entidades que 
têm a seu cargo esta valência de 
ocupação das crianças após o horário 
de encerramento das escolas básicas. 

CRIANÇAS DOS CATL VÃO AOS PAÇOS DO CONCELHO 
DEIXAR A CARTA  AO PAI NATAL 

No dia de aniversário da EBS do 
Nordeste, a 29 de novembro, a câmara 
municipal presenteou os Alunos do 
Quadro de Mérito e de Excelência da 
escola, referente ao ano letivo 2020-
2021, com material informático de 
apoio à atividade escolar. 
A iniciativa do município teve 
por finalidade o reconhecimento 

CÂMARA RECONHECE ESFORÇO DOS ALUNOS 
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da dedicação dos alunos daquele 
estabelecimento escolar, assim como, 
premiar a Excelência e estimular as 
crianças e jovens para a valorização 
da aprendizagem e para o gosto pelo 
ensino. 
O material foi atribuído aos alunos de 
todos os ciclos e aos alunos do Quadro 
de Excelência, totalizando 86 alunos. 

A pensar na utilidade educativa 
e didática dos prémios a atribuir, 
ajustados às necessidades e hábitos 
atuais das crianças e jovens, foi 
adquirido equipamento informático 
apropriado a cada ciclo.
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desporto
1º TRAIL RUN REAL PRIOLO

O Centro Desportivo, com o município, 
realizou a 23 de outubro a 1.ª Edição 
do Trail Run Real-Priolo, um evento 
organizado em parceria com o Clube 
Desportivo e Cultural Juventude Ilha 
Verde (JIV) e a Associação de Atletismo 
de S. Miguel.
A organização fez um balanço muito 
positivo desta 1ª edição por ter superado 
em muito os objetivos e expetativas 
iniciais, sendo intenção dos promotores 
dar continuidade ao mesmo e indo ao 
encontro do propósito inicialmente 
projetado.
O concelho do Nordeste tem um enorme 
potencial para o desenvolvimento desta 
modalidade, com trilhos e paisagens de 
excelência, associados à conciliação da 
costa com a oferta da montanha.  Esta 
primeira edição teve uma participação 
muito significativa de clubes, cerca de 
30 no total, oriundos de São Miguel, de 
outras ilhas e do continente português, 
o que prova o interesse dos trilhos 
propostos e a dinâmica envolvida.
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A 1 de dezembro, o Centro Desportivo, em parceria com o 
município e a Associação de Atletismo de S. Miguel, realizou 
a emblemática Corrida Terras do Priolo. 
Foi com enorme satisfação que o Nordeste recebeu 110 
participantes de diferentes escalões, oriundos de toda a ilha, 
sendo que a prova fez parte do calendário oficial de provas 
da Associação de Atletismo de São Miguel. 
A participação de atletas locais foi também muito 
representativa, com os atletas do Fazenda Sport Clube, do 
Núcleo de Desporto Adaptado/Atletismo e do seu núcleo de 
Atletismo Regular, além de vários alunos da EBS do Nordeste. 
Os atletas fizeram-se acompanhar dos pais e familiares 
contribuindo para uma manhã bastante animada.

TERRAS DO PRIOLO JUNTA 110 ATLETAS  

No dia 3 de dezembro, o Centro Desportivo e a Câmara do 
Nordeste, em parceria com o Clube Açoriano Todo-o-Terreno 
e Turismo e os Morcegos Trail, organizaram mais uma partida 
da prova internacional EpicTrail Run Azores.
Esta edição foi constituída por 4 provas (110k, 60k, 30k e 
15k), tendo por base a corrida em trilhos, para cerca de 80 
participantes de dez nacionalidades. 
A saída este ano teve lugar em Santo António Nordestinho 
atendendo a que o acesso ao Pico da Vara se encontra com 

PROVA INTERNACIONAL VOLTA A SAIR DO NORDESTE   

interdições. 
Para a partida do concelho foi organizado um programa mais 
festivo com a finalidade de atrair mais público e de tornar a 
saída mais entusiástica para os atletas. 
O evento internacional permitiu uma grande promoção do 
Nordeste através dos órgãos de comunicação social e das 
redes sociais com milhares de visualizações nas publicações 
e vídeos publicados.
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No dia 21 de novembro realizou-
se mais uma Rampa da Tronqueira, 
nesta edição com a presença de 25 
participantes distribuídos por jipes, 
quad’s, kart cross, motas, moto 4 e 
automóveis, contando a prova com 
a participação do piloto nordestense 
David Paiva.
Entre participantes e comitivas 
participaram nesta Rampa 20 pessoas, 
este ano com alguns constrangimentos 

RAMPA DA TRONQUEIRA
provocados pelo mau tempo que 
influenciaram na organização, no 
número de participantes e nos horários 
previstos para o início e fim da prova. 
A Rampa da Tronqueira foi igualmente 
palco para a apresentação do piloto 
nordestense e campeão David Paiva, 
contando a ocasião com a presença do 
vice-presidente da câmara municipal, 
Marco Mourão. 

O passeio pedestre ao Pico da Vara realizado no feriado de 5 
de outubro contou com 42 participantes, de várias idades e de 
diferentes concelhos da ilha de São Miguel, a que se juntaram 
também dois turistas espanhóis que se encontravam de visita à ilha.  
Este passeio em específico, organizado pelo Centro Desportivo e 
Recreativo do Nordeste, surgiu por sugestão de um ginásio de fora 
do concelho e para um grupo de interessados em conhecer o ponto 
mais alto da ilha de São Miguel.
O passeio foi realizado pelo trilho de Santo António de Nordestinho, 
sendo o percurso que se encontrava oficialmente aberto para 
subir ao Pico da Vara. Foram percorridos mais de 12 km em 
aproximadamente 5 horas e 30 minutos, com o bom tempo a ajudar 
ao passeio à exceção da chuva e do nevoeiro na aproximação ao 
pico.

SUBIDA AO PICO DA VARA PELO TRILHO DE 
SANTO ANTÓNIO
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