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editorial
Nordestenses,
Começo por endereçar um abraço aos Nordestenses da Diáspora, que se encontram de regresso à sua terra, para se juntar
às suas famílias, participar das nossas festas e desfrutar do nosso concelho e da nossa ilha. É sempre com o coração cheio
que vos recebemos e registamos o entusiasmo com que nos visitam.
O esforço que a Câmara Municipal despende no aprumo dos nossos jardins, dos arruamentos, e inclusive das próprias
festas, é também a pensar nos nossos emigrantes e na boa receção que lhes queremos prestar.
A propósito das nossas festas, as Festas do Nordeste, que ocorreram em julho, e que aproveitamos para incluir nesta
edição da Revista, sublinho a enorme adesão de visitantes que tivemos, em resposta a um programa que foi ao encontro
do desejado pelo público, mesmo com o tempo chuvoso e anormal para um mês de julho.
Naquelas que são as maiores festas concelhias, quero, também, destacar a homenagem que o Município fez a dois cidadãos
Nordestenses, designadamente, ao Dr. António Raposo e ao Sr. José Maria Rocha, pelo contributo relevante que prestaram
ao concelho, especificamente no desenvolvimento da prática desportiva no Nordeste.
Passando para o dia-a-dia da atividade do município, foi com muita satisfação que obtivemos, do Sr. Secretário da
Agricultura, o compromisso de investimento de 1 milhão de euros para a lavoura, ao longo do próximo ano, destinado a
melhoramentos de vias e abastecimento de água.
Na habitação, setor a que a Câmara Municipal tem maior atenção, com o objetivo de fixar a população no concelho e
ajudar as famílias mais carenciadas, criamos recentemente mais um Apoio, desta vez direcionado à própria aquisição de
habitação.
Nas infraestruturas, inauguramos a Capela Funerária da Vila do Nordeste, tratando-se de uma obra há anos aguardada
pelos residentes da sede do concelho.
As empreitadas de requalificação do centro urbano da Achada, do novo Parque da Fazenda e da adaptação de edifício para
servir a Biblioteca Municipal, desenvolvem-se a bom ritmo, e prepara-se o lançamento a concurso da requalificação do
Mercado Municipal e do Jardim do Viaduto na Vila do Nordeste.
É igualmente com motivo de satisfação que o concelho do Nordeste voltou a receber o Selo de Qualidade da Água, referente
ao último ano, em resultado do investimento que o Município tem realizado nesta área.
Noutras áreas de atuação do Município, sublinho a viagem que proporcionamos aos nossos idosos à ilha do Pico, por
ser uma oportunidade para muitos dos nossos Utentes do Cartão, que não teriam esta possibilidade sem a iniciativa da
autarquia.
Sendo o setor do desporto outra área de ação da Câmara Municipal, na qual temos feito uma grande aposta, regozijamonos por finalmente ver asseguradas todas as condições de segurança do Pavilhão da Achada, que passou a ter acesso para
viaturas de socorro, num trabalho de cooperação entre a Câmara, a Direção Regional do Desporto e a Junta de Freguesia
da Achada.
A terminar, e de volta às maiores festas do concelho, sublinho a importância que o Sr. Presidente
do Governo Regional atribuiu ao Nordeste por ter estado novamente presente no aniversário
de elevação a concelho, assim como do Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional,
que este ano também prestigiou o concelho com a sua presença.
Uma palavra de apreço também ao Executivo da Câmara Municipal de São Vicente, da
ilha da Madeira, por ter estado novamente presente nas nossas festas no âmbito da
geminação dos dois concelhos.
Caros Nordestenses, irmãos da Diáspora, e a todos aqueles que se encontram por cá
nesta esta altura do ano, faço votos de continuação de um verão bem passado no nosso
concelho.
Forte abraço.
O Presidente
António Miguel Soares
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COMEMORAÇÃO DE 508 ANOS DE ELEVAÇÃO DO NORDESTE
A CONCELHO

4

O Nordeste comemorou, a 18 de julho,
508 anos de elevação a concelho, com a
presença significativa das forças vivas
locais e das duas maiores figuras que
representam a Região Autónoma dos
Açores, designadamente, o presidente
da Assembleia Legislativa Regional e
o presidente do Governo Regional, e
tendo como orador convidado o exministro e atual comentador político
Paulo Portas.
Como anfitrião da cerimónia de
aniversário, o presidente da Câmara
do Nordeste, António Miguel Soares,
referiu-se ao privilégio de comemorar
508 anos de elevação do Nordeste
a concelho, “certamente motivo de
orgulho, de reconhecimento pela nossa
história e, acima de tudo, um acrescento
de responsabilidade, disponibilidade e
dedicação diária em prol da nossa terra
e compromisso para com as nossas
gentes”.
Preocupação com o tecido empresarial
e com os programas ocupacionais
Referindo-se ao compromisso com
a qualidade de vida dos residentes
nordeste

do concelho, António Miguel Soares
apontou algumas preocupações mais
recentes, referindo-se à conjuntura
mundial, que, após sair de tempos
difíceis e de muita incerteza provocados
por uma pandemia, com especial
repercussão no concelho do Nordeste,
sobretudo no tecido empresarial
ligado à construção civil, volta a afetar
as empresas. Contudo, adiantou, “os
empresários, que contaram com a

câmara municipal para vencer a crise
gerada pela pandemia, podem também
contar com o município para juntos
vencermos mais esta batalha”.
Aproveitando a presença na cerimónia
do presidente do Governo Regional
dos Açores, o autarca sublinhou que
o Nordeste deve ser olhado pelos
governantes de forma diferenciada,
através
de
uma
discriminação
positiva que vá ao encontro das reais

condições de vida das suas famílias,
pedindo ao presidente do Governo
Regional e à sua equipa que encontre
soluções para reverter a atual legislação
regional no que se refere ao acesso aos
programas ocupacionais em concelhos
com as especificidades do concelho do
Nordeste.

necessidades das suas populações.
“O Nordeste é um concelho com um
tecido empresarial frágil, necessitado
de políticas concretas e direcionadas
à verdadeira realidade das suas
empresas e dos seus empresários”,
acrescentando “que precisamos de
mão de obra qualificada que satisfaça
as necessidades das nossas empresas,
como de formação profissional que vá
ao encontro das verdadeiras carências
do nosso tecido empresarial, e que
as escolas profissionais ministrem
cursos técnicos ligados às áreas da
construção civil e pecuária, pois o
tecido empresarial e as instituições do
Nordeste não conseguem absorver toda
a mão de obra existente, sendo uma das
razões a falta de formação técnica para
as necessidades existentes”.
Referindo-se à taxa de desemprego
preocupante, António Miguel Soares
disse ser necessário um regime de
exceção para o Nordeste, através
de uma alteração da legislação
regional relativamente aos programas
ocupacionais,
possibilitando
aos
trabalhadores que se encontram em
situação de desemprego o acesso ao
trabalho, ultrapassando as dificuldades
por que atravessam e melhorando as

Presidente do Governo sensível às
especificidades do concelho
Sobre este apelo deixado pelo
presidente da câmara municipal,
o presidente do Governo Regional
referiu que as reformas que estão as ser
implementadas pelo atual executivo
regional pretendem ser disruptivas,
de impulso do empreendedorismo,
do trabalho e de geração de riqueza,
mas que certamente será sensível à
transição que está a ser levada a cabo e
às necessidades concretas do concelho.
Nesta linha de pensamento, o presidente
do executivo regional apontou alguns
setores de desenvolvimento que o
Nordeste deve reforçar, referindo-se
ao património natural como atrativo
turístico.
Obras que a autarquia tem em
execução
Na cerimónia de aniversário, o
autarca referiu, também, a atividade
do município, apontando obras
importantes que se encontram em
execução, como é a requalificação
do Centro Urbano da Achada, o novo
parque de Lazer da Lomba da Fazenda
e a nova Biblioteca Municipal do
Nordeste.
Para breve, apontou, estão previstas
outras obras, como sejam, a
requalificação do mercado municipal
e da zona evolvente à ponte dos Sete
Arcos, a beneficiação do salão de São
Pedro Nordestinho, a construção
do polidesportivo de Santo António
Nordestinho, a requalificação do centro
Urbano de Santana e do caminho das
Relvas na Achadinha,
apontando,
também, o decorrer do processo de
aquisição dos terrenos para o aumento
do Parque Industrial do Nordeste.

Orador convidado
Como orador convidado, o antigo
ministro e atual comentador político,
Paulo Portas, sublinhou na sua
intervenção a antiguidade do concelho
do Nordeste como uma herança que
não se perde pese embora a perda de
população que foi tendo nas últimas
décadas por força da emigração e de
outros fatores comuns a municípios
periféricos e pequenos.
Sublinhou outro valor do concelho
do
Nordeste,
referindo-se
ao
potencial que tem ao nível do turismo
sustentável, constituindo um atrativo
para a instalação de empresas, para
investimento e desenvolvimento da
economia, sem os quais os territórios
não podem desenvolver-se, frisou,
mas sem que este desenvolvimento
descaracterize o potencial da oferta
natural.
Nesta linha de pensamento, referiu
a conservação da natureza e do
património ambiental como fontes de
desenvolvimento no futuro, tanto no
Nordeste como na Região.

Referindo-se ainda ao setor do turismo,
sublinhou o grande passo que os Açores
estão a dar ao aproximar-se das zonas
do país com a maior taxa turística.
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MUNICÍPIO ATRIBUI MEDALHA DE MÉRITO AO
DR. ANTÓNIO RAPOSO E AO SR. JOSÉ MARIA ROCHA
município

Na comemoração do 508º aniversário do concelho, a 18 de julho, a Câmara Municipal do Nordeste atribuiu a Medalha de Mérito
Municipal a dois cidadãos do concelho, designadamente, ao Dr. António Raposo e ao Sr. José Maria Rocha, tendo a distinção do
município a finalidade de agraciar pessoas individuais ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, de cujos atos resulte aumento de
prestígio do concelho do Nordeste, a melhoria das condições de vida da sua população ou contribuições relevantes nos campos
da ciência, do ensino, da cultura, da arte, da benemerência, do comércio, da indústria ou do desporto.

DR. ANTÓNIO RAPOSO
A atribuição da Medalha de Mérito Municipal ao Dr.
António Guilherme Medeiros Raposo teve em consideração
o papel relevante que o distinguido tem tido no concelho
do Nordeste, quer no desenvolvimento da sua atividade
profissional, quer no apoio às instituições desportivas,
exercendo as referidas funções com especial zelo,
dedicação, competência e empenho, contribuindo de forma
muito positiva para o desenvolvimento do desporto neste
concelho, o que engrandece e prestigia o Nordeste.
António Guilherme Medeiros Raposo, nasceu a 27 de
outubro de 1957, na freguesia da Salga, do concelho
do Nordeste. É licenciado em Medicina pela Faculdade
de Ciências Médicas, da Universidade Nova de Lisboa,
e detentor do Curso de Pós-Graduação e Mestrado em
Medicina Desportiva, da Faculdade de Medicina de Lisboa,
da Especialidade de Medicina Física e de Reabilitação
do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão e da
Especialidade de Medicina Desportiva da Ordem dos
Médicos.
No âmbito das suas funções foi médico de várias equipas
do continente e dos Açores, incluindo do União Desportiva
de Nordeste. Foi também médico das seleções dos Açores

nos Jogos das Ilhas, da seleção dos Açores de Futebol, e
da Seleção de Portugal de Voleibol Masculino nos jogos
Portugal Rússia e Portugal Ucrânia.
Foi ainda médico de várias provas de futebol e de outras
modalidades, assim como palestrante e organizador
de diversas reuniões e congressos em Portugal e no
estrangeiro.

SR. JOSÉ MARIA ROCHA
O homenageado José Maria Gaspar da Rocha foi agraciado
pelo município considerando o apoio que prestou às
instituições culturais e desportivas onde exerceu funções
com especial zelo, dedicação, competência e empenho,
nomeadamente, como sócio fundador do Clube União
Desportiva do Nordeste e dirigente e ainda membro da
Direção da Filarmónica Eco Edificante, instituições que
engrandecem e prestigiam o concelho.
Nasceu em 1945, na freguesia das Capelas, concelho de
Ponta Delgada. Passou pelo Exército, tendo em 1967
embarcado para a Angola (guerra do Ultramar) onde
permaneceu 28 meses. Entrou na Escola da Polícia em
janeiro de 1971, efetuou serviço de polícia em Lisboa e
posteriormente em São Miguel, onde pediu a sua exoneração
em 1975. Nesse mesmo ano, mudou-se para o Nordeste.
Trabalhou durante quatro anos na Câmara Municipal
de Nordeste, como motorista, e em 1979 como capataz
na Quinta das Queimadas, funções que exerceu durante
11 anos. Posteriormente entrou como auxiliar na Escola
Preparatória do Nordeste onde permaneceu até à idade da

6

nordeste

reforma. Foi um dos sócios fundadores (vogal) do Clube
União Desportiva de Nordeste, onde permaneceu durante
vários anos (17 anos) como dirigente (Vice-presidente) e
treinador dos juniores. Em 1991 foi criada a Associação
Desportiva do Nordeste tendo este pertencido à Direção
presidida pelo Sr. Norberto Medeiros, durante vários anos.
Foi tesoureiro da Banda Filarmónica Eco Edificante quando
esta era presidida pelo Sr. Leonel Gonçalves. É o sócio 104
dos Bombeiros Voluntários de Nordeste.

MILHARES DE PESSOAS NAS FESTAS DO NORDESTE
Após dois anos sem festa, provocado pela pandemia, o
Nordeste recuperou o público fiel às maiores festas do
concelho e ganhou público novo. Milhares de pessoas
passaram pelo concelho, mesmo com o tempo bastante
adverso na quinta e na sexta-feira.
Os três dias de palco festival estiveram bastante preenchidos,
mas foi o sábado, já com condições climatéricas favoráveis,
que teve uma verdadeira enchente de público, ficando o
recinto totalmente cheio.
O programa deste ano foi também mais arrojado, com o
objetivo de ajudar os empresários do concelho, tendo, para
a Câmara do Nordeste, como organizadora, ido ao encontro
das expetativas ao esgotar todo o alojamento disponível e
pelo grande movimento que foi visível na restauração, nos
bares e cafés e mesmo no pequeno comércio.
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A entrada no recinto voltou a ser gratuita, embora em recinto
fechado, com uso obrigatório de pulseira para maiores de 18
anos, e restrições do uso de plástico e de vidro por questões de
segurança e também ambientais.
Considerando que o município do Nordeste é parceiro
da Cartilha de Sustentabilidade dos Açores, houve uma
preocupação com a redução,a separação e o reencaminhamento
de resíduos no principal recinto dos espetáculos como noutros
eventos que aconteceram fora deste.
No que respeita à qualidade e variedade do programa
oferecido, a quantidade de público que aderiu a todos os
concertos demonstrou que este foi ao encontro do desejado e
que abrangeu todas as faixas etárias.

O palco festival abriu com a artista nacional BLAYA, na
quinta-feira, seguida de Quim Barreiros, da luso canadiana
Jéssica Amaro e de Pedro Abrunhosa nos dias seguintes. Para
o público mais jovem, as noites de concerto foram sempre
complementadas com artistas de música de dança, este ano
com NO-MAKA e P*uta da Loucura, e, como habitualmente,
com outros Dj locais.
As instituições culturais locais, como as filarmónicas, os grupos
folclóricos, cantadores ao desafio e charanga dos Bombeiros
Voluntários também participaram da festa, incluindo algumas
marchas populares da ilha e do concelho, mais concretamente
da freguesia da Salga, ocupando o segundo palco das festas ou
o centro histórico da Vila.
Como é tradição das Festas do Nordeste, a Igreja Matriz de São
Jorge teve o seu programa religioso no domingo de festa, e no
feriado municipal, a 18 de julho, celebrou-se os 508 de elevação
do Nordeste a concelho, seguindo-se as tradicionais sopas do
Espírito Santo abertas à participação da população.
Foi ainda proporcionado um programa direcionado para as
dezenas de jovens que passam o fim de semana inteiro no
Nordeste, distribuído pela piscina da Boca da Ribeira e o campo
de praia do centro da Vila, mesmo com o mau tempo a ajudar
muito pouco este ano.
Para os campistas foi disponibilizada uma zona de campismo
gratuita, com duches, sanitários, rede wifi e posto de
carregamento de telemóvel, e todo o recinto do palco festival
teve também rede wifi gratuita.
Foto: André Mendonça

revista municipal

9

10

nordeste

revista municipal

11

Pintura dos Passos, Ermida e muros envolventes na
Nª Senhora do Pranto
São Pedro

obras

CAPELA FUNERÁRIA DA VILA DO NORDESTE
Os residentes da Vila do Nordeste passaram a ter disponível
uma capela funerária com as condições e a dignidade que
desejavam há vários anos.
O edifício (Capela Funerária do Divino Redentor) apresenta
espaços amplos e com os serviços adequados às suas
funções, entre estes, sala de velório, zona de cozinha
(equipada), sala de apoio ao pároco, dois sanitários (um
deles adaptado a pessoas com dificuldade motora), uma
ampla zona de exterior e de estacionamento, e interiores
bastantes iluminados.
A capela funerária resultou da beneficiação e ampliação
de um edifício do município que se encontrava desativado,
procurando-se dar uma nova utilidade ao edifício e ao
mesmo tempo responder à necessidade de ser construída
uma capela funerária na sede do concelho.
Na bênção e inauguração da capela, o presidente da
Câmara do Nordeste, António Miguel Soares, referiu-se à
contribuição que teve o ex-vice-presidente da autarquia,
Luís Jorge Fernandes, então responsável pelo pelouro
das obras e urbanismo, por ver no reaproveitamento do
antigo edifício uma boa solução para a edificação da capela
funerária.
O autarca demonstrou a sua satisfação com o resultado final
da obra realizada, esperando, agora, que vá ao encontro das
expetativas da população da Vila do Nordeste.
Após a bênção e inauguração do edifício, a capela foi
entregue à Junta de Freguesia de Nordeste, através da
celebração de um protocolo de cedência de utilização e de
manutenção.
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obras
Empreitada de Reabilitação do Caminho das Relvas na
sequência das intempéries de 23 de novembro 2021
Achadinha

Pavimentação de Acessos Pedonais e requalificação de
muros no Parque dos Caldeirões

Requalificação do Centro Urbano da Achada

Execução de rede de drenagem pluvial na Rua da Boavista
Santo António

Execução de Parque de Estacionamento na Rua de São João
Santo António

Reabilitação do Espaço do Campo de Futebol da Fazenda e
das Zonas Envolventes

revista municipal
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obras
Pavimentação de Acessos Pedonais no Jardim da Ribeira
do Guilherme -Fazenda

Limpeza e Manutenção da Boca da Ribeira

Reabilitação do Antigo Edifício da CPCJN (Comissão de
Menores) - Vila

Paredão do Lameirão
Achadinha

Empreitada de Reparação e Beneficiação de Moradia de
Habitação Social do Município - Lomba da Fazenda

Empreitada de Reparação e Beneficiação de Moradia de
Habitação Social do Município - Vila
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obras
Muro de suporte na Rua Capitão Albergaria
Fazenda

Limpeza de joga do centro da Vila de preparação para as
festas

Vedação do Largo do Jogo da Choca para as Festas do
Nordeste

Iluminação do centro e de ruas envolventes para as Festas
do Nordeste

Pintura do Parque de Campismo

Pintura do Parque de Campismo
revista municipal
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16

Pintura de muros da envolvente e da Igreja
Algarvia

Lavagem e pinturas do largo e da Igreja da Pedreira

Pintura do Restaurante Tronqueira

Pintura de muros no Jogo da Choca
Vila

Pintura de arruamentos debaixo da ponte
Vila

Pintura de arruamentos debaixo da ponte
Vila

nordeste

município

GOVERNO ASSUME COMPROMISSOS COM
O MUNICÍPIO NA ÁREA AGRÍCOLA
O Governo dos Açores, através da Secretaria Regional da
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, assumiu um
compromisso com a Câmara Municipal do Nordeste com
obras que ascendem a cerca de um milhão de euros, e
que têm como objetivo melhorar os caminhos agrícolas e
florestais bem como o abastecimento de água no concelho.
António Ventura, titular da pasta da Agricultura, visitou
as obras em curso, onde sublinhou que esta “foi uma visita
que percorreu vários pontos do concelho, mas também
uma visita que permitiu planear aquelas que vão ser as
intervenções para 2023, que irão estar plasmadas no
orçamento regional para o ano que vem”.
O governante visitou ainda as obras da empreitada de água
agrícola nas freguesias da Achada, Achadinha e Santana,
bem como a obra nos caminhos florestais na Achadinha
(Rua do Burguete), a Rua de São João em Santo António
Nordestinho, e o Caminho da Lomba na Vila do Nordeste.
Estas intervenções têm a parceria do Instituto Regional de
Ordenamento Agrário (IROA) e a colaboração da Direção
Regional dos Recursos Florestais e, segundo António
Ventura, “são um conjunto de obras que ascendem a cerca
de um milhão de euros, e que estão a fazer o seu percurso
no âmbito de caminhos e abastecimento de água”.
Sublinhou ainda, nesta deslocação ao município do
Nordeste, que o dia foi para fazer “um ponto de situação
relativamente aquilo que está a ser executado e será
terminado ainda neste ano de 2022” em matéria agrícola
e florestal.
revista municipal
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PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
REGIONAL
A câmara municipal teve a honra de receber o presidente
da Assembleia Legislativa Regional nos Paços do Concelho.
A visita do presidente da Assembleia, Luís Garcia, teve por
finalidade a apresentação de cumprimentos ao executivo
camarário assim como ao presidente da Assembleia
Municipal do Nordeste.
A visita aos Paços do Concelho teve lugar na semana
anterior à comemoração do aniversário do concelho do
Nordeste, em que o presidente da Assembleia Legislativa
Regional também esteve presente prestigiando deste modo
o concelho.
Durante a visita aos Paços do Concelho houve ainda
oportunidade para uma reunião com o executivo camarário.

CÂMARA ATENDE A PEDIDO DE COMANDANTE REGIONAL DA PSP PARA FUTURA
REMODELAÇÃO DA ESQUADRA
O presidente da Câmara do Nordeste recebeu o novo
comandante de Divisão da PSP, superintendente José
Ramos, para apresentação de cumprimentos.
O superintendente José Ramos fez-se acompanhar do
comandante regional da PSP, superintendente chefe Luís
Viana, e do comandante da Esquadra da PSP no Nordeste,
chefe Pedro Soares.
Durante o encontro, foram abordados pelo presidente da
autarquia alguns assuntos relacionados com o concelho,
tendo sido questionado pelo comandante regional se a
câmara teria disponibilidade para cooperar com a PSP
numa futura remodelação da Esquadra da PSP do Nordeste,
atendendo ao seu estado e condições precárias. Em resposta,
o presidente da câmara demonstrou disponibilidade para
cooperar com a PSP neste sentido.

NOVO CAPITÃO DO PORTO DE PONTA
DELGADA
O presidente da autarquia recebeu o recém-empossado
capitão do Porto de Ponta Delgada, Rafael Silva, para
apresentação de cumprimentos e acompanhamento da
atividade e contributo do Farol do Arnel.
O presidente da câmara municipal aproveitou a ocasião
para dar conhecimento das obras executadas pela autarquia
para melhorar o acesso ao farol e ao porto de pescas, entre
estas, a beneficiação de todo o pavimento do Caminho do
Porto, a execução de sanitários junto ao farol, para servir
os visitantes, e também de mais estacionamento no início
da via.
Na visita à câmara, o novo Capitão do Porto de Ponta
Delgada veio acompanhado do anterior capitão, Abrantes
Horta.
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PRESIDENTE DE SÃO VICENTE NAS
FESTAS DO NORDESTE
O município teve a honra de receber novamente nas maiores
festas do concelho o presidente da Câmara Municipal de
São vicente, José António Garcês, acompanhado de mais
um membro do executivo, a vereadora Rosa Santos.
A comitiva do concelho geminado com o Nordeste
participou nos momentos oficiais das festas e aproveitou
algum do tempo livre para conhecer melhor o concelho e
também desfrutar do programa cultural.
Este intercâmbio protocolar entre os dois municípios
vem de há vários anos, e acontece sobretudo nas maiores
festas dos respetivos concelhos, constituindo um modo de
partilha e de troca de conhecimento que enriquece ambos
os municípios.

REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DO COMÉRCIO
O presidente da Câmara do Nordeste e o vice-presidente,
António Miguel Soares e Marco Mourão, receberam
o presidente da Câmara do Comércio e Indústria de
Ponta Delgada, Mário Fortuna, para apresentação de
cumprimentos, na sequência da sua reeleição para novo
mandato.
Na audiência com a Câmara do Nordeste foram abordadas
várias possibilidades de cooperação entre as duas entidades
com vista ao desenvolvimento do Nordeste e da economia
local.
No que respeita a cooperações recentes entre as duas
instituições, foi abordado o protocolo celebrado para apoio
aos empresários do Nordeste, tendo a ajuda financeira
sido disponibilizada pela autarquia com a colaboração
processual da Câmara do Comércio.
O setor do turismo foi outro ponto abordado no encontro,
especificamente, a forte potencialidade do concelho nesta
área.

O tecido empresarial e comercial do Nordeste e o problema
do emprego foram outros assuntos discutidos na audiência
solicitada pelo presidente da CCIPD.

DELEGADO DO CENTRO DE SAÚDE DO
NORDESTE
O presidente da autarquia, António Miguel Soares, e
a vereadora com o pelouro de Ação Social, Sara Sousa,
receberam o delegado de Saúde do Centro de Saúde do
Nordeste, Dr. José Carvalho de Oliveira Santos.
A audiência com o delegado de Saúde de Nordeste, de
apresentação de cumprimentos, serviu também para
mostrar a disponibilidade de colaboração entre as duas
instituições.
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NOVAS LIMPEZAS DE ZONAS BALNEARES
Teve início a 2 de julho a primeira limpeza de zonas
balneares deste verão. A Câmara do Nordeste voltou a
associar-se à SPEA Açores nesta atividade cedendo apoio
logístico ao grupo de voluntários que procedeu à limpeza,
o Agrupamento de Escuteiros da Pedreira, que apanhou 82
kgs de resíduos na praia.
Associado a estas campanhas, a Praia do Lombo Gordo e
a Piscina da Boca da Ribeira estrearam este ano placas de
sensibilização para com o lixo marinho.
Em finais de julho realiza-se mais uma limpeza, novamente
na foz da Ribeira das Coelhas, na Salga, a que se seguirá a
zona balnear da Foz da Ribeira do Guilherme.
As limpezas são abertas a voluntários mas têm contado
sobretudo com a participação dos agrupamentos de
escuteiros do concelho.

DIVULGAÇÃO - DESBARATIZAÇÃO
Informa-se que a Câmara do Nordeste está a proceder à
desbaratização em todas as freguesias do concelho, durante
a época de verão, através de pulverização de vários espaços
públicos, designadamente, esgotos, paragens de autocarro,
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sanitários públicos, escolas e outras zonas de uso público.
Os donos de animais de companhia devem acautelar os seus
animais usando trela nos passeios diários.

ambiente

CONCELHO VOLTA A RECEBER SELO DE QUALIDADE DA ÁGUA
A Nordeste Ativo, empresa municipal de gestão de águas
e resíduos, foi contemplada com a atribuição do Selo de
Qualidade da Água Para Consumo Humano relativamente
ao ano de 2021, pela ERSARA (Entidade Reguladora dos
Serviços de Águas e Resíduos dos Açores).
Este galardão visa premiar as entidades gestoras de
abastecimento público de água que, no ano de 2021
tenham assegurado uma qualidade exemplar da água
para consumo humano com o cumprimento de 100% das
análises agendadas e cumprimento superior a 99,0% dos
valores paramétricos.
Esta é a sexta edição da entrega do Selo de Qualidade,
sendo a terceira vez que a Nordeste Ativo é contemplada.
Além da Nordeste Ativo, apenas mais sete entidades foram
contempladas com a distinção.

MÁQUINA DE RECOLHA DE EMBALAGENS DE BEBIDAS COM RECOMPENSA MONETÁRIA
Os consumidores nordestenses podem, desde o passado
mês de maio, ser recompensados monetariamente pela
reciclagem das embalagens de plástico, metal e vidro, ao
usar a máquina de recolha de embalagens não reutilizáveis
de bebidas, localizada na paragem de autocarros, sita no
Largo do Jogo da Choca, na Vila do Nordeste.
Para ser recompensado com a reciclagem de embalagens,
o consumidor deve começar por dirigir-se a uma loja RIAC
onde deverá solicitar um cartão eletrônico. Depois, basta
deslocar-se à máquina de recolha, passar o cartão no leitor
e depositar as embalagens de bebidas de plástico metal e
vidro, como embalagens de águas, sumos, refrigerantes e
bebidas alcoólicas, com capacidade máxima até 2,5 litros.
A partir daí começa a acumular cinco cêntimos por cada
embalagem depositada, sendo que a partir do momento
que atingir o saldo mínimo de três euros no cartão poderá
levantar esse dinheiro numa loja RIAC, ou o mesmo poderá
ser transferido diretamente para a conta do utilizador.
Este projeto piloto é promovido pela Secretaria Regional
do Ambiente e Alterações Climáticas em parceria com
a Câmara Municipal de Nordeste e é cofinanciado no
âmbito dos EEA Grants (mecanismo financeiro do espaço
económico europeu, através do qual a Noruega, a Islândia

e o Liechtenstein apoiam estados-membros com maiores
desvios da média europeia do Produto Interno Bruto (PIB)
per capita).

CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO 2022
A Câmara Municipal do Nordeste com a colaboração do
Centro de Recolha de Animais do município da Lagoa
arrancou com a campanha de 2022 de esterilização e de
identificação eletrónica de animais de companhia (até 3
animais por agregado familiar).
A campanha decorrerá até dezembro do corrente ano.
Esta iniciativa do município visa combater a sobrepopulação
de cães e de gatos e evitar o seu abandono.
Para aderir à campanha deve contactar a sua junta de
freguesia, no horário de atendimento da mesma ou através

dos respetivos contactos abaixo, ou a Câmara Municipal do
Nordeste pelo tel. 296 480 060.
JF Nordeste: 296 488 002
JF Lomba da Fazenda: 296 486 103
JF São Pedro: 296 486 150
JF Santo António: 296 486 092
JF Algarvia: 296 452 035
JF Santana: 296 452 990
JF Achada: 296 452 482
JF Achadinha: 296 452 950
JF Salga: 296 462 301
revista municipal
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CÂMARA LEVA 55 UTENTES DO CARTÃO MUNICIPAL À ILHA DO PICO
No plano de atividades anual para os utentes do Cartão
Municipal do Idoso, a Câmara do Nordeste organizou uma
viagem à ilha do Pico, como uma oportunidade dos idosos e
aposentados conhecerem outras ilhas, terem uma experiência
enriquecedora e saírem do seu quotidiano.
A viagem decorreu entre os dias 24 e 26 de maio, para 55
utentes, a que se juntaram o presidente da câmara, António
Miguel Soares, e a vereadora do pelouro da Ação Social, Sara
Sousa, e algumas técnicas afetas a este gabinete da autarquia.
O programa de visita à ilha do Pico incluiu vários passeios aos
diferentes pontos de interesse da ilha. Os utentes puderam
conhecer os concelhos da Madalena, Lajes e São Roque,
nomeadamente, a Casa dos Vulcões e Centro Interpretativo
(Parque Natural), a paisagem da Vinha, o Santuário do Bom
Jesus, o Museu dos Baleeiros, a Casa da Montanha, a maior
reta dos Açores, o Museu do Vinho e os Paços do Concelho da
Madalena.
A beleza paisagística da ilha do Pico e a cultura que lhe são
naturais foram por si só motivo de grande satisfação nesta
viagem organizada pela Câmara do Nordeste, a que se juntou
um programa variado e rico que muito agradou aos utentes
que participaram na viagem.
Considerando que se trata de uma viagem e das implicações
que tem ao nível da mobilidade, estado de saúde e de
independência dos utentes, nem todos, infelizmente, puderam
participar na visita à ilha do Pico.
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VICE-PRESIDENTE REÚNE-SE COM
PRESIDENTE DO COMISSARIADO DOS
AÇORES PARA A INFÂNCIA

COLABORAÇÃO COM DIREÇÃO REGIONAL
DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS
DEPENDÊNCIAS

O vice-presidente da Câmara do Nordeste, Marco Mourão, em
representação do presidente da câmara, recebeu a presidente
do Comissariado dos Açores para a Infância, Ana Margarida
Furtado Silva.
A presidente fez-se acompanhar da coordenadora técnica
do CAI, Carmen Ventura, para apresentar cumprimentos ao
município e fazer uma reflexão com a autarquia sobre várias
temáticas e problemáticas ligadas às crianças e jovens.
Na deslocação ao concelho, a presidente do CAI visitou as
instalações da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do
Nordeste e reuniu-se com a presidente da Comissão, tendo sido
salientada a excelente parceria existente entre o município e a
CPCJN, assim como, as políticas direcionadas para os jovens e
para a prevenção das toxicodependências na juventude.

O presidente e a vereadora do pelouro de Ação Social da
câmara municipal receberam o diretor regional de Prevenção
e Combate às Dependências, Pedro Fins, para a apresentação,
por parte da direção regional, de um questionário de avaliação
de necessidades dos concelhos no âmbito da prevenção de
comportamentos aditivos.
A Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências,
no ensejo de integrar a sociedade açoriana no esforço de
tornar os cidadãos mais capazes para lidar com as substâncias
psicoativas (legais e ilegais), como uma ameaça ao bem estar
de todos, veio solicitar o apoio das câmaras municipais,
tendo o presidente da Câmara do Nordeste prontamente
disponibilizado os serviços da autarquia no sentido de
contribuir para formas mais eficazes de intervenção na área
da prevenção e combate às dependências.

CÂMARA ASSINALA DIA CONTRA A
HOMOFOBIA
A Câmara Municipal do Nordeste assinalou o Dia Internacional
Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, através do hastear
da bandeira alusiva a esta causa, e da criação de autocolantes
para lapela e de selos para correspondência da autarquia.
Os membros do Executivo e os colaboradores dos Paços do
Concelho juntaram-se na Praça da República para assinalar
a data.
A iniciativa da autarquia surgiu em resposta ao repto
lançado pela (A)Amar-Açores pela Diversidade, no âmbito da
comemoração do primeiro aniversário desta associação e do
Dia Internacional Contra a Homofobia, transfobia e bifobia.

MELHORIA DAS HABITAÇÕES DAS FAMÍLIAS
Destinado à melhoria da habitação própria e permanente,
a câmara municipal atribuiu apoio a 4 agregados familiares
entre abril e a primeira quinzena de julho do corrente ano.
O apoio atribuído rondou, por candidatura, 5000,00€ a
2.500,00€, conforme a situação económica da família
requerente e a obra a executar.

O apoio à habitação tem abrangido maioritariamente casais
jovens, vindo ao encontro do objetivo do município de fixar a
população no concelho, sendo beneficiários que não dispõem
de condições salariais ou de vínculo laboral que permitam
recorrer a crédito bancário ou que se encontram em situação
social e económica mais frágil.
revista municipal
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CÂMARA VAI APOIAR AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO PARA FIXAR
QUEM VIVE NO CONCELHO E ATRAIR QUEM É DE FORA
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A Câmara Municipal do Nordeste criou mais um apoio para
a habitação das famílias e munícipes através da criação de
um Regulamento para a Aquisição de Habitação Própria e
Permanente.
Não obstante as diversas áreas de atuação da Câmara do
Nordeste de apoio aos munícipes, a crescente pressão do
mercado imobiliário, com um grande diferencial entre a
oferta e a procura de fogos para aquisição com o fim de
habitação, e verificando-se nos últimos anos um aumento
no valor dos terrenos e casas, tornando o acesso à habitação
própria permanente cada vez mais difícil, fizeram com que
o município entendesse que este apoio fosse importante
para fixar população.
O apoio pode ser consubstanciado na aquisição de
habitação própria permanente ou na aquisição de terreno
para construção de habitação com o mesmo fim.
São abrangidas pessoas singulares que pretendam fixar
residência no concelho; que tenham até 60 anos de idade;

que não sejam proprietários ou coproprietários de outra
habitação, e não tenham procedido à venda de imóvel
(habitação) nos últimos doze meses.
São ainda abrangidas pessoas singulares que residam
noutros concelhos, em imóvel arrendado, até à aquisição ou
conclusão de construção da habitação própria permanente
no concelho de Nordeste.
Para a construção de Habitação própria (até aos 35 anos
de idade) são instituídos os seguintes apoios municipais:
quando o terreno for propriedade dos beneficiários,
a comparticipação será de 2.500.00€; na aquisição de
edifício ou fração autónoma, para habitação própria, a
comparticipação será de 2.500,00€.
Para pessoas com idade igual ou superior a 36 anos,
quando o terreno for propriedade dos beneficiários, a
comparticipação será no montante de 1.500,00€, e na
aquisição de edifício ou fração autónoma, para habitação
própria, a comparticipação será de 1.500,00€.

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL
A câmara municipal apoiou, entre abril e a primeira quinzena
de julho, seis agregados que recorreram ao Fundo Municipal
de Emergência.
Este apoio destina-se a pessoas que se encontram em situação
de carência económica extrema e quando esgotados todos os
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recursos económicos do requerente.
O apoio cedido pela autarquia tem-se destinado a cobrir
despesas essenciais, como sejam, alimentação, aquisição de
óculos e de outros cuidados de saúde básicos.

MAIS UMA ATIVIDADE PROPORCIONADA
AOS IDOSOS
A câmara municipal levou os utentes do Cartão Municipal do
Idoso a visitar a exposição que se encontra a decorrer na Salga,
sobre as memórias do antigo Salão Paroquial desta freguesia.
Os utentes apreciaram a exposição, organizada pelo
município, por recordar algumas vivências sociais e culturais
que entretanto se perderam ou modernizaram.
O presidente da câmara, António Miguel Soares, e a vereadora
Sara Sousa, que tem o pelouro da Ação social, acompanharam
os utentes na visita e num pequeno lanche convívio.
Depois de uma primeira visita com os utentes das freguesias
da Salga, Achadinha e Achada, a câmara municipal levou
os utentes da Algarvia, Santo António e São Pedro a ver a
exposição.

A exposição encontra-se aberta na sede da Junta de Freguesia
da Salga e pode ser visitada até setembro, após as festas
religiosas da freguesia.

APOIO A RECÉM-NASCIDOS
No período de abril à segunda quinzena de julho, a câmara
municipal atribuiu 4 apoios ao abrigo do Regulamento de
Apoio à Natalidade.
O valor do subsídio varia entre 300,00€ e 400,00€, por cada
criança, de acordo com os escalões do abono de família.
Todos os requerentes cuja situação económico-financeira não

se enquadre no estipulado anteriormente têm direito a um
apoio cujo valor não deverá ultrapassar a quantia de 50,00€.
O apoio cedido pelo município pretende ser um impulso ao
aumento de nascimentos do concelho e consequentemente
da sua população e da fixação dos mais jovens no concelho.

UTENTES DO CARTÃO VISITAM A CASA JOÃO DE MELO
A Câmara do Nordeste levou alguns utentes do Cartão
Municipal do Idoso à Casa João de Melo para visita à Casa
e à exposição que se encontrava ali a decorrer. A Junta
de Freguesia da Achadinha também se associou à visita
ao proporcionar um lanche aos utentes, sendo estes das
freguesias da Achadinha, Achada e Santana, num total de
21 pessoas.
Por coincidência, os utentes do concelho tiveram a
oportunidade de confraternizar com um grupo de pessoas

do Centro Paroquial de Bem Estar Social de São José, do
concelho de Ponta Delgada, que habitualmente organiza
visitas à Casa João de Melo.
A casualidade do encontro dos dois grupos tornou a visita
ainda mais rica e uma tarde muito bem passada.
A vereadora Sara Sousa, responsável pelo pelouro de Ação
Social, acompanhou esta atividade com os utentes do
Cartão Municipal do Idoso.
revista municipal
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ANIVERSÁRIO DA FILARMÓNICA ECO EDIFICANTE
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A 23 de abril, dia do padroeiro São Jorge, a Filarmónica
Eco Edificante, da Vila do Nordeste, comemorou mais um
aniversário. O aniversário foi celebrado com um concerto
no Centro Municipal de Atividades Culturais, seguido de um
convívio entre músicos, direção, familiares e convidados.
A Câmara Municipal do Nordeste associou-se ao aniversário
através da presença do elenco camarário, considerando a
relevância cultural e o peso histórico que esta instituição tem
no concelho e em especial na Vila do Nordeste.
O concerto foi bastante aplaudido pelo público que
compareceu no Centro Municipal para acarinhar e felicitar a
Filarmónica Eco Edificante pelo 161º aniversário.

EXPOSIÇÃO DA ARTISTA CATARINA ALVES
A Câmara Municipal do Nordeste inaugurou, em maio,
a exposição “Manifesto ao Desperdício” da escultora
Catarina Alves. A artista procurou com o seu trabalho a
sensibilização ambiental através da arte, sendo a exposição
itinerante e apoiada pela MUSAMI, além de contar com a
colaboração especial do poeta Pedro Paulo Câmara.
A exposição, que pretende percorrer todos os concelhos
da ilha de São Miguel, foi o resultado de um trabalho
de pesquisa e de experimentação, desenvolvido nos
últimos anos por Catarina Alves, focado, por um lado, na
problemática do excesso de resíduos como consequência do
consumismo, e, por outro, na potencialidade dos resíduos
enquanto matéria.
A inauguração da exposição teve a presença de entidades
locais, do diretor-geral da MUSAMI, Carlos Botelho, do
vice-presidente da autarquia, Marco Mourão, e da vereadora
Sara Sousa.
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MEMÓRIAS DO CINEMA E DO ANTIGO SALÃO PAROQUIAL DA SALGA
A Câmara Municipal do Nordeste tem a decorrer na
freguesia da Salga uma exposição evocativa do antigo
Salão Paroquial, espaço de exibição de cinema nas décadas
de 70 e 80 e de variadíssimas vivências culturais daquela
localidade.
A exposição resulta da memória coletiva dos mais antigos,
estando dividida em duas salas, sendo uma alusiva ao
cinema e outra a atividades de cariz cultural, social e
educativo.
Na sala destinada ao cinema encontra-se a máquina de
projeção da década de setenta e os respetivos equipamentos
e acessórios. A zona do bar do antigo Salão Paroquial, que
ficava à direita na entrada, foi recriada, expondo os bilhetes
de cinema originais, alguns deles datados três dias antes da
Revolução dos Cravos de 74.
Na exposição encontram-se alguns testemunhos, entre
estes, de José De Mello, historiador e testemunha de toda
esta ação cultural do antigo salão, que relata a magia de
todo aquele tempo de glória.

Na sala de cariz cultural, social e educativo é também
encenado um casamento das décadas de 80 e 90 realizados
no Salão Paroquial com toda a decoração própria da altura,
assim como uma sala de aula dos anos 90, com mobiliário
e equipamentos pós Estado Novo, relembrando a altura em
que a escola esteve ali sediada. O Grupo Folclórico da Salga
também marca presença através dos vários convívios que
organizavam e animavam no local.
Foi ainda criado um álbum digital com dezenas de fotos que
retrata a construção do salão, a sua inauguração em 1967,
entre outros eventos sociais.
A exposição foi inaugurada pelo vice-presidente da Câmara
do Nordeste, Marco Mourão, ficando aberta ao público até
setembro na sede da Junta de Freguesia da Salga.
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CÂMARA INAUGUROU EXPOSIÇÃO DO CURSO DE PINTURA
QUE PROPORCIONOU A RESIDENTES
A Câmara Municipal do Nordeste inaugurou em julho uma
exposição de pintura que resultou do curso de pintura
promovido pelo município entre março e junho deste ano.
A qualidade do trabalho exposto foi realçada por todos
aqueles que se associaram à abertura da exposição,
nomeadamente, pelo vice-presidente da autarquia, Marco
Mourão, que tem a seu cargo o pelouro da cultura, e que
demonstrou grande satisfação pelo sucesso que obteve
a ideia de lançar este curso para residentes do concelho,
considerando que não existe localmente este tipo de oferta
no campo das artes plásticas.
A exposição foi inaugurada na sala de exposições da Casa
João de Melo, facto que o vice-presidente da câmara
municipal também sublinhou dada a qualidade dos
trabalhos apresentados.
O curso de pintura, com a duração de quatro meses, foi
ministrado por Sílvia Preto, docente de Educação Visual e
Tecnológica na Escola Básica e Secundária do Nordeste, e
incluiu pessoas de diversas origens, nacionalidades, idades
e histórias de vida que têm em comum o gosto de aprender
e descobrir novas expressões artísticas.
Abertura para novo curso de pintura
O resultado do curso lançado pelo município foi de tal forma
positivo, pela quantidade e o entusiasmo dos formandos
que envolveu, que a câmara municipal equaciona lançar
um segundo curso de pintura a anunciar oportunamente.

MUNICÍPIO LANÇA WORKSHOP PARA PRESERVAR E DIVULGAR A TECELAGEM DA CASA
DE TRABALHO
Decorreu durante uma semana, na Casa de Trabalho do
Nordeste, o Workshop de Tecelagem promovido pelo
município do Nordeste com a colaboração desta instituição.
O workshop destinou-se a seis formandos, tendo em conta
o número de teares existentes, estando entre os inscritos
senhoras e jovens residentes no Nordeste e duas pessoas
de fora do concelho.
O lançamento deste workshop foi muito elogiado por
pessoas do concelho e de fora do Nordeste considerando
que é raro surgir este tipo de formação na ilha.
A formação foi dada pela artesã da Casa de Trabalho Fátima
Leite, tendo na sua planificação as técnicas de preparação
da lã, a fiação, a tinturaria, o tear, a teia no tear, a tecelagem
de vários tecidos, tais como, colchas, mantas, toalhas,
tapetes, sacos, tiras, almofadas, fazendas para fato, saias e
aventais regionais, e, por fim, o arremate e confeção dos
tecidos.

28

nordeste

DOMINGOS REBELO, URBANO, CARLOS CARREIRO, SOARES DE SOUSA E OUTROS
ARTISTAS EM EXPOSIÇÃO NA CASA JOÃO DE MELO
A Casa João de Melo apresentou, pela primeira vez na Casa
João de Melo, uma coleção de 12 pinturas pertencentes ao
município, composta por peças que integram os espólios
da Câmara Municipal do Nordeste, do Museu Municipal
Nestor de Sousa e da própria Casa João de Melo.
Diversificada nas evocações, nas técnicas utilizadas e nas
temáticas representadas, a exposição abarcou um vasto
leque temporal desde a década de 1930 até aos anos de

1990, com destaque para nomes distintos, como Domingos
Rebelo, Urbano, Carlos Carreiro, Soares de Sousa, entre
outros.
A Câmara Municipal do Nordeste esteve representada na
abertura da exposição através da vereadora Sara Sousa.
Além da autarquia associaram-se à abertura da exposição
algumas entidades locais e visitantes já habituais da Casa
João de Melo.

COMEMORAR “ABRIL” COM MÚSICAS DO
MUNDO
Para assinalar a comemoração do 25 de Abril, a câmara
municipal proporcionou um concerto por Luís Alberto
Bettencourt, Pilar Silvestre e Paulo Bettencourt, no Centro
Municipal de Atividades Culturais.
É a segunda vez que o espetáculo “Músicas do Mundo” vem
ao concelho do Nordeste e com a qualidade de sempre,
novamente para comemorar “Abril”.
O público que assistiu ao concerto saiu radiante do Centro
Municipal com o momento cultural que fora proporcionado.
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DIA DA CRIANÇA ENVOLVE PERTO DE 300 PESSOAS
A Câmara Municipal do Nordeste, com a colaboração
do Centro Desportivo e Recreativo e da Escola Básica e
Secundária, trouxe todos os alunos do pré-escolar ao quarto
ano de escolaridade à sede do concelho para assinalar o
Dia Mundial da Criança. Entre alunos, comunidade escolar,
grupo de professores de Educação Física da EBS e entidades
dinamizadores das atividades, a comemoração envolveu
perto de 300 pessoas, durante uma manhã bastante agitada.
As atividades estavam previstas para o Complexo Desportivo
Municipal, mas foram transferidas para as instalações da
Escola Básica e Secundária em consequência do mau tempo.
O programa comemorativo foi composto por várias
atividades e envolveu diferentes entidades, entre estas, a
Amar Açores/APF Açores, através da dinamização de jogos
de sensibilização para a igualdade de género; a Unidade
de Saúde de Ilha de São Miguel, com a sensibilização para
a importância da hidratação, do consumo de água, alertas
para a redução do consumo de bebidas açucaradas e partilha
de receitas e águas aromatizadas para as crianças replicarem
no seu dia a dia; o Centro Desportivo e Recreativo do
Nordeste e o grupo de professores de Educação Física da EBS

do Nordeste, com o desenvolvimento de vários exercícios
físicos de promoção da saúde e da prática desportiva, e a
Comissão de Crianças e Jovens do Nordeste através de jogos
sobre deveres e direitos das crianças e ainda a sugestão de
fazer um desenho alusivo ao dia.
Durante a manhã, houve ainda tempo para dança e os
sempre desejados pula-pula.

MAIS UM CERTIFICADO DA ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA
A Câmara Municipal do Nordeste recebeu o certificado da
Associação Bandeira Azul da Europa pela colaboração do
município na implementação do Programa Eco-Escolas
durante o ano letivo 2021-2022, sendo reconhecido como
Município Parceiro Eco-Escolas.
No concelho, foi atribuída a Bandeira Verde Eco-Escolas à
Escola Básica e Secundária do Nordeste.
A Câmara Municipal do Nordeste é parceira do Programa
Eco-Escolas através do pagamento da inscrição da EBS do
Nordeste no programa, tendo o apoio sido anualmente
renovado considerando a relevância do desenvolvimento
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de políticas ambientais na comunidade escolar para que
as crianças e jovens adotem comportamentos no seu dia
a dia amigos do ambiente e que mais tarde sejam adultos
mais informados e consciencializados da importância do
desenvolvimento sustentável.

educação

MÊS DA PREVENÇÃO DOS
MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA

FAMÍLIA EM HARMONIA

No Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Nordeste
(CPCJN) promoveu, em abril, uma sessão de sensibilização
na escola EB1/JI da Achadinha. A atividade consistiu numa
parte expositiva na qual conheceram a história de Bonnie
Finney, uma avó americana, que decide amarrar uma fita azul
à antena do seu carro porque não queria esquecer os corpos
batidos e cheios de nódoas negras dos seus dois netos.
Houve ainda uma parte prática na qual os alunos construíram
um laço com as suas mãos pintadas de azul.

No passado mês de junho, a Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens do Nordeste promoveu duas sessões de sensibilização
na escola EB1/JI da Lomba da Fazenda, dirigidas aos alunos
do 1º ciclo, com a colaboração do Centro de Desenvolvimento
Infanto Juvenil dos Açores (CDIJA).
A atividade intitulou-se “ Uma Família Feliz e os eus Valores”
e consistiu em identificar as atitudes que deverão ser tomadas
para que uma FAMÍLIA viva em HARMONIA.

MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS

A MENINA QUE DESENHAVA CORAÇÕES

A Câmara Municipal do Nordeste, através do vice-presidente,
Marco Mourão, distribuiu material escolar pelas escolas do
1º ciclo do concelho. Este material é distribuído anualmente
pelas escolas com o objetivo de auxiliar a atividade letiva.
O vice-presidente aproveitou a distribuição do material
escolar para entregar aos alunos do Quadro de Mérito da
Escola Básica e Secundária uma lembrança do município, tal
como fez com os restantes ciclos noutra ocasião.
O presidente do conselho executivo, António Rocha,
acompanhou a visita.

A Câmara Municipal do Nordeste patrocinou, em parceria com
a EBS e a Biblioteca Escolar, a digressão da escritora açoriana
Sónia Sousa a todas as escolas do 1º ciclo do concelho do
Nordeste, para a apresentação do seu livro «A menina que
desenhava corações».
A atividade consistiu na leitura encenada do livro, apoiada
por duas alunas da EBS do Nordeste, a Ema Medeiros e a
Margarida Borges, do 6º C e 5º B, respetivamente.
A autarquia tem sido parceira da Biblioteca Escolar e da EBS
do Nordeste na promoção de atividades que estimulem o
gosto das crianças pela leitura e pelo conhecimento em geral.
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PARQUE DE CAMPISMO REABRIU EM JUNHO
O Parque de Campismo da Feira, na Vila do Nordeste, iniciou
atividade a 4 de junho, do corrente ano. A reabertura do
Parque de Campismo da Feira resultou de novo lançamento
de concurso público para a sua exploração por parte da câmara
municipal.

Para reservas e informações sobre o parque poderão ser
usados os contactos de email parquecampismonordeste@
gmail.com ou o telefone 919 060 141.
Mais informações sobre o parque encontram-se disponíveis
na página turística do Nordeste www.visitnordeste.pt.

MERCADINHO DE ARTESANATO LOCAL
Durante todo o mês de abril, os artesãos do concelho puderam
ter os seus produtos à venda na sala de exposições do Posto
de Turismo da Vila do Nordeste, mantendo a tradição dos
últimos anos de se realizar um mercadinho no período da
Páscoa.
A câmara municipal promove três mercadinhos por ano,
estando a decorrer entre agosto e setembro o mercadinho de
verão. Se ainda não passou pelo Posto de Turismo da Vila do
Nordeste aproveite para entrar e conhecer o que os nossos
artesãos têm em exposição para venda.
Os mercadinhos de artesanato são sempre variados e têm
vindo a ganhar grande adesão não só das instituições locais
como de particulares que fazem do artesanato uma ocupação.
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PAVILHÃO DA ACHADA PASSA A TER
ACESSO PARA VIATURAS DE SOCORRO
A Câmara Municipal do Nordeste, a Direção Regional do
Desporto e a Junta de Freguesia da Achada visitaram, em
maio, os melhoramentos efetuados no Polidesportivo da
Achada, através de uma parceria entre as três entidades, com
a finalidade de criar um acesso para viaturas de socorro ao
pavilhão, uma vez que o mesmo não foi incluído aquando da
sua execução em agosto de 2013.
O Polidesportivo encontrava-se até então sem licença de
funcionamento e em situação de incumprimento no que
respeita aos meios de acesso de socorro, que devem existir a
30 metros de distância mínima do pavilhão.
Pavilhão dotado de desfibrilhador
Na visita aos melhoramentos efetuados no local, com objetivo
de dotar o pavilhão das condições de segurança exigidas por
lei, o presidente da Câmara do Nordeste, António Miguel
Soares, aproveitou para referir a aquisição recente, pelo
Serviço de Desporto de São Miguel, de um desfibrilhador
para o pavilhão, incluindo a formação de pessoal para a sua
utilização, indo ao encontro do pretendido pela autarquia na
altura em que equipou o Complexo Desportivo Municipal com
este equipamento e solicitou à Direção Regional do Desporto
que fizesse o mesmo com os complexos da sua gestão.

Rampa para viaturas de socorro
A parceria entre as três entidades permitiu não só criar
o acesso para viaturas de socorro, como melhoramento
fundamental, mas também a beneficiação da rampa para
pessoas com mobilidade reduzida e a requalificação do jardim
de acesso ao pavilhão.
Para a execução do acesso de viaturas de socorro ao pavilhão
foi utilizado o acesso pedonal do jardim, alargando-o de modo
a permitir a passagem de viaturas. Para este alargamento foi
também importante a autorização da Casa do Povo da Achada
como proprietária do espaço.

COMPLEXO DESPORTIVO COM MELHOR ILUMINAÇÃO E POUPANÇA ENERGÉTICA
O presidente e o vice-presidente da câmara acompanharam
a vistoria que foi efetuada à nova iluminação do Complexo
Desportivo Municipal, implementada no âmbito da
Empreitada de Eficiência Energética para vários edifícios
municipais.
No Complexo Desportivo Municipal foram colocados painéis
fotovoltaicos, de ligação ao quadro geral da eletricidade; nova
iluminação para os projetores do campo e para os postes das
zonas envolventes e acessos, assim como dos interiores dos
edifícios.
Durante a vistoria, foi também efetuado um ensaio dos
equipamentos novos.
Na intervenção realizada no Complexo Desportivo Municipal
é visível a melhoria ao nível da iluminação, assim como na
gestão e na poupança de energia que se pretendia.
revista municipal
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MAIS DE 585 INSCRIÇÕES NA 2ª EDIÇÃO DO TRAIL RUN REAL PRIOLO
O Centro Desportivo e Recreativo organizou a 2.ª edição do
Trail Run Real Priolo Nordeste, em parceria com a Câmara do
Nordeste, o JIV Trail e a Associação de Atletismo de S. Miguel.
Para a organização, a edição deste ano voltou a ser muito
bem-sucedida, embora pretenda continuar a melhorar no
sentido do vir a integrar a prova no Trail Regional e Nacional.
O 2º Trail Run Real Priolo Nordeste teve 585 inscrições e a
participação efetiva de 472 participantes, distribuídos por 33
participantes no Trail Longo (38km); 197 participantes no
Trail Curto (17km) e 242 na Caminhada (9km). De outras ilhas,
Portugal Continental e Espanha, contou com a participação
de mais de 50 participantes e a presença de mais de 30 equipas
inscritas.
Gonçalo Cabral
A organização destaca todos os participantes, com realce para
o atleta do concelho, o Gonçalo Cabral, do Fazenda Sport
Clube, que se tornou bicampeão da distância do Trail Curto.
Esta segunda edição superou novamente os objetivos
iniciais e as expetativas da organização, pesando na grande

adesão de inscritos o potencial que o Nordeste tem para o
desenvolvimento desta modalidade pela oferta de trilhos e
paisagens de excelência.
O Trail Run Real Priolo Nordeste é um evento também com
objetivos solidários, cabendo à Associação Amizade 2000
receber o donativo de 1€ por cada inscrição dos participantes.

TRILHO DA FAJÃ DO ARAÚJO ATRAI PARTICIPANTES DOS 10 AOS 78 ANOS
O Centro Desportivo organizou um passeio pedestre à Fajã do
Araújo, inserido na iniciativa Sábados da Natureza. O passeio
foi organizado em intercambio com o Centro Municipal de
Marcha e Corrida da Ribeira Grande e contou com cerca de 40
participantes.
Um registo para a participação da pequena Matilde de 10
anos e do Sr. António Rebelo de 78, prova de que a idade não
impossibilita a participação neste tipo de atividades.
O percurso foi realizado desde a Pedreira, com início junto à
Igreja de Nossa Senhora da Luz até a Ribeira da Tosquiada,
seguindo em direção à estrada Regional, passando pelo
Miradouro da Ponta do Sossego e terminando no ponto inicial.
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AZORES ENDURO FEST
O Centro Desportivo e a Câmara do Nordeste foram parceiros
de mais uma edição do “Azores Enduro Fest in Nordeste,
Azores” como forma de dar a conhecer o Nordeste e dinamizar
a economia local. A prova é participada por profissionais da
modalidade de diferentes regiões, que regressam ao Nordeste
com muita satisfação dada a qualidade e variedade de trilhos,
que vão da montanha à costa.
Apoiar e colaborar nestas parcerias tem sido a postura do
município pela grande divulgação que fazem do Nordeste
lá fora dada a dimensão dos eventos propostos. Além
dos concorrentes em prova, estas competições arrastam
simpatizantes das modalidades, comunicação social, equipas
técnicas, organizadores e familiares, proporcionado ao
Nordeste a promoção da sua oferta natural e das infraestruturas
turísticas que o concelho já possui em quantidade significativa
para atrair visitantes.

TORNEIO DE SÃO JOÃO DA LOMBA DA
FAZENDA
O Centro Desportivo e Recreativo, em parceria com o
município, a Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda e o
Agrupamento de Escuteiros da Lomba da Fazenda, organizou
o Torneio Voleibol S. João 4x4.
Contou com a participação de equipas locais e de uma equipa
não residente, tendo aumentado consideravelmente o número
de equipas e participantes nesta edição.
É um torneio que já se desenvolve há muitos anos nestas
festividades da Lomba da Fazenda e que tem sempre uma
grande presença de população a assistir aos jogos.
No final, todos tiveram direito aos prémios de Participação e
a um convívio.

TORNEIO DE PESCA DA ACHADA COM NOVA LOCALIZAÇÃO
Em junho realizou-se mais um Torneio de Pesca de Calhau,
no Palheiro da Quinta, na freguesia da Achada. Este evento,
tradicionalmente, era realizado no Porto de Pescas da Achada,
mas este ano foi alterada a sua localização na tentativa de
melhorar a organização do mesmo. Este evento é realizado
pelo Centro Desportivo em parceria com a Junta de Freguesia
da Achada.
Contou com a presença de 30 participantes, incluindo
três participantes do género feminino, e com o aumento
considerável dos participantes nos torneios de pesca.
O torneio decorreu dentro de um espírito desportivo
assinalável, tendo o vencedor, Alberto Couto, pescado um
total de 5,950 Kg, seguido de Ricardo Lopes com 4,700 Kg e
em terceiro lugar Alberto Amaral, com um total de 4.250 Kg.
Por fim, Alberto Couto arrecadou também o prémio de maior
peixe, com um peixe de 1,150Kg.
No total, entre todos os participantes, foram pescados mais
de 35 kg de peixe.

A entrega dos prémios contou com a presença do presidente
da Câmara Municipal do Nordeste, Miguel Soares, do
presidente da Junta de Freguesia da Achada, Dinis Miranda, e
a sua equipa, do presidente do Clube Naval, Sérgio Gonçalves,
e do presidente do Achada Futebol Clube, Arnaldo Sousa.
revista municipal
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HABITUAL PASSEIO AO PICO DA VARA
EM JUNHO
No dia 11 de junho realizou-se mais um passeio ao Pico da
Vara organizado pelo Centro Desportivo e Recreativo do
Nordeste no âmbito da iniciativa Sábados da Natureza.
O passeio contou com mais de 30 participantes de vários
escalões etários e de diferentes concelhos da ilha de S.
Miguel. Estavam inscritos mais de 50 participantes, mas
as previsões climatéricas condicionaram a participação de
alguns dos inscritos.
Normalmente a subida é realizada pelos Graminhais ou
pela Algarvia, mas voltou a ser realizada pelo percurso que
se encontra oficialmente aberto, com saída da freguesia
de Santo António Nordestinho, especificamente, da Casa
Florestal.

TAÇA DE SÃO MIGUEL DE ESTRADA ORGANIZADA PELA 1ª VEZ NO CONCELHO
O Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste
organizou, em parceria com a Associação de Ciclismo dos
Açores, a Taça de S. Miguel de Estrada, 5.ª Etapa.
Pela primeira vez foi promovido no concelho uma prova que
se iniciou e terminou no mesmo tendo como trajeto principal
o Nordeste.
A prova contou com 34 atletas que percorreram o Nordeste,
via Scut até à Lomba da Maia, regressando pela Estrada
Regional desde a Salga à Vila do Nordeste.
O município e o Centro Desportivo conseguiram uma vez mais
levar o nome do Nordeste além-fronteiras através da presença
dos participantes, da assistência e visitantes, das imagens e
dos vídeos partilhados tendo em conta a dimensão da prova.
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DIA DA LIBERDADE ATRAI MAIS DE 70
PARTICIPANTES
No dia 25 de Abril, o Centro Desportivo e Recreativo promoveu
mais um evento desportivo, o Fitnordeste. As atividades
foram desenvolvidas, localmente, em algumas freguesias,
e posteriormente concentradas na Vila do Nordeste, no
Pavilhão da EBS Nordeste, atendendo às condições do tempo
que não foram as mais favoráveis.
Pretendeu-se com a realização da atividade que os
participantes tivessem contacto com as diferentes áreas do
Fitness e ao mesmo tempo se assinalasse o feriado envolvendo
um grupo significativo de pessoas, tendo o resultado sido
muito bom pela grande adesão que teve.
A organização deixou um agradecimento especial aos
instrutores de Zumba, de Treino Funcional, de Yoga, Pilates
e CrossTraining, cuja prestação foi fantástica e prestigiaram o
concelho com a sua presença.
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GP AÇORES, RAMPA DA TRONQUEIRA E TRILHO QUINHENTISTA
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Nos dias 6, 7 e 8 de maio, o Centro Desportivo e Recreativo do
Nordeste promoveu ou esteve envolvido através de parcerias
em vários eventos desportivos, promovendo hábitos de vida
saudáveis e dinamizando a economia local.
No dia 6 de maio, colaborou com a grande Prova Internacional
GP Açores, prova de ciclismo de estrada, sub 23, que contou
com 14 equipas, 3 etapas, 378 quilómetros no total de
extensão, sendo o concelho do Nordeste uma referência na
prova pelo facto de ter duas etapas, de chegada e de partida.
Já no dia 7 de maio, foi realizado um passeio pedestre, desta
vez pelo trilho Quinhentista. O passeio, que se insere na
iniciativa “Sábados da Natureza”, teve a participação de 40
pessoas e saiu da freguesia de Santo António de Nordestinho.
O fim de semana contou ainda, a 8 de maio, com a realização
da Rampa da Tronqueira, para 30 participantes, distribuídos
pelas categorias de Jipes, Quad´S, kart cross, motas, moto
4 e automóveis. No final da prova, na entrega dos prémios,
entre participantes, equipas técnicas e familiares, estiveram
presentes cerca de 60 pessoas, nos Serviços Florestais do
Nordeste, local onde foi feita a entrega.
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VETERANOS DE ALCAINS
DE VISITA AO NORDESTE
O Centro Desportivo e Recreativo organizou no dia 11 de
junho um evento direcionado para o futebol de veteranos em
parceria com o grupo de Veteranos do Nordeste ao receber a
equipa de veteranos e respetiva comitiva de Alcains, concelho
de Castelo Branco. Foi realizado um jogo entre as duas
equipas de veteranos, no Campo Municipal do Nordeste, em
que a equipa dos Veteranos do Nordeste venceu por 1-0.
Mais importante do que o resultado foi a troca de experiências
entre praticantes e o espírito desportivo. A comitiva de Alcains
demonstrou publicamente o seu reconhecimento por todas as
vivências que lhes foram proporcionadas, admirados com a
beleza da paisagem e com a forma como todos os espaços se
encontravam magnificamente tratados (miradouros, jardins,
e outras zonas de lazer).

REINAUGURAÇÃO DO CAMPO DE VOLEIBOL E FUTEBOL DE PRAIA
O Centro Desportivo e Recreativo reinaugurou o Campo de
Voleibol e Futebol de Praia com a realização de um torneio.
A atividade teve a particularidade de associar uma vertente
competitiva e desportiva com uma componente de animação
através da participação de grupo musical e DJ.
Este espaço foi idealizado pelo Centro Desportivo, sendo
inaugurado em abril de 2019, com o contributo excecional e
aprovação por parte do município. Atendendo à pandemia a
sua utilização foi residual entre meados de março de 2021 e
abril de 2022.

Pretendeu-se a criação e disponibilização de mais um recurso
para a promoção e prática de atividade física, exercício físico
e desporto, nomeadamente de futebol e de voleibol de praia,
para todos os nordestenses, mas também para todos aqueles
que não sendo nordestenses ou residentes no Nordeste o
queiram utilizar.
A população aderiu ao torneio e proporcionou um serão
animado junto ao recinto.
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