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editorial
Nordestenses,

Saúdo-vos a todos com muita amizade, mas permitam-me, primeiramente, endereçar, de forma muito especial, a todas 
as mulheres nordestenses um cordial cumprimento de gratidão pelo papel que desempenham na nossa sociedade. 
Comemorámos, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, um dia muito especial, um dia de homenagem, de 
exaltação e de reconhecimento por tudo o que representam no dia-a-dia da comunidade, mas também pelas conquistas 
que ao longo dos anos têm conseguido e com isso contribuído de forma decisiva para uma sociedade mais justa e mais 
avançada. Foi com este espírito que a Câmara Municipal do Nordeste organizou a exposição “Mulheres Panone”, patente na 
Sala de Exposições do Município até fi nal do mês de abril, e aproveito este momento para convidar todos os Nordestenses 
a visitá-la. Durante o período de abertura ao público decorrerão várias sessões de debate e de esclarecimento que abordam 
várias temáticas relacionadas com a Mulher.
Em segundo lugar, registo que foi com enorme satisfação que recebemos a confi rmação, através da publicação em Jornal 
Ofi cial de 12 de janeiro de 2022, do reconhecimento como Ação de Relevante Interesse Público da Requalifi cação do 
Complexo Balnear da Ribeira do Guilherme e da respetiva via de acesso, um reconhecimento por parte do Governo 
Regional dos Açores que demonstra uma atitude de corresponsabilidade entre o próprio Governo Regional e a Câmara 
Municipal do Nordeste para a execução desta tão ansiada obra. 
É, igualmente, importante ressalvar que o Município continua a realizar obras decisivas nas nossas freguesias com o 
objetivo claro de melhorar a qualidade de vida da nossa população. As obras da nova praça da Achada, da nova zona de 
lazer da Lomba da Fazenda e da futura Biblioteca Municipal na Vila do Nordeste decorrem a bom ritmo, apesar da atual 
conjuntura que tem difi cultado e alterado os prazos de entrega das matérias-primas. A Capela do Divino Redentor na Vila 
de Nordeste está concluída, fechando, desta forma, um ciclo há muito iniciado e permitindo, assim, que cada freguesia do 
Concelho do Nordeste conte a partir de agora com uma capela mortuária. Os trabalhos de reparação dos imensos estragos 
provocados pelas intempéries ocorridas no fi nal do ano de 2021 têm sido a nossa prioridade e ressalvo e agradeço todo 
o empenho demostrado, quer pelas nossas Juntas de Freguesia, quer pelo Governo Regional dos Açores que têm sido 
parceiros fundamentais em todo este processo.
Decorreu de 16 a 20 de março, na Feira Internacional de Lisboa (FIL) mais uma edição da Bolsa de Turismo e, uma vez 
mais, o Município do Nordeste fez-se representar com um stand na zona destinada à Associação de Municípios da Região 
Autónoma dos Açores no espaço de promoção e divulgação do destino Açores. Inegável é a importância que o turismo 
assume na economia da nossa região e concretamente na economia local do nosso Nordeste. Participar neste evento 
assume uma relevância fulcral naquilo que são os objetivos de promoção, divulgação e atração de visitantes ao nosso 
concelho, uma vez que ao longo dos quatro dias se vive e se respira turismo, estabelecendo-se relevantes contactos com os 
maiores empresários e promotores do setor. Após 2 anos de especiais difi culdades para os empresários do ramo turístico, 
as indicações são de retoma, esperando-se um aumento gradual de visitantes no Concelho do 
Nordeste.
De 1 a 30 de abril teremos o nosso tradicional “Mercadinho de Artesanato da Páscoa” no 
Posto de Turismo da Vila de Nordeste, um espaço dedicado ao artesanato Nordestense e 
que conta com mais de 30 artesãos. Pela qualidade dos nossos artesãos, fácil será deduzir 
que estarão expostas peças de soberbo requinte que merecem a nossa apreciação. Não 
perca esta oportunidade, dedique algum do seu tempo a uma visita ao nosso Posto de 
Turismo, desfrute e encontre aquilo que já há algum tempo procurava, mas só no nosso 
mercadinho consegue encontrar.
Caras amigas e amigos, com os tristes acontecimentos que estão a ocorrer na Ucrânia, 
apelo ao vosso espírito de solidariedade e de ajuda ao próximo, desejando que a paz 
e o amor prosperem no seio das nossas famílias. 

Um grande abraço, 
O Presidente,
António Miguel Soares
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O Governo Regional, em despacho 
publicado no Jornal Oficial de 12 de 
janeiro do corrente ano, reconheceu 
como Ação de Relevante Interesse 
Público a Requalificação do 
Complexo Balnear da Foz da Ribeira 
do Guilherme e da respetiva Via de 
Acesso, na Lomba da Fazenda. 
Foi com muita satisfação que a Câmara 
do Nordeste viu o reconhecimento 
pelo Governo Regional da necessidade 
de requalificação da Foz da Ribeira 
e do seu acesso, sendo a atitude 
demonstrativa do sentido de 
corresponsabilidade do Executivo 
Regional, que percebeu que se 
trata de uma obra que já deveria 
ter sido executada há muitos anos, 
tendo passado pelas mãos de outros 
Executivos.

GOVERNO RECONHECEU INTERESSE PÚBLICO DA 
REQUALIFICAÇÃO DA FOZ DA RIBEIRA E PROJETO É 
APRESENTADO À POPULAÇÃO   
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A câmara municipal atualizou o projeto de intervenção na Foz da Ribeira tendo 
em conta que o projeto existente se encontrava desatualizado.
O processo de requalificação da Foz da Ribeira e acesso teve início logo no 
arranque da legislatura anterior, em finais de 2017, constituindo uma prioridade 
para este executivo.

O novo acesso à zona balnear, que está previsto na Revisão 
do Plano Diretor Municipal em vigor, possibilitará a 
melhoria das condições de segurança e de acesso na 
utilização da via, e a intervenção na zona balnear vai 
aumentar a atratividade do local, com benefícios para o 
tecido económico do concelho. 
A obra contemplará um pequeno cais de acostagem para 
pequenas embarcações, que apoiará o lançamento e recolha 
de embarcações incluindo as de salvamento e socorro, 
com melhores condições de acesso do que as atualmente 
existentes na Ponta do Arnel. 
A construção do molhe-cais previsto contribuirá 
igualmente para a minimização dos efeitos da agitação 
marítima, sobretudo, no inverno, sobre a foz da ribeira e por 
conseguinte sobre todas as infraestruturas aí edificadas.
No que diz respeito ao acesso à foz da ribeira do Guilherme, 
foi concluído pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil 
que as soluções previstas irão conferir melhores condições 
na utilização do acesso à Foz da Ribeira, tendo em conta 
que as soluções apresentadas para a contenção dos 
aterros a realizar e estabilização dos taludes de escavação 
permitirão maior conforto e maior segurança na circulação 
viária.
A apresentação pública do projeto à população terá lugar 
durante o mês de abril do corrente ano e a obra será 
candidatada a fundos comunitários.

PROJETO
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da Saúde e Desporto, para apresentação de cumprimentos 
ao executivo municipal e inteirar-se de algumas carências 
do concelho.
Como situação mais urgente no concelho, o presidente 
da câmara referiu as obras de remodelação do Centro de 
Saúde, que terão inicio no segundo semestre do corrente 
ano, e das quais se espera por uma restruturação geral 
dos serviços daquela unidade de saúde, nomeadamente, 
recuperando algumas valências que entretanto perdeu 
e que fazem grande falta aos nordestenses e sobretudo 
aos mais idosos num concelho com uma população 
tendencialmente envelhecida. 
Indo ao encontro das competências da Secretaria Regional 
da Saúde no âmbito da Proteção Civil, o presidente da 
câmara acompanhou o diretor regional ao quartel da 
Associação dos Bombeiros Voluntários do Nordeste 
para apresentar outra necessidade para o concelho do 
Nordeste, especificamente, a construção de um novo 
quartel que responda às necessidades atuais da população. 

CENTRO DE SAÚDE E NOVO QUARTEL DOS BOMBEIROS SÃO PRIORIDADE PARA O 
CONCELHO 

O presidente do município voltou a apresentar a intenção 
de disponibilizar o espaço para a construção do quartel, no 
aumento que será efetuado no parque industrial da Vila 
do Nordeste, tendo enviado o projeto da ampliação do 
parque industrial ao Serviço Regional de Proteção Civil e 
Bombeiros dos Açores para apreciação.

A Câmara Municipal do Nordeste recebeu, em fevereiro, 
o Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Assembleia 
Legislativa Regional (deputados eleitos por S. Miguel), 
no âmbito das Jornadas Parlamentares e da ronda de 
audiências que levou a efeito com várias autarquias.
O encontro com a autarquia pretendeu abordar o novo 
Programa Operacional Açores 2030, as perspetivas e 
preocupações do município do Nordeste relativamente ao 
novo quadro comunitário e a sua operacionalização.

CÂMARA RECEBE DEPUTADOS DO 
PARTIDO SOCIALISTA
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O elenco camarário visitou algumas obras que se encontram 
a decorrer no concelho, dando a conhecer aos vereadores 
eleitos sem pelouro o estado de desenvolvimento das 
mesmas. A primeira visita foi realizada após a reunião de 
câmara de 28 de fevereiro, e repetir-se-á sempre que se 
justifique.  
Nesta primeira visita, os vereadores puderam acompanhar 
a obra de adaptação e ampliação de um edifício a capela 
funerária e respetivos acessos da Vila, a beneficiação do 
Museu Municipal Nestor de Sousa, a reabilitação do edifício 
onde se encontrava instalada a Comissão de Menores, e 
a reabilitação do Campo de Futebol da Fazenda e zonas 
envolventes.

CÂMARA VISITA OBRAS COM VEREADORES 
SEM PELOURO

Antigo edifício da CPCJNCapela Funerária da Vila

Museu Municipal Nestor de Sousa

Campo de Jogos da Lomba da Fazenda
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Pintura dos Passos, Ermida e muros envolventes na 
Nª Senhora do Pranto
São Pedro
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Reconstrução de paredão na Rua Dr. António 
Medeiros Franco
Achada

Construção de passeio na Travessa João Furtado 
Monteiro
Achadinha

Construção de paredão no Caminho do Lenho
Achada

Reabilitação do Centro Urbano
Achada

Reconstrução de paredão no Caminho do Concelho
Santana
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Reparação das instalações sanitárias públicas
Salga

Colocação de meias manilhas na linha de água na 
Rua do Rocha
Santana

Construção de muro de suporte no Miradouro do 
Pesqueiro em colaboração com a Junta de Freguesia
Santana

Manutenção de jardins e espaços verdes em todo o concelho

Beneficiação da Rua do Cristiano no âmbito da Obra 
de Pavimentação de Arruamentos e Vias
Fazenda

ob
ra

s
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Reabilitação do espaço do Campo de Futebol  e das zonas envolventes
Fazenda

Reconstrução de paredão na Rua da Malaca
São Pedro

ob
ra

s

Reconstrução de arrecadação da zona balnear da 
Boca da Ribeira
Vila
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Beneficiação do edifício de Finanças do Nordeste
Vila

Implementação de Eficiência Energética no Complexo 
Desportivo Municipal
Vila

Pinturas no edifício onde se encontra instalado o 
Tribunal do Nordeste
Vila

Reabilitação do edifício na Vila do Nordeste, para 
instalação da Nova Biblioteca Municipal de Nordeste

Melhoramento da eletrificação do complexo desportivo do Nordeste
Vila

12 nordeste



Concluída a obra da Capela do Divino Redentor, na Vila do Nordeste
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A Câmara Municipal do Nordeste 
teve recentemente a decorrer duas 
obras apoiadas pelo LEADER, 
especificamente, os parques infantis 
da Algarvia e de São Pedro de 
Nordestinho, que vieram beneficiar 
e responder a uma carência das 
respetivas freguesias.

obras
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Na sequência a reunião solicitada ao secretário regional 
do Ambiente e Alterações Climáticas e ao diretor regional 
do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos, 
na primeira semana de fevereiro, ficou assumido pela 
secretaria a intervenção de imediato na desobstrução e 
limpeza da Grota do Engenho, na Feteira Pequena, de modo 
a garantir a proteção de bens e pessoas após as últimas 
intempéries de novembro e dezembro do ano passado. 
O secretario regional anunciou, também, a intenção de 
avaliar a possibilidade de se proceder futuramente a uma 
intervenção de requalificação mais profunda.
Na freguesia da Achada, foi igualmente equacionada a 
possibilidade de intervir na grota da Rua das Pedras, para 
garantir a segurança de habitações. 
A reunião foi solicitada pela autarquia, na sequência 
dos estragos causados pelas intempéries de novembro e 
dezembro do ano passado, nas ribeiras e demais canais 
hídricos, tendo a câmara abordado também a limpeza, 
manutenção e beneficiação dos recursos hídricos do 
concelho.
O presidente da câmara mostrou preocupação com os leitos 
e margens de algumas ribeiras do concelho e a necessidade 
de serem estabelecidas parcerias com o Governo Regional 
para recuperar os leitos e margens, de forma a prevenir 
calamidades no futuro.

CÂMARA PEDIU REUNIÃO A SECRETÁRIO DO AMBIENTE PARA RESOLVER 
ESTRAGOS DAS GROTAS DO ENGENHO E DA RUA DAS PEDRAS

am
bi

en
te
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a Câmara do Nordeste, com a 
colaboração da SPEA Açores, foi ao 
Parque da Ribeira dos Caldeirões e ao 
Miradouro da Ponta do Sossego criar 
canteiros de Laurissilva. 
A Laurissilva, floresta endémica dos 
Açores, é importante para proteção 
dos solos e para a conservação dos 

PLANTAÇÃO DE ENDÉMICAS SENSIBILIZA PARA A 
IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO DOS SOLOS

recursos hídricos. A plantação nos 
Caldeirões foi aproveitada para 
revestir uma pequena área onde se 
verificou deslizamento de vertente 
nas chuvas fortes de novembro e 
dezembro passado, e na Ponta do 
Sossego foi criado um canteiro apenas 
de Vidália (endémica dos Açores), para 
que os visitantes possam identificar 

que se trata de vegetação endémica, e 
ainda uma sebe de herbáceas, noutra 
zona. Ao todo, foram plantadas cerca 
de 450 plantas.
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Os clientes da Nordeste Ativo 
E.M., S.A. já podem aderir à Fatura 
Eletrónica para os seus contratos de 
água, saneamento e resíduos sólidos.
A Fatura Eletrónica é em tudo idêntica 
à fatura em papel, sendo válida 
para todos os efeitos legais, pois é 
certificada, tem validade fiscal e serve 
de recibo após boa cobrança.
Ao aderir à Fatura Eletrónica, os 
consumidores passarão a recebê-la 
exclusivamente via correio eletrónico, 
deixando automaticamente de a 
receber em suporte papel.
Além da comodidade proporcionada, 
a adesão a este serviço tem ainda 
a vantagem de contribuir para a 
proteção do ambiente.
A adesão à Fatura Eletrónica é 
gratuita e pode ser efetuada a 
qualquer momento através do site 
www.nordesteativo.pt ou dirigindo-se 
ao balcão da Nordeste Ativo.

CLIENTES DA NORDESTE 
ATIVO JÁ PODEM ADERIR 
À FATURA ELETRÓNICA 

A autarquia associou-se ao apelo 
da Associação Portuguesa de 
Distribuição e Drenagem de Águas 
para a campanha se poupança da 
água, que passou por sensibilizar a 
população para o fecho das torneiras, 
durante uma hora, no Dia Mundial da 
Água, assinalado a 22 de março.
As campanhas de sensibilização para 
a poupança da água têm aumentado 

HORA DE FECHAR A TORNEIRA 

A câmara municipal já promoveu duas campanhas para esterilização de animais 
de companhia. Na última campanha, que decorreu entre setembro e dezembro 
do ano passado, foram esterilizados 117 animais.
Inscreveram-se 112 pessoas na campanha de 2021, tendo sido atendidas um 
total de 98 pessoas. Os 14 requerentes pendentes terão prioridade na campanha 
deste ano. 
Solicitamos aos munícipes que estejam atentos à divulgação nas redes sociais do 
município e das juntas de freguesia.

ESTERILIZADOS 117 ANIMAIS EM 2021  

O Parque de Espera de Animais da Câmara do Nordeste foi criado para receber 
cães e gatos que se encontrem em situação de abandono. Os animais são 
vacinados e esterilizados enquanto aguardam por adoção no Parque de Espera. 
Não havendo pessoas interessadas na adoção, os animais são encaminhados 
para o canil municipal da Lagoa, ao abrigo do protocolo celebrado entre as duas 
autarquias para receber animais errantes recolhidos no concelho. 
Se encontrar animais errantes ou tiver vontade de adotar, contacte a autarquia 
através do telefone 296 480 060, entre as 8h30 e as 12h30 e das13h30 às 16h30.

PARQUE DE ESPERA DE ANIMAIS  

am
bi

en
te significativamente face aos longos 

períodos de seca que se tem verificado 
no inverno, sobretudo no continente, 
com grandes impactos na agricultura 
e na pecuária.
Perante a instabilidade do clima, 
que também tem afetado os Açores, 
devemos todos, cada vez mais, 
procurar reduzir o consumo da água e 
sobretudo evitar o desperdício.
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO DA GNR

A autarquia recebeu o Comandante do Comando Territorial 
dos Açores da GNR, para apresentação de cumprimentos 
e exposição das competências do Comando Regional, 
designadamente na área da proteção da natureza.
O Comando Territorial dos Açores tem como missão 
a vigilância da costa e do mar territorial; a prevenção 
e investigação de infrações tributárias e aduaneiras; 
a vigilância, fiscalização e investigação de infrações à 
legislação que visa proteger a natureza, o ambiente e 
o património natural, e a cooperação com os órgãos da 
região em matérias das atribuições da Guarda. O Comando 
compreende três Destacamentos Territoriais nos Açores 
distribuídos por Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e 
Horta.

A autarquia, como responsável máximo da Proteção Civil 
ao nível do concelho, assinalou o Dia Municipal da Proteção 
Civil através de uma mensagem dirigida aos munícipes. 
A Proteção Civil, como todos a conhecemos, tem a 
finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situações 
de acidente grave ou catástrofe, visando proteger a vida 
humana, a propriedade e o património cultural e ambiental 
aquando de ocorrências. Mas é importante que todos nós 
tenhamos conhecimento sobre os riscos a que estamos 
sujeitos e o nosso território, e com isto podermos ajudar 
a proteção civil e até mesmo agirmos melhor em caso de 
ocorrência.

DIA MUNICIPAL DA PROTEÇÃO CIVIL

am
bi

en
te

O presidente da autarquia reuniu-se, em janeiro, com 
a diretora regional do Desenvolvimento Rural, com a 
finalidade de acompanhar os projetos em execução e outros 
que venham a ser desenvolvidos ao abrigo do programa 
comunitário LEADER. 
A Câmara Municipal do Nordeste teve recentemente 
a decorrer duas obras apoiadas pelo LEADER, 
especificamente, os parques infantis da Algarvia e de São 
Pedro de Nordestinho.
Os apoios comunitários abrangidos pelo LEADER 
abarcam não só candidaturas de organismos públicos, 
mas também de privados, podendo os munícipes 
recorrer ao apoio do gabinete que se encontra 
instalado nos Paços do Concelho para disponibilização 
de formulários de candidatura e esclarecimentos sobre 
os apoios.
O período de candidatura mais recente contemplou apoios 
para investimento na criação e no desenvolvimento de 
atividades não agrícolas; investimento em infraestruturas 

ÁREAS DE APOIO DO PROGRAMA 
COMUNITÁRIO LEADER 

de pequena escala, incluindo energias renováveis e 
economia de energia; investimento em serviços básicos 
locais; investimentos em infraestruturas de lazer e 
turísticas e informações turísticas, e investimentos 
associados ao património cultural e natural e ações de 
sensibilização ambiental.
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Cerca de 70 utentes do Cartão Municipal do Idoso 
participaram do Festival de Cinema Ambiental que passou 
pelo Nordeste no mês de março. O filme apresentado foi 
escolhido especialmente para este público em específico, 
dentro da grelha de filmes disponíveis no festival do 
corrente ano. 
Durante 50 minutos, os utentes puderam vivenciar a 
experiência de ir ao cinema e de aprender mais algumas 
coisas sobre boas práticas a aplicar na sua agricultura 
doméstica e a valorizar ainda mais a produção local.
A sessão de cinema foi organizada pela Câmara do 
Nordeste em parceria com o Expolab (Centro de Ciência 
Viva, sediado no concelho da Lagoa) tendo contado com a 
especial participação de uma técnica daquele Centro para 
um pequeno debate com os idosos, e da vereadora Sara 
Sousa, que tem a seu cargo o pelouro da Ação Social, e 
ainda  do presidente da câmara municipal.

UTENTES DO CARTÃO MUNICIPAL VÃO AO CINEMA

so
ci

al
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Os utentes do Cartão Municipal do Idoso das freguesias 
de Santana e Achada foram à Casa João de Melo visitar a 
Exposição do Herbário Comunitário dos Açores, em cuja 
criação participaram. 
O Herbário Comunitário dos Açores envolveu na sua criação 
a comunidade local, entre estes, dois grupos de utentes 
do Cartão Municipal do Idoso, no trabalho de campo e 
de recolha de plantas, como via para o conhecimento 
através da própria experiência. Os registos fotográficos da 
participação dos idosos e alguns testemunhos partilhados 
fazem agora parte desta exposição que percorrerá outras 
salas da ilha de São Miguel.

UTENTES DA ACHADA E SANTANA VISITAM EXPOSIÇÃO NA CASA JOÃO DE MELO

Nas comemorações do Dia Internacional da Mulher foram 
incluídas este ano as utentes do Cartão Municipal do 
Idoso. A câmara municipal levou à casa das utentes um 
pequeno mimo, acompanhado de uma mensagem alusiva 
à comemoração. 
A vereadora Sara Sousa acompanhou a visita a algumas das 
residências, e após a distribuição pelas utentes do Cartão 
ainda restaram flores para as senhoras dos serviços mais 
próximos dos Paços do Concelho. 
Esta atividade foi desenvolvida no âmbito da parceria da 
autarquia com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade 
de Género, considerando que as pessoas idosas são também 
um público-alvo do trabalho desenvolvido por aquela 
Comissão.

DIA DA MULHER COMEMORADO COM UTENTES DO CARTÃO DO IDOSO

social
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A incerteza trazida pela identifi cação 
da variante Ómicron, no fi nal de 2021 
e início de 2022, exigiu a adoção de 
medidas urgentes de resposta aos 
efeitos causados por esta nova variante, 
nomeadamente, no alargamento 
do período de contenção, aumento 
das situações em que é exigido teste 
diagnóstico, e no reforço dos apoios à 
família.
Considerando a monitorização 
permanente feita à situação da 
pandemia de COVID-19 na Região e a 
verifi cação de dia para dia do aumento 
de casos em toda a ilha, inclusive 
no concelho do Nordeste, a câmara 
municipal voltou a aprovar um pacote 
de medidas de apoio às pessoas em 
situação de vulnerabilidade, nos casos 
associados ao combate à pandemia 
da doença COVID 19, concretamente, 
na eventual utilização de imóveis, 
despesas inerentes à alimentação, 
e todas as outras consideradas 
necessárias à prevenção e combate, 
inclusive as referentes ao apoio a 
entidades e organismos do concelho, 
devidamente fundamentadas.

ANO ARRANCOU COM 
A RENOVAÇÃO DE 
MEDIDAS DE COMBATE À 
PANDEMIA 

Entre janeiro e fevereiro do corrente 
ano foi atribuído Apoio à Natalidade a 
quatro famílias do concelho.
O valor do subsídio atribuído varia 
entre € 300,00 e € 400,00, por cada 
criança, nos seguintes moldes: € 400 
para os agregados familiares com o 1º 
ou 2º escalão de abono de família; € 
400 para os agregados familiares com 
três ou mais fi lhos independentemente 

APOIO À NATALIDADE PARA 4 FAMÍLIAS 

A câmara municipal apoiou, entre 
janeiro e fevereiro do corrente ano, três 
agregados do concelho que recorreram 
ao Fundo Municipal de Emergência. 
O apoio cedido pela autarquia destina-
se a pessoas que se encontrem em 
situação de carência económica e 
social, resultante de fatores externos à 
sua vontade, nomeadamente carência 
estrutural (insufi ciência económica), 
quando esgotados os recursos 
existentes. 
o pedido de apoio deve ser efetuado 
no gabinete de Serviço Social do 
município ou através do requerimento 
disponível na sua página eletrónica.

FUNDO MUNICIPAL DE 
EMERGÊNCIA

Destinado à melhoria da habitação 
própria e permanente, a câmara 
municipal apoiou quatro famílias 
entre janeiro e a primeira quinzena 
de março do corrente ano. O apoio 
atribuído rondou, por candidatura, 
€5000,00 a 2500,00€, conforme 
a situação económica da família 
requerente e a obra a executar.
Os apoios são destinados a munícipes 

APOIO PARA MELHORIA DAS HABITAÇÕES

so
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al com casa própria e permanente, e 
têm abrangido maioritariamente 
casais jovens, que não dispõem de 
situação económica que lhes permita 
recorrer ao crédito bancário para 
efeitos de obras de melhoria das suas 
habitações, e outros requerentes que 
se encontram em situação social e 
económica mais frágil.

do escalão que lhe for atribuído; € 300 
para os agregados familiares com o 
terceiro e/ ou quarto escalão de abono 
de família.
Todos os requerentes, cuja situação 
económico-fi nanceira do seu agregado 
familiar não se enquadre no estipulado 
anteriormente, têm direito a um apoio, 
cujo valor não deverá ultrapassar a 
quantia de € 50,00.
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Os utentes do Cartão Municipal do Idoso vão receber um novo cartão. O cartão 
novo foi feito para os utentes que aderiram mais recentemente a este benefício 
municipal e aproveitou-se para substituir os restantes (quase 300 cartões). 
O Cartão Municipal do Idoso é destinado a pessoas com idade igual ou superior a 
65 anos, residentes no concelho, que poderão usufruir dos seguintes benefícios:

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

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

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

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

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

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

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



A Câmara Municipal do Nordeste associou-se à Campanha 
de Solidariedade SOS UCRANIA através da recolha de bens, 
que decorreu entre 3 e 8 de março, em colaboração com as 
juntas de freguesia, a Santa Casa da Misericórdia e a Escola 
Básica e Secundária. 
A adesão dos nordestenses a esta causa foi bastante 
significativa, tendo a recolha efetuada enchido duas 
viaturas, que transportaram os bens até Ponta Delgada, de 
onde seguiram, juntamente com uma grande recolha feita 
na ilha, com destino à Embaixada da Ucrânia em Lisboa e 
posteriormente para a Polónia. 
A Câmara do Nordeste agradece o grande contributo dado 
pela população e a colaboração das juntas de freguesia, 

CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE SOS 
UCRÂNIA

Não tendo sido possível realizar o trilho do Forno da Cal, 
como mais uma das ações organizadas para a comemoração 
do Dia Internacional da Mulher, a câmara municipal juntou 
as suas colaboradoras para lhes oferecer uma flor e uma 
mensagem comemorativa da data.
O Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste, como 
parceiro na organização do passeio pedestre, aproveitou a 
ocasião para fazer um apelo à paz na Ucrânia.

CÂMARA E CENTRO DESPORTIVO 
APELAM À PAZ NA UCRÂNIA

da Santa Casa da Misericórdia e da EBS do Nordeste na 
concretização deste objetivo comum.
Os bens recolhidos foram essencialmente produtos 
alimentares, artigos de saúde e de higiene e roupa térmica. 

A Câmara Municipal do Nordeste, enquanto parceira 
da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, 
organizou uma visita das crianças dos ATL’s do concelho e dos 
utentes do Cartão Municipal do Idoso à “Exposição Mulheres 
Panône”, que se encontra a decorrer na Sala de Exposições do 
Município até 31 de maio.
No âmbito desta visita foi também proporcionada uma 
pequena sensibilização para os direitos da mulher e o combate 
às desigualdades, adequada ao público em específico.
A exposição foi inaugurada a 8 de março, integrada no 
programa comemorativo do Dia Internacional da Mulher.

SENSIBILIZAÇÃO PARA OS DIREITOS DA 
MULHER

A Câmara do Nordeste, com a colaboração da Igreja Matriz 
de São Jorge, associou-se ao Núcleo Regional dos Açores 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro, na consciencialização 
da população para a prevenção e o diagnóstico precoce 
do cancro colorretal, também designado por cancro do 
intestino.
É importante que as pessoas adiram aos rastreios gratuitos 

MARÇO AZUL- MÊS DA SENSIBILIZAÇÃO CONTRA O CANCRO DO INTESTINO

proporcionados pelo Serviço Regional de Saúde e que 
tenham os seus próprios cuidados na prevenção da doença 
e atenção a sintomas anormais, recorrendo, nesta situação, 
ao seu médico de família ou ao médico habitual.
Durante o mês de março, a fachada da Igreja Matriz esteve 
iluminada de azul como forma de sensibilização. 
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A Câmara Municipal do Nordeste 
acolheu o projeto “Um dia, Um Cientista, 
Duas Turmas”, da organização Native 
Scientist, que trouxe à escola do 1º ciclo 
da Lomba da Fazenda uma ex-aluna 
daquele estabelecimento, a Maria João 
Sousa, para a realização de duas oficinas 
de trabalho com os alunos.
A Maria João Sousa trabalha atualmente 
em engenharia de tecidos ovarianos, 
na Bélgica. É natural da Lomba da 
Fazenda, tem 23 anos, é formada em 
Bioengenharia e foi aluna de mérito da 
Escola Básica e Secundária do Nordeste, 
sendo o seu percurso académico e 
profissional motivo de orgulho para 
o concelho, e para o município em 
particular que recebeu a jovem cientista 
nos Paços do Concelho.

CIENTISTA MARIA JOÃO SOUSA REGRESSA À SUA ESCOLA PRIMÁRIA PARA 
DESENVOLVER OFICINA

Recebida pelo vice-presidente da 
Câmara do Nordeste, Marco Mourão, 
a autarquia demonstrou enorme 
satisfação por ver o percurso de 
excelência que têm tido vários alunos 
do concelho, e demonstrou a abertura 
do município para a eventualidade de 
alguma parceria futura nas áreas de 
investigação que a cientista venha a 
desenvolver e que seja benéfica para o 
concelho do Nordeste.
No âmbito da deslocação à sua antiga 
escola, a cientista visitou também o 
Centro Ambiental do Priolo.
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FESTIVAL DE CINEMA CHEGA A 200 CRIANÇAS DO 1º E 2º CICLO
Há vários anos que a Câmara do 
Nordeste se associa ao Expolab, Centro 
Ciência Viva, na passagem do Festival 
CineEco pelo concelho, aproveitando 
a sua extensão à ilha de São Miguel. 
Em todas as edições do festival, a 
escola teve uma participação muito 
significativa, indo ao encontro do 
objetivo da autarquia de envolver as 
crianças e os jovens num festival que 
tem uma forte componente didática 
além de cultural.
O Festival Internacional de Cinema 
Ambiental da Serra da Estrela é o 
único festival de cinema em Portugal 
dedicado à temática ambiental, que se 
realiza anualmente no município de 
Seia.
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Todos os estudantes universitários, a residir no 
concelho há mais de 3 anos, vão poder candidatar-se a 
um apoio monetário da autarquia no valor de 500,00€, 
independentemente do estabelecimento universitário 
que frequentem. O apoio é atribuído no primeiro ano de 
ingresso no ensino superior. 
Este apoio da autarquia pode ser acumulado com a 
candidatura a Bolsa de Estudo.

CRIADO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO A TODOS OS ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS

Com a criação de mais este incentivo ao ingresso no ensino 
superior, a câmara municipal pretende motivar os jovens do 
concelho a ir além do ensino secundário, ao mesmo tempo 
que contribui para as despesas inerentes à frequência da 
universidade.
O Regulamento foi aprovado em reunião de câmara, todavia, 
carece de deliberação da Assembleia Municipal, para então 
ser disponibilizado na página eletrónica da autarquia. 
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A convite do município do Nordeste, a Dra. Teresa Viveiros 
proporcionou aos alunos do 4º ano de todas as escolas do 
concelho uma atividade muito interessante e diferente, 
realizada na Casa João e Melo e sobre o escritor.
A atividade, que tomou o nome de “Mala Pedagógica: João 
de Melo de menino a escritor”, pretendeu assinalar o Dia 
Mundial do Livro.
Nos eventos programados para a Casa João de Melo, vários 
são destinados ao público escolar, podendo as crianças 
conhecer na Casa o grande escritor da sua terra que é João 
de Melo, folhear os livros por ele publicados, passar algum 
tempo na biblioteca e até brincar na sala pedagógica que 
está ali instalada.

JOÃO DE MELO, DE MENINO A ESCRITOR 
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Perante solicitação do Centro de 
Desenvolvimento Infanto-Juvenil dos 
Açores, a câmara municipal aprovou 
apoiar a entidade no desenvolvimento 
do Projeto RIR (Resiliência, 
Identidade e Relações Interpessoais) 
na Escola Básica e Secundária, no 2.º 
e 3.º períodos, para quinze alunos de 
3.º Ciclo.
O interesse da implementação do 
referido programa, prende-se com 
o reconhecimento de que o mesmo 
tem como objetivos aumentar o 
sentido de resiliência, promover uma 
exploração saudável da identidade e 
potencialidades pessoais dos alunos, 
generalizando os seus ganhos aos 
contextos reais de vida e fomentar o 
respeito, a empatia e a cooperação 
entre pares.
O apoio cedido pela autarquia ao 
Centro de Desenvolvimento Infanto 
Juvenil dos Açores foi de  €1.500,00, 
para a concretização do programa.

FINANCIAMENTO DO 
PROJETO RIR 

Enquanto parceira da Comissão para 
a Cidadania e a Igualdade de Género, 
a autarquia organizou uma visita das 
crianças dos ATL’s da Santa Casa da 
Misericórdia e da Casa de Povo de 
Nordestinho à “Exposição Mulheres 
Panône”, inaugurada a 8 de março 
integrada nas comemorações alusivas 
ao Dia da Mulher.  
Foi proporcionada às crianças uma 
visita guiada à exposição, seguida 
de uma pequena sensibilização para 
os direitos da mulher e o combate às 
desigualdades, adaptada às idades do 
grupo.

SENSIBILIZAR OS MAIS NOVOS PARA A IGUALDADE DE GÉNERO

A câmara municipal cedeu à EBS 
do Nordeste quatro projetores 
de vídeo, de forma a otimizar o 
processo de ensino-aprendizagem 
naquele estabelecimento de ensino. 
Na cedência deste equipamento, a 
autarquia teve em atenção a ausência 
de recursos digitais que impossibilitem 
a implementação de alguns projetos 
propostos pela tutela, como é o caso 
da utilização da ferramenta digital 
“Ensinar a Aprender Português, que 
requer a existências de projetores 
em todas as salas dos 1.º e 2.º anos 
de escolaridade, entre tantos outros 
projetos ou plataformas.
Os quatro projetores cedidos tiveram 
o encargo total de €3.382,56.

CEDÊNCIA DE 4 
PROJETORES DE VÍDEO 
À EBS 

Na sequência de solicitação da 
Associação de Jovens Açorianos, para 
apoio à realização de mais um Encontro 
Nacional de Estudantes Açorianos, e 
por considerar que o encontro visa a 
discussão, a reflexão e convívio em 
torno de temáticas  fundamentais para 
o contínuo desenvolvimento da Região, 
a câmara municipal, visando também o 
estreitar de laços entre os estudantes 
açorianos que estão deslocados da 
sua terra e das suas famílias, aprovou 
apoiar a esta associação juvenil no 
valor de € 250,00.

APOIO A ENCONTRO DE 
JOVENS ESTUDANTES
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O Nordeste oferece ótimas condições para quem procura férias na natureza. Somos um concelho distinguido com a Carta 
Europeia de Turismo Sustentável e um paraíso verde na ilha de São Miguel.
Nordeste offers great conditions for those looking for a vacation in nature. We are a municipality distinguished with the 
European Charter for Sustainable Tourism and a green paradise on the island of São Miguel.



O município do Nordeste retomou a 
sua participação na Bolsa de Turismo 
de Lisboa, que decorreu de 16 a 20 de 
março, após dois anos de interrupção 
devido à pandemia da COVID 19. 
Trata-se de um evento importante 
para a divulgação da oferta turística do 
concelho, a qual, por sua vez, tem um 
peso significativo no desenvolvimento 
local. 

NORDESTE RETOMA PARTICIPAÇÃO NA BOLSA DE TURISMO
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O município manteve a aposta no turismo rural, com a oferta das paisagens, dos 
trilhos, do desporto na natureza e da panificação e doçaria típica, ficando este 
ano situado, juntamente com os restantes municípios, no Pavilhão Açores, o qual 
é sempre muito concorrido e por esta razão uma mais-valia para o Nordeste.
Os encargos com a participação do município na Bolsa de Turismo de Lisboa 
foram suportados pela Associação de Municípios da Região Autónoma dos 
Açores, com o lucro das vendas do Jogo Instantâneo.
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A câmara municipal avançou novamente este ano com a 
abertura de concurso público para a exploração do Parque de 
Campismo da Feira, mas não se verificou a apresentação de 
candidaturas.
A câmara municipal reconhece a importância do 
funcionamento do Parque de Campismo como um contributo 
importante para a oferta turística do concelho do Nordeste, 
tendo, ano após ano, aberto concurso público para este fim, 
mas sem que apareçam interessados.

PARQUE DE CAMPISMO 

Na sequência de concurso público, a câmara municipal 
adjudicou o direito de exploração do Moinho da Ribeira do 
Guilherme (estabelecimento de alojamento) ao concorrente 
Clouds Sailors – Alojamento Turístico Unipessoal, Lda, 
mediante o pagamento de uma contrapartida financeira 
mensal no valor de € 150,00 acrescido do IVA à taxa legal 
em vigor. 

MOINHO DA RIBEIRA DO GUILHERME

Na sequência de abertura de concurso público, foi atribuída 
a exploração da Hospedaria São Jorge à concorrente Marta 
Alexandra Ramos Duarte, residente no concelho, mediante o 
pagamento de uma contrapartida financeira mensal no valor 
de € 271,00 acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 
É com muita satisfação que a câmara municipal vê a reabertura 
deste estabelecimento turístico, que tem uma procura de 
clientes mais específica, e que vem responder, por esta razão, 
a uma necessidade do concelho. 
A Hospedaria São Jorge foi dos primeiros estabelecimentos 
turísticos criados no concelho, pelo município do Nordeste, 
para proporcionar um serviço que era praticamente 
inexistente na altura.

EXPLORAÇÃO DA HOSPEDARIA SÃO JORGE

É o segundo empreendimento turístico que a empresa 
Clouds Sailors passa a explorar no concelho, após a conceção 
do Apartamento e do Snack-bar dos Caldeirões. 
O Moinho da Ribeira do Guilherme foi criado pelo município 
numa altura em que a oferta de alojamento era muito 
reduzida, tendo constituído uma oferta distinta pelas 
características peculiares do espaço.
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a câmara municipal inaugurou a 
exposição “Mulheres Panône, sendo 
o“Panône” o nome atribuído a um 
painel têxtil decorativo de suspensão 
em parede, com 97 rostos de mulheres, 
bordados à mão, de todas as partes 
do mundo. Trata-se de uma peça 
centenária, elaborada pela nordestense 

EXPOSIÇÃO ASSINALA DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Exeolinda Pires Coelho. 
Junta-se a esta exposição uma coleção 
privada de 86 bonecas de porcelana 
fina, representativas dos costumes, 
tradições e etnias de todo o mundo, 
com as respetivas indumentárias e 
trajes.
Durante o período de abertura ao 
público (a exposição encerra a 31 de 

maio) decorrerão várias sessões de 
debate e de esclarecimento de várias 
temáticas alusivas à Mulher, dirigidas 
a públicos de várias idades.
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O Dia da Poesia foi comemorado na Casa João de Melo, através da dramatização e 
leitura de poesia pelo Agrupamento de Escuteiros de Santo António de Nordestinho.
O serão cultural veio dar continuidade à programação trimestral que a câmara 
municipal tem desenvolvido na Casa João de Melo, após as últimas obras de 
beneficiação, incluindo artes performativas, exposições, sessões para as escolas, 
lançamentos de livros e visitas guiadas à Casa. 
Para o próximo mês de abril, estão agendados mais dois eventos culturais, 
designadamente, uma exposição da coleção privada de pintura do município do 
Nordeste e do Museu Municipal Nestor de Sousa, e uma ação de promoção da leitura 
direcionada a crianças.

CASA JOÃO DE MELO COM AGENDA TRIMESTRAL DE 
EVENTOS

A autarquia inaugurou em fevereiro, na Casa João 
de Melo, a exposição do “Herbário Comunitário 
dos Açores”, um projeto desenvolvido no âmbito 
da candidatura de Ponta Delgada a Capital 
Europeia da Cultura Azores 2027, especificamente 
através do programa “Mão em Mão”, levado a cabo 
por Bruno Márquez, técnico de conservação da 
SPEA Açores. 
O Herbário Comunitário dos Açores foi criado com 
o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a 
flora nativa e endémica dos Açores, envolvendo 
na sua criação a comunidade local, entre estes, 
utentes do Cartão Municipal do Idoso.
A data da abertura da exposição coincidiu 
com o dia de aniversário do escritor João de 
Melo, que se comemora a 4 de fevereiro, tendo 
contado com a presença de amigos do escritor, 
entre estes, o poeta e crítico literário Eduíno de 
Jesus e o ex-presidente da câmara, José Carlos 
Carreiro, assim como os vereadores da cultura 
e Ação Social das câmaras de Ponta Delgada e 
do Nordeste, a coordenadora da SPEA Açores e a 
Junta de Freguesia da Achadinha. 

EXPOSIÇÃO DE HERBÁRIO COMUNITÁRIO NA CASA JOÃO DE MELO 

cultura
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O Centro Municipal de Atividades Culturais recebeu em 
março o grupo de teatro “O Ponto”, da freguesia dos Fenais 
da Luz. O espetáculo, com entrada gratuita, foi organizado 
pela câmara municipal no âmbito da programação mensal 
da maior sala de espetáculos do concelho. 
Para o mês de abril, a oferta cultural do Centro Municipal 

CENTRO MUNICIPAL COM ATIVIDADE CULTURAL MENSAL

A autarquia tem a decorrer, até junho do corrente ano, um 
Curso de Pintura, gratuito, direcionado a residentes do 
concelho, para um máximo de 12 participantes, interessados 
em desenvolver competências de base em pintura, a guache 
e acrílico, com ou sem experiência prévia.
O curso tem como conteúdos programáticos, por esta ordem, 
a iniciação ao desenho, a  pintura a lápis de cores e Pintura 
a tinta de acrílica.
Com a oferta deste curso pretende-se proporcionar aos 
munícipes a possibilidade de desenvolver o gosto e o 
engenho pelas artes plásticas e enriquecer e diversificar a 
oferta cultural do concelho.

CURSO DE PINTURA A DECORRER ATÉ 
JUNHO 

será musical, fazendo parte do programa um concerto de 
Luís Alberto Bettencourt, comemorativo do 25 de Abril, e 
um concerto de encerramento do workshop que a Banda da 
Zona Militar dos Açores dará a 56 músicos das filarmónicas 
do concelho, promovido pela câmara municipal na semana 
de interrupção letiva da Páscoa.
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A câmara organizou mais um workshop, ministrado pela Banda 
Militar, direcionado aos músicos das filarmónicas do concelho, 
para o período de interrupção letiva da Páscoa. A formação 
deste ano, após dois anos de interrupção pela pandemia, conta 
com a participação de 57 músicos, na sua maioria jovens. Os 
naipes são variados e estão afetos à formação 13 músicos 
profissionais da Banda Militar.
A EBS do Nordeste e as filarmónicas colaboram com a formação 
ao ceder as instalações e o transporte, sendo a iniciativa e toda a 
restante logística da responsabilidade do município, que lançou 
estes workshops com a finalidade de aperfeiçoar a formação 
musical dos músicos e de proporcionar outras experiências 
além das suas filarmónicas.

CÂMARA PROPORCIONA FORMAÇÃO ÀS 
FILARMÓNICAS
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A temporada “Sábados da Natureza” 
recomeçou no mês de fevereiro com 
a realização do Percurso Pedestre 
da Lomba da Fazenda. Como 
habitualmente, inscreveram-se no 
passeio pessoas de fora do concelho, 
que aproveitam a oferta do Centro 
Desportivo para descobrir os trilhos do 
Nordeste, e outras pessoas do próprio 
do concelho que gostam de participar 
nesta prática desportiva e de lazer.
As condições climatéricas dificultaram 
a contemplação da envolvência 
do Percurso Pedestre da Lomba da 
Fazenda, mas não impediram os 
mais aventureiros de descobrir este 
interessante trilho, que passa por várias 
zonas da freguesia, todas elas com uma 
oferta natural diferente. 

“SÁBADOS DA NATUREZA” RETOMADOS EM FEVEREIRO 

Para acompanhar a calendarização dos 
passeios pedestres organizados pelo 
Centro Desportivo, deve consultar a 
Agenda Cultural do Município, que é 
distribuída em todas as residências do 
concelho, ou as páginas eletrónicas do 
Centro ou da Câmara.
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O IV Torneio de Voleibol 4x4 Nordeste Volley, realizado 
em fevereiro, contou com a presença de 8 equipas e mais 
de 45 participantes. Salientou-se a participação de muitas 
equipas locais, entre professores e funcionários da EBS do 
Nordeste, elementos da comunidade local e instituições, 
como foi o caso da SPEA Açores com a “Priolo Team”. A 
prova contou ainda com equipas de outros concelhos, 
nomeadamente, a equipa da Fun&Fit Training e Fun&Fit, 
e envolveu vários voluntários na sua organização.
Na classificação final, a equipa Amigos da Joana ficou em 1º 
lugar, seguida da Fun&Fit, a equipa Os Emigrantes, o CDRC 
Nordeste, a Fun&Fit Training, a NBA do Volei, Los Amigos 
e a Priolo Team.

VÁRIAS EQUIPAS LOCAIS PARTICIPAM NO 4º TORNEIO DE VOLEIBOL
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O União Desportiva do Nordeste vai participar na edição do 
São Vicente Cup do corrente ano, na ilha da Madeira, em 
abril, tendo a autarquia apoiado a deslocação através da 
atribuição do apoio de €357,00, equivalente a três passagens 
de avião.  
A autarquia teve em consideração a promoção, partilha de 
conhecimentos, desenvolvimento e melhoramento das 
capacidades dos atletas que será proporcionado pelo torneio, 
dando também oportunidade aos jovens de vivenciarem 
outras experiências. 
Por solicitação do clube, a câmara municipal atribuiu ainda 
o valor monetário de €454,22, destinado à aquisição de fatos 
de treino desportivos para os atletas e treinadores que irão 
participar nesta edição do São Vicente Cup.
O equipamento desportivo terá também a função de 
promover a oferta turística do Nordeste.

APOIOS AO UNIÃO DESPORTIVA DO NORDESTE
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Em fevereiro realizou-se a II Corrida da Lomba da Fazenda, 
com a participação de 100 inscritos oriundos de toda a ilha. 
A prova, tal como a Corrida Terras do Priolo, que se realiza 
em dezembro, fez parte do calendário oficial de provas da 
Associação de Atletismo de São Miguel.
A participação de atletas locais foi também muito 
representativa através dos atletas do Fazenda Sport Clube, 
especificamente do Núcleo de Desporto Adaptado/Atletismo 
e do seu núcleo de Atletismo Regular.
Trata-se de uma prova que percorre as principais artérias 
da Lomba da Fazenda em dois percursos distintos, onde os 
atletas podem usufruir de um contacto mais próximo com 
algumas das principais zonas da freguesia e com bonitas 
paisagens de costa.

UMA CENTENA DE ATLETAS NA CORRIDA DA LOMBA DA FAZENDA   

Em março realizou-se mais um Torneio de Bubble Football 
e Fitball Football, para 50 participantes, desde alunos que 
frequentam a Escola Básica e Secundária do Nordeste à 
comunidade local, e outros inscritos vindos de fora do 
concelho.
O torneio tem por objetivo promover da atividade física, 
o exercício físico e hábitos de vida saudáveis através de 
atividades desportivas inovadoras no concelho e até na região.
Os vencedores foram todas as equipas que competiram entre 
si para alcançar a melhor classificação possível. 

PRATICAR EXERCÍCIO DE FORMA 
DIVERTIDA

de
sp

or
to

38 nordeste



Em março houve “desporto aventura”, no Parque da Ribeira 
dos Caldeirões, para cerca de 80 pessoas, vindas de vários 
pontos da ilha para praticar canyoning, slide, rapel e BTT. 
Este evento destaca-se no plano anual do Centro Desportivo 
e Recreativo do Nordeste tendo em conta a adesão muito 
significativa de inscritos que habitualmente tem.
Algumas entidades têm contribuído para a concretização e 
o sucesso da atividade, nomeadamente, a Azores Adventure 
Islands, empresa que desenvolve a modalidade de canyoning 
na Ribeira dos Caldeirões e outras modalidades ao nível da 
ilha. 

DESPORTO AVENTURA CONTINUA A SER UMA ATIVIDADE DE REFERÊNCIA
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visitnordeste.pt


