


editorial

Nordestenses,
Terminada a época de Verão, 
período propício ao convívio 

entre familiares e amigos, meses 
nos quais as diversas paróquias do 
Nordeste se organizam para enaltecer, 
homenagear e evocar os seus padroeiros, 
dias longos e repletos de sol, convidando 
os mais e menos jovens a um mergulho 
na praia do Lombo Gordo, na boca 
da Ribeira do Guilherme, na Foz da 
Ribeira das Coelhas ou até no Portinho 
da Achada/Santana ou no Porto de 
Pescas da Vila do Nordeste, eis que o 
outono chega, trazendo castanhas e a 
comemoração do dia de São Martinho 
e, por terras do Nordeste, colocando na 
mesa dos nossos restaurantes o prato 
secular, tão tradicional e imensamente 
apreciado do “Galo Capão”.
A Câmara Municipal do Nordeste, 
uma vez mais e em parceria com os 
restaurantes do Concelho, promove 
durante o mês de novembro o “Galo 
Capão”, uma iniciativa que pretende 
perpetuar no tempo a cozinha 
tradicional nordestense e um dos seus 
pratos mais apreciados. Ao domingo 
os restaurantes terão como centro 
da sua carta gastronómica o prato de 
“Galo Capão. Com o mês do “Capão” 
pretende-se promover a gastronomia 

e a restauração nordestense e, através 
dos sabores tão nossos, divulgar e 
atrair mais visitantes, promovendo o 
Nordeste como destino gastronómico.
Se é verdade que com o fim do verão os 
dias ficam mais pequenos, um pouco 
mais frios e convidativos para visitar a 
Sala de Exposições do Município ou a 
Casa João de Melo  e apreciar a exposição 
de arte Sacra “Fidei Nostrae, da Nossa 
Fé”,  uma mostra que reúne valiosas 
peças de arte de diversas paróquias do 
concelho e de particulares, que percorre 
um período de mais de 300 anos de 
cultura e tradições nordestenses, 
também, nos dias que o sol dá a sua 
graça, poderemos aproveitar para um 
passeio, quem sabe em família, pela 
nova “Praça da Achada”.
E porque o povo nordestense é 
generoso, solidário e atento às causas 
sociais, no mês de outubro, o Nordeste 
associou-se à Liga Portuguesa Contra o 
Cancro através da “Caminhada outubro 
Rosa” que contou com cerca de 100 
participantes com o objetivo de alertar 
para a importância da prevenção do 
cancro da mama.
Caros nordestenses, sabemos da 
importância que o nosso povo 
atribuiu à preservação e beneficiação 
do nosso concelho e graças à boa 
colaboração entre esta autarquia e 
o Governo Regional dos Açores foi 
possível a reabilitação dos caminhos 
de São João, na freguesia de Santo 
António Nordestinho e do Burguete 
na Achadinha, obras há muitos 
anos reivindicadas pela população 
e agora concluídas. Aproveitando a 
beneficiação do caminho de São João, 
a Câmara procedeu à execução de um 
parque de estacionamento e adquiriu 
uma moradia para habitação social.
Na freguesia da Achada foi inaugurada a 
nova “Praça da Achada”, possibilitando 
a reabilitação e embelezamento do 
centro urbano da freguesia, uma obra 
que eleva o passado, com o triatlo da 
irmandade de São Pedro e o fontanário 
há muitos anos aí existente, mas 

com um toque de arquitetura atual 
e virada para o futuro. Esta é uma 
praça que pretende ser o coração da 
Achada, possibilitando a realização das 
festividades da freguesia e ser o ponto 
de encontro dos achadenses.
Um pouco por todo o concelho a 
Câmara Municipal continua a melhorar 
e a recuperar o seu património, 
encontrando-se os colaboradores 
do município a proceder a pinturas 
e limpezas de espaços públicos do 
concelho e à execução de passeios 
nas diversas freguesias do Nordeste. 
A empreitada de reabilitação do 
caminho das Relvas, na Achadinha, foi 
concluída e as obras da nova Biblioteca 
Municipal e do espaço de lazer da 
Lomba da Fazenda encontram-se na 
fase final. Com o objetivo de fixar a 
nossa população e permitir o acesso 
à habitação, a autarquia continua o 
seu plano de aquisição de habitações 
que se encontram fechadas nas 
nossas freguesias com o intuito de as 
transformar em habitação social.
A época natalícia está prestes a chegar 
e, como é habitual, a Câmara Municipal 
está a preparar um programa de 
Natal que contará com as tradicionais 
iluminações, momentos musicais, 
atividades infantojuvenis com muita 
alegria e diversão, o Mercadinho de 
Natal na Sala do Posto de Turismo do 
Nordeste, encerrando com a já habitual 
Passagem do Ano que contará com 
muita música, espumante, fogo de 
artifício e, este ano, com o maior Bolo 
Rei dos Açores, no entanto, o verdadeiro 
espírito de Natal está na partilha, no 
amor ao próximo, na solidariedade, 
no convívio e harmonia familiar e 
com estes sentimentos aproveito a 
oportunidade para desejar a todos 
os nordestenses um feliz Natal e um 
excelente ano de 2023.

Um grande abraço,
O Presidente
António Miguel Soares



índice
04

10

15

AGO - SET - OUT - 2022

obras
Inauguração da Praça da Achada e 
Caminhos do Burguete e São João

município
Apoio de cerca de 160 mil euros a 
instituições

ambiente
Câmara procede a desbaratização no 
verão e no outono

FICHA TÉCNICA

CÂMARA MUNICIPAL DO NORDESTE 
Praça da República

9630-141 Nordeste
Tel.: 296 480 060

Email: geral@cmnordeste.pt
www.cmnordeste.pt

REVISTA MUNICIPAL DO NORDESTE
Nº 374 agosto, setembro e outubro de 2022
Edição Câmara Municipal do Nordeste Direção Editoria Presidência Redação e Coordenação Gabinete 
de Comunicação e Cultura Fotografia Câmara Municipal do Nordeste Design Amazing Azorea 82
Impressão Coingra Periodicidade Trimestral
Distribuição gratuita (concelho do Nordeste) Tiragem 1900 exemplares Depósito legal 377011/14

15

23

32

34

35

turismo
Cerca de 400 congressistas visitam  o 
Nordeste

social
Ações desenvolvidas do Plano Municipal 
para a Igualdade

cultura
Animação de Natal do Centro Histórico

educação
Apoio a Projeto de Leitura

desporto
Apoio de 21.500 euros para os Clubes 
Desportivos

3revista municipal



Pintura dos Passos, Ermida e muros envolventes na 
Nª Senhora do Pranto
São Pedro
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Foi inaugurada a 1 de outubro a requalificação do centro 
urbano da freguesia da Achada. A execução da nova Praça, 
para servir as festividades de São Pedro e tornar mais 
atrativa aquela zona central da freguesia, contemplou 
uma extensa zona de lazer (em escada para acompanhar a 
inclinação do caminho, mas com algumas partes planas), 
sanitários públicos, um fontenário e um “treato” (dois 
ícones do património que já ali existiam) e espaços para 
estacionamento ao longo da Praça. 
Trata-se da primeira fase de requalificação do centro 
urbano da freguesia, que deverá estender-se ao Ramal, após 
estar resolvida a situação de drenagem de águas pluviais 
na zona. 
Sobre a nova Praça, o presidente da câmara, António 
Miguel Soares, referiu o bom entendimento conseguido 
entre a câmara municipal, a junta de freguesia e a comissão 
de festas de São Pedro com vista à execução da obra, e que 
cumpriu com o prometido, aquando da apresentação do 
projeto na freguesia, de que a obra seria para avançar logo 
que estivessem concluídos todos os requisitos e burocracias 
para a sua execução, entre estes, a aquisição dos terrenos.
A obra de requalificação da Praça foi executada pela câmara 
municipal e teve o custo de 299.920,98 euros. 

INAUGURADA A NOVA PRAÇA DA ACHADA 
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A empreitada de beneficiação do Caminho Florestal de Santo 
António Nordestinho (Rua de São João), ficou concluída em 
agosto, sendo uma obra há muito aguardada pelos moradores e 
pela lavoura.
Na inauguração da obra, executada pela Direção Regional 
dos Recursos Florestais, o presidente da Câmara do Nordeste 
referiu-se à intervenção efetuada como sendo uma obra de 
valor monetário pouco significativo mas muito importante para 
a freguesia e para o Nordeste, pois apenas dois caminhos no 
concelho (a Rua de São João em Santo António e o Burguete na 
Achadinha) careciam grandemente desta beneficiação por serem 
vias em calçada antiga, já em avançado estado de degradação, 
inseguras, ruidosas e com poucas condições de segurança. 
A melhoria realizada consistiu na remoção da calçada, 
pavimentação da via, execução de novos lancis, substituição 
de passeios e melhoria do sistema de drenagem. A câmara 
municipal, como impulsionadora da obra, colaborou com a 
empreitada dando continuidade à drenagem de águas até à 
Rua da Boavista, ficando este arruamento da freguesia também 
servido de sistema de drenagem de águas.
Parque de estacionamento e moradia 
Aproveitando a beneficiação do Caminho Florestal, a câmara 
procedeu ainda à execução de um parque de estacionamento na 
Rua de São João e adquiriu uma moradia para habitação social.

BENEFICIAÇÃO DA RUA DE SÃO JOÃO 
EM SANTO ANTÓNIO 

Valor da empreitada: 115.213,00€
Participação da CMN: 140 mil euros
Obra: remoção da calçada, pavimentação da via, 
execução de novos lancis, substituição de passeios e 
melhoria do sistema de drenagem
Moradores beneficiados: 100
Explorações agropecuárias abrangidas: 25
Mais-valia turística: acesso ao Percurso Pedestre do 
Pico da Vara (como acesso alternativo à Algarvia)

A Achadinha e o concelho viram inaugurada, em agosto, 
mais uma via de comunicação, que servirá os moradores e 
a lavoura. A beneficiação do Burguete (Caminho Florestal 
da Achadinha), composto por um troço urbano e por outro 
florestal, era há vários anos reivindicada pela junta de 
freguesia e pela câmara municipal por ser de calçada com 
muitos anos e grande desgaste, sobretudo junto à zona 
urbana, não sendo por isso segura. 
A beneficiação executada, da responsabilidade da Secretaria 
Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 
através da Direção Regional dos Recursos Florestais, e 
executada pela Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade 
e Infraestruturas, tem um elevado impacto social, 
agroflorestal e turístico, por servir cerca de 100 moradores, 
40 explorações agrícolas e uma vasta área de mata pública, 
e ainda por ter acesso ao parque eólico e ao Pico da Vara 
através do planalto dos Graminhais.
Gestão de vias vai ser revista 
Para evitar atrasos como o verificado no Burguete, e a mesma 
situação em Santo António de Nordestinho, o Governo 
Regional disse estar a trabalhar na revisão da gestão das 
vias de comunicação, por se encontrar desatualizada e por 
acarretar por vezes encargos para os municípios com vias 
que não são da sua competência. 

BENEFICIAÇÃO DO BURGUETE NA 
ACHADINHA

Valor da obra: 314.500 mil euros
Extensão total: 900 metros
Zona urbana: 460 metros 
Zona agroflorestal: 430 metros
Intervenção: remoção de calçada, pavimentação 
da via, execução de lancis, de passeios e sistema de 
drenagem de águas
Pavimentação: zona agrícola em betão armado, malha 
residencial com pavimentação urbana
Drenagens: executado sistema de drenagem de águas 
pluviais em toda a extensão da via
Rede de águas: renovação da rede de águas da malha 
urbana pela CMN (25 mil euros)
Explorações abrangidas: 40
Moradores abrangidos: 100
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Moradia Social na Rua Jorge Maria Reis Machado
Vila do Nordeste 

Conclusão da Reabilitação do Caminho das Relvas 
(intempéries de 23 de novembro de 2021) – Achadinha 

Reabilitação do Campo de Jogos da Lomba da Fazenda e 
Zonas Envolventes 
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Reabilitação do Antigo Edifício da Comissão de Menores
Vila do Nordeste 

Moradia Social na Rua Vale do Paiva  
Lomba da Fazenda 

Asfaltagem e execução de passeios na Rua do Moinho 
Achada
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Pintura de muros no bairro da Autonomia
Vila do Nordeste

Execução de passeios na Rua Direita 
Achadinha

Pintura de muros na Rua Debaixo da Ponte - Vila do Nordeste

Execução de passeios na Rua das Almas
Feteira Pequena

Pintura de muros na Rua Nova 
Vila do Nordeste
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Limpeza de joga do Cemitério Municipal – Vila do Nordeste Limpeza de joga do Jardim Público - São Pedro de 
Nordestinho

Desvio de águas pluviais na Rua da Fonte e Travessa da Fonte 
- Lomba da Fazenda

Reparação de aqueduto de águas pluviais no Largo do 
Jogo da Choca - Vila do Nordeste

Pintura dos sanitários do Largo do Jogo da Choca – Vila do 
Nordeste 

Pintura interior do edifício das Finanças e trabalhos de 
carpintaria – Vila do Nordeste
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Vicente, na Madeira, como é habitual, tendo assistido à 
sessão solene de aniversário do concelho e noutros eventos 
do programa. A câmara municipal realça a importância 
destas deslocações, no âmbito da geminação existente 
entre os dois concelhos, onde vão surgindo novos projetos.
Assim, é objetivo de ambos os municípios editarem um 
livro que compilará todas as atividades levadas a efeito 
no âmbito da geminação, e é intenção do município de 
São Vicente trazer ao Nordeste, por ocasião das Festas do 
Nordeste, um ou dois comerciantes, que farão a divulgação 
dos seus produtos, podendo o mesmo vir a acontecer em 
relação ao Nordeste.

NORDESTE E SÃO VICENTE 
COM NOVOS PROJETOS 

O presidente da câmara municipal participou na 
homenagem ao Dr. Germano de Sousa, natural deste 
concelho, promovida pelo Rotary Club de Ponta Delgada, 
o qual foi distinguido pelo mérito, excelência e serviços 
prestados à comunidade.
O Dr. Germano de Sousa, e os seus colaboradores regionais, 
foram igualmente recebidos nos Paços do Concelho para 
uma reunião de trabalho com a perspetiva de abertura de 
um Laboratório de Análises Clinicas no Nordeste.
Estiveram presentes na reunião também o provedor da 
Santa Casa da Misericórdia do Nordeste e o presidente da 
Junta de Freguesia do Nordeste, tendo sido salientada a 
dedicação do Dr. Germano Sousa ao concelho do Nordeste. 

CÂMARA RECEBE DR. GERMANO DE SOUSA

A Assembleia Municipal do Concelho de Nordeste aprovou um Voto de 
Pesar pelo falecimento do padre Cipriano Pacheco, ilustre nordestense, 
de 76 anos de idade, natural da freguesia de São Pedro de Nordestinho, 
falecido a 25 de setembro do corrente ano, vítima de doença prolongada. 
Fruto da sua dedicação, simpatia, religiosidade e compaixão, foi sempre 
uma pessoa querida e reconhecida não só na sua freguesia e concelho como 
por todas as paróquias onde cumpriu a sua missão enquanto pároco.
Para além da sua missão como pároco e de ter assumido várias funções 
distintas no âmbito da Igreja, foi também professor, tendo obtido o seu 
doutoramento em Filosofia na Pontifícia Universidade de São Tomás de 
Aquino, em Roma, dando aulas de História da Filosofia e sido Diretor 
Espiritual do Seminário durante algum tempo.
 A sua memória estará sempre presente no coração de todos quantos 
tiveram oportunidade de o conhecer, sendo merecido o seu público 
reconhecimento, sublinha o Voto de Pesar.  

VOTO DE PESAR – PADRE CIPRIANO PACHECO 
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O capitão-de-mar-e-guerra Paulo Jorge da Conceição Lopes, 
Comandante da Zona Marítima dos Açores, foi recebido 
pelo presidente da Câmara Municipal do Nordeste, António 
Miguel Soares, para apresentação de cumprimentos ao 
presidente do município e acompanhamento da atividade 
do Farol do Arnel. 
O Comandante de Zona Marítima dos Açores foi empossado 
em finais de junho do corrente ano, tendo tomado posse 
também dos cargos de Chefe do Departamento Marítimo 
dos Açores e Comandante Regional da Polícia Marítima dos 
Açores.

COMANDANTE DA ZONA MARÍTIMA 
DOS AÇORES

A câmara apoiou o XXII Festival de Folclore da Lomba 
da Fazenda, assumindo o transporte dos autocarros dos 
grupos folclóricos das ilhas de Santa Maria, Terceira e 
Faial num passeio turístico à ilha de São Miguel. O apoio 
concedido, no valor de €1.706,52, teve em consideração a 
grande tradição que tem o Festival de Folclore da Lomba 
da Fazenda, que conta anualmente com grupos folclóricos 
vindos de vários países e de Portugal Continental, e que 
este ano teve apenas a presença de grupos dos Açores, em 
virtude dos grupos folclóricos que estavam inicialmente 
confirmados, nomeadamente, da Eslováquia e Polónia, 
terem cancelado a sua participação, justificada pela invasão 
da Ucrânia e o conflito armado dai decorrente.

APOIO À CASA DE POVO DA FAZENDA

Da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 
Nordeste fazem parte um importante quadro de bombeiros, 
de dirigentes e de comando, que prime por munir os seus 
profissionais das ferramentas necessárias para que o 
auxílio à comunidade seja célere e adequado, como é o 
caso da equipa de desencarceramento, constituída por 6 
bombeiros, que tem participado em campeonatos que têm 
melhorado a capacidade de resposta no socorro a vítimas 
de trauma e de acidente rodoviário com encarceramento.
Além dos treinos realizados de forma periódica, contam 
com diversas participações em simulacros com formadores 
externos, com presença no Campeonato Nacional de 
Trauma, no Campeonato Nacional de Salvamento e 
Desencarceramento e mais recentemente no Campeonato 
Mundial de Desencarceramento – World Rescue Challenge 
2022, no Luxemburgo.

VOTO DE CONGRATULAÇÃO AOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Face ao exposto, a Assembleia Municipal aprovou por 
unanimidade um Voto de Congratulação à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários e aos bombeiros 
Ricardo Andrade, Rafael Medeiros, Nelson Pimentel, 
David Vasconcelos, Dinarte Pimentel e João Fagundo. 
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Perante mudança da sede e a necessidade de realização 
de obras nas novas instalações, por imperativo de término 
de contrato de arrendamento do edifício onde se encontra 
atualmente instalada, a câmara municipal atribuiu o 
valor de 5000,00€ à Associação para o Desenvolvimento 
e Promoção Rural. A ASDEPR tem sede no concelho da 
Lagoa, tendo como função a gestão de apoios comunitários 
que visam a promoção e divulgação dos concelhos.

APOIO À ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO RURAL

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 
Nordeste, especificamente a Equipa de Resgaste (Nordeste 
Rescue Team) foi apurada para participar no Campeonato 
Mundial de Salvamento e Desencarceramento, realizado 
no Luxemburgo, no passado mês de setembro, após 
ter alcançado um excelente resultado no campeonato 
a nível nacional. Para colaborar com a participação da 
equipa no campeonato, a câmara municipal atribuiu o 
apoio de € 3.045,00, equivalente a três passagens aéreas. 
Foi considerada a importância da aquisição de novas 
competências pelo corpo de bombeiros do Nordeste com 
vista à melhoria da prestação dos cuidados de socorro e 
emergência pré hospitalar.

APOIO A PARTICIPAÇÃO DOS BOMBEIROS 
EM CAMPEONATO MUNDIAL

A autarquia colaborou com o Centro de Saúde do Nordeste na realização de uma reunião no concelho, integrada 
nas reuniões periódicas organizadas pela Unidade de Saúde de Ilha para quadros da instituição. A câmara municipal 
colaborou com a cedência do almoço aos participantes, com o custo de €320,00, com a disponibilização do Centro 
Municipal e distribuição de material de apoio à reunião, considerando a importância de eventos desta natureza na 
promoção da saúde dos nordestenses.

COLABORAÇÃO COM O CENTRO DE SAÚDE 

Com vista à realização do Festival Internacional de 
Saxofones dos Açores, a câmara municipal atribuiu um 
apoio de €500,00 à Filarmónica Lira Nossa Senhora das 
Neves, com a contrapartida da realização de um concerto e 
de uma ação de formação para as filarmónicas do concelho, 
no âmbito do festival, e a divulgação do Nordeste no 
material promocional do evento, à semelhança de festivais 
anteriores em que o município colaborou com o propósito 
de proporcionar novas aprendizagens aos músicos do 
concelho. 

COLABORAÇÃO COM FILARMÓNICA 
N.S. DAS NEVES

A Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de São Pedro 
de Nordestinho solicitou a colaboração do município 
na execução de obras de adaptação de um alpendre a 
arrecadação, na Ermida da Nossa Senhora do Pranto. Para 
o fim pretendido, a câmara municipal atribuiu o valor de € 
3.385,80 de acordo com orçamento apresentado.
O apoio da câmara municipal teve em atenção a importância 
da execução da obra, para responder às necessidades da 
Ermida do Pranto, local de devoção dos nordestenses e de 
toda a ilha. 

ERMIDA DO PRANTO
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Compete à câmara municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 
de interesse para o município, podendo as intuições locais candidatar-se a um apoio anual no âmbito de regulamento 
para o efeito. No corrente ano, a câmara municipal apoiou as instituições no valor de global de cerca de 160 mil euros, na 
sequência de candidatura apresentada pelas próprias. 

CÂMARA ATRIBUIU CERCA DE 160 MIL EUROS ÀS INSTITUIÇÕES 

Filarmónicas
Para despesas gerais, escola de música 
e para as diversas atividades referidas 
no seu plano de atividades das 
filarmónicas, por forma a continuar 
a formação dos jovens músicos, 
promovendo a saudável ocupação dos 
seus tempos livres, fomentado o gosto 
pela música e pelo associativismo, a 
câmara municipal atribuiu a cada uma 
das filarmónicas o valor de €11.000,00. 

Santa Casa da Misericórdia
Tendo em vista a atividade artesanal 
da Casa de Trabalho de Nordeste, 
nomeadamente para contratação de 
pessoal para laborar o artesanato, 
e para as valências da instituição, 
conservação e manutenção dos 
edifícios do património da instituição, 
passeios de autocarro com os utentes 
das várias valências e para substituição 
de equipamento hospitalar obsoleto 
e de material de desgaste rápido, foi 
atribuído o apoio de € 6.500,00.

Amizade 2000 – Apoio a Deficientes 
Inadaptados
Para despesas correntes, reparação 
de viaturas, manutenção do 
edifício, desenvolvimento do seu 
programa de atividade com os 
utentes, com deslocações e ações 
com outras instituições, e aquisição 
de tricicletas, a câmara atribuiu € 
3.500,00, considerando a atividade 
desenvolvida neste concelho em 
prol das crianças com necessidades 
educativas especiais.

Lions Clube de Nordeste
Para apoiar o serviço comunitário 
que desenvolve junto da população 
mais desfavorecida, a câmara atribuiu 
€500,00 ao Lions Clube de Nordeste. A 
este apoio, a câmara municipal junta a 
sua colaboração nos cabazes de Natal 
que são anualmente distribuídos por 
várias famílias.

Sol Nascente - Grupo de Cantares 
Para a realização de várias atividades 
dinamizadas, entre estas, as marchas 
de São João, o desfile e cortejo 
etnográfico e o concurso de sopas, 
assim como para as deslocações do 
Grupo de Cantares Vozes do Norte, 
e a aquisição de jogos pedagógicos 
e despesas de funcionamento e 
deslocações do CATL, a câmara 
atribuiu o apoio de €800,00. 
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A proposta da câmara para 
lançamento da derrama, referente 
a 2023, será de 1,5% sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento 
de imposto sobre o rendimento 
das pessoas coletivas (IRC), que 
corresponda à proporção do 
rendimento gerado na sua área 
geográfica por sujeitos passivos 
residentes, que exerçam, a título 
principal, uma atividade de 
natureza comercial, industrial ou 
agrícola. A deliberação da câmara 
será submetida à aprovação da 
Assembleia Municipal.

IMPOSTO IRC 

O percentual a aplicar para 
determinação da Taxa Municipal 
de Direitos de Passagem (TMDP) 
é aprovado anualmente por cada 
município até ao fim do ano 
anterior a que se destina a sua 
vigência e não pode ultrapassar 
os 0,25%. A câmara municipal 
aprovou aplicar a taxa de 0,25%, 
a vigorar em 2023. 
A taxa proposta será submetida 
à aprovação da Assembleia 
Municipal. 

TAXA DIREITOS DE 
PASSAGEM 

Os municípios têm direito, em 
cada ano, a uma participação 
variável até 5% no IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio 
fiscal no concelho, relativa 
aos rendimentos do ano 
anterior. Mais determina, que 
a participação acima referida 
depende de deliberação, sobre a 
percentagem de IRS pretendida 
pelo município, tendo a câmara 
proposto a fixação da taxa de 5% 
a aplicar em 2023.
A deliberação será submetida 
a aprovação da Assembleia 
Municipal.

TAXA IRS 

Associação Cultural e Desportiva 
EBS 
Destinado ao Plano Regional de 
Leitura, através da aquisição de 
exemplares de 4 autores açorianos, 
para disponibilizar na biblioteca 
escolar, foi atribuído o valor de €500 
à Associação Cultural e Desportiva 
da Escola Básica e Secundária do 
Nordeste.

Grupo Folclórico de São José 
Para apoio a despesas de 
funcionamento e com o pessoal, 
foi atribuído à associação que tem 
a seu cargo o Grupo Folclórico São 
José da Salga o valor de € 1.500,00, 
considerando a relevância do Grupo 
na promoção da identidade local, 
contribuindo para o enriquecimento 
cultural e social do Nordeste. 

Casa do Povo da Lomba da Fazenda 
A câmara municipal atribuiu à 
instituição € 2.000,00, para apoio à 
realização do XXIII Festival de Folclore 
da Lomba da Fazenda; organização 
de torneios desportivos (torneio 
de futsal e de sueca); promoção de 
atividades culturais (concerto da 
Banda Militar dos açores e ação de 
formação de folclore); participação 
nas festas de São Vicente, na Madeira; 
manutenção e conservação de trajes 
e instrumentos e a realização da 3.ª 
edição da marcha de São João. Foi 
considerada a importância do Grupo 
Folclórico Imaculada Conceição no 
enriquecimento cultural e social do 
concelho.

Casa do Povo de Nordestinho
Foi atribuído o apoio de € 1.500,00 
para aquisição de equipamento 
informático para os Centros de 
Atividades Livres e para material de 
desgaste do Centro Comunitário/
atelier de costura e bordados da Casa 
do Povo, tendo sido considerado o 
contributo que a instituição dá à 
localidade através das suas valências. 

Associação Grupo Motard 
Para o desenvolvimento do Plano de 
Atividades, ações de cariz social e 
aquisição de equipamentos, a câmara 
municipal atribuiu à Associação 
Motard de Nordeste o valor de € 500,00, 
tendo considerado a divulgação que 
o grupo faz do Nordeste através da 
prática da modalidade.

Bombeiros Voluntários do Nordeste
Destinado a obras de remodelação 
do quartel e outras construções, 
assim como para a manutenção das 
viaturas, foi atribuído um apoio de € 
6.000,00 à Associação Humanitárias 
dos Bombeiros Voluntários do 
Nordeste. Neste apoio foi considerada 
a importância da atividade da 
corporação nas ações de socorro, 
no combate a incêndios, apoio nos 
transportes de doentes, ações de 
sensibilização e de prevenção e na 
formação de jovens.

Agrupamentos de Escuteiros
Para apoio às atividades desenvolvidas 
pelos 4 Agrupamentos de Escuteiros do 
concelho, a câmara municipal atribuiu 
ao Agrupamento 968 da Lomba da 
Fazenda um apoio de € 550,00 e 
aos Agrupamentos  720 da Vila do 
Nordeste, 1342 de Santo António de 
Nordestinho e 1300 da Pedreira um 
apoio de € 300,00, atendendo a que 
estes três agrupamentos se encontram 
instalados em edifício cedido pelo 
município, não tendo encargos com 
água e luz.

Comissões Fabriqueiras 
A todas as Comissões Fabriqueiras que 
apresentaram candidatura para apoio 
à realização das festas da sua paróquia, 
a câmara municipal atribuiu um apoio 
de € 1.000,00. No apoio concedido foi 
tido em conta a tradição das festas 
religiosas, enraizadas nos costumes 
dos nordestenses, o relevante papel 
destas festas na divulgação da riqueza 
das tradições do concelho e a sua 
importância para a vida comunitária e 
cultural local. 
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Freguesia da Salga
Rua Manuel Inácio de Melo, estacionamento.
Freguesia da Achadinha
Rua Direita, estacionamento junto à Igreja (paragem 
de autocarros).
Freguesia da Achada
Rua do Vigário, estacionamento junto à Junta de 
Freguesia.
Freguesia de Santana (Feteira Pequena)
Estacionamento junto à Igreja.
Freguesia de Santana (Feteira Grande)
Estacionamento junto à paragem de autocarros (Rua 
do Rocha).

Outros
REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos)

Estes são todos aqueles equipamentos que dependem da corrente elétrica para funcionar.
Deixe-os gratuitamente no Aterro Sanitário ou telefone para a Nordeste Ativo (até 5º-feira) para ser efetuada a sua 

recolha na 6ºfeira.
 

Ferro Velho e Montros
 Deixe-os gratuitamente no Aterro Sanitário ou telefone para a Nordeste Ativo (até 5º-feira) para ser efetuada a sua 

recolha na 6ºfeira.
 

Verdes
Deixe-os gratuitamente (apenas para particulares) no Aterro Sanitário.

 
Plásticos Agrícolas

Deixe-os gratuitamente no Aterro Sanitário ou nos locais apropriados existentes na sua freguesia.
 

Óleo Doméstico Usado
Depois de frio, armazene o óleo usado numa embalagem de plástico (uma garrafa de 1,5 litros ou garrafão de 5 litros, por 

exemplo). Quando estiver cheia, feche-a bem para evitar derrames e deposite no oleão mais próximo na sua freguesia.

Freguesia da Algarvia
Rua do Atalho, estacionamento junto ao Polidesportivo.
Freguesia de Santo António Nordestinho
Estrada Regional, estacionamento junto ao Snack Bar 
Pico da Vara.
Freguesia de São Pedro Nordestinho
Rua de São Pedro, estacionamento junto à Igreja.
Freguesia da Lomba da Fazenda
Rua da Conceição, estacionamento junto à Igreja.
Freguesia de Nordeste (Vila do Nordeste)
Estacionamento do Jogo da Choca.
Freguesia de Nordeste (Pedreira)
Rua da Igreja, estacionamento junto à Igreja.
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te A Câmara do Nordeste procedeu este ano a duas fases de 

desbaratização, sendo a primeira realizada nos meses de 
agosto e setembro e a segunda fase já no início do outono, 
considerando que os dias de calor se estenderam mais 
um pouco este ano. A desbaratização é feita em todas 
as freguesias, especificamente em esgotos, paragens de 
autocarro, sanitários públicos, escolas e outras zonas de 
uso público. 
A desbaratização realizada no outono visou também 
combater a chamada “pulga-do-mar”, que começou a 
espalhar-se por algumas localidades, sendo usada a mesma 
pulverização aplicada para as baratas.

CÂMARA PROCEDE E DESBARATIZAÇÃO 
NO VERÃO E NO OUTONO 

A câmara recebeu no concelho cerca de 400 pessoas que 
participaram no 49.º Congresso Mundial das Academias do 
Bacalhau, realizado, em outubro, em São Miguel com o apoio 
e a organização da Academia do Bacalhau de São Miguel.
A visita integrou-se no plano de atividades do congresso e 
visou dar a conhecer a ilha de São Miguel, com passagens por 
todos os concelhos.
A autarquia apoiou a iniciativa através da oferta de um lanche 
com produtos locais, e no transporte dos congressistas na 
visita ao Nordeste, considerando tratar-se de uma forma de 
divulgar o concelho para uma quantidade muito significativa 
de pessoas e de várias nacionalidades.

CERCA DE 400 CONGRESSISTAS VISITAM O NORDESTE

O presidente da câmara municipal recebeu nos Paços 
do Concelho um grupo de antigos alunos da Residência 
Universitária Álvares Cabral, do Porto.
Os antigos alunos têm a tradição de se juntar para um 
passeio de grupo anual, tendo este ano escolhido os Açores. O 
grupo abrange alunos de duas a três gerações, sendo um dos 
elementos que o integra natural do Nordeste, da freguesia da 
Lomba da Fazenda, e residente há vários anos no Porto.
Foi com muita satisfação que o presidente da câmara recebeu 
o grupo nos Paços do Concelho, sendo estes intercâmbios 
importantes pela divulgação turística que fazem do Nordeste. 

ANTIGOS ALUNOS DE RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DO PORTO

tu
ris
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o
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o Para lançar e abrir o evento gastronómico “Novembro, Mês 

do Capão, a câmara municipal organizou um serão de música 
popular, em que houve também degustação de capão.
O serão teve a participação de Cantadores ao Desafio da 
Terceira e de São Miguel, e fechou com o artista nacional 
Augusto Canário, atraindo dezenas de pessoas do Nordeste e 
de fora do concelho.
Para responder à atratividade do programa, a câmara 
municipal montou uma tenda no Largo do Jogo da Choca, 
com palco, serviço de bar e zona para degustação. 
Sendo a primeira vez que a câmara municipal organiza um 
serão popular neste formato, o resultado foi bastante positivo. 

AUGUSTO CANÁRIO ABRE MÊS DO CAPÃO 
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A Câmara do Nordeste volta a lançar em novembro o “Mês do Capão”.
Durante todos os domingos de novembro, o Galo-capão estará na ementa da restauração do concelho para que pessoas da ilha 
e turismo possam degustar este prato tradicional do Nordeste. A intenção da autarquia passa por motivar a restauração para 
o potencial gastronómico que este prato tradicional pode ter, com receitas diretas para os estabelecimentos, e também por 

preservar o Capão como prato típico e tradicional do Nordeste. 
Quase todos os espaços de restauração do concelho aderiram a mais esta edição, incluindo o Hotel The Lince Nordeste, não 

podendo participar dois restaurantes por se encontrarem encerrados para gozo de férias. 
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Para comemorar o Mês do Idoso, a câmara municipal 
proporcionou às pessoas portadoras do Cartão Municipal 
do Idoso uma visita ao Santuário do Santo Cristo, com 
celebração de missa incluída, celebrada pelo padre João 
Luciano.  
Após a eucaristia houve almoço convívio, nas próprias 
instalações do Santuário, seguindo o passeio até à Ribeira 
Grande para visitar o Museu Vivo do Franciscanismo.
As 130 pessoas que participaram no passeio apreciaram 
muito o dia que lhes foi proporcionado pela câmara 
municipal, tendo o presidente e a vereadora de Ação Social 
acompanhado os utentes.
Esta foi a segunda atividade organizada pela autarquia para 
comemorar o Mês do Idoso. 

VISITA AO SANTUÁRIO DO SANTO CRISTO

so
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al
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A câmara municipal assinalou o Mês do Idoso, que se celebra 
em outubro, levando ao Centro Municipal cerca de 140 idosos 
para ver teatro. 
É a segunda vez que a câmara municipal leva os idosos a ver 
uma peça de teatro, com peças adaptadas à idade do público 
em questão, com o objetivo de levar a cultura também aos 
idosos, proporcionando momentos de lazer e de convívio a 
esta faixa da população que se encontra mais disponível e por 
vezes carente de uma ocupação que os retire da rotina diária.
A peça apresentada aos idosos foi encenada pelo grupo “O 
Ponto”, da freguesia dos Fenais da Luz, concelho de Ponta 
Delgada. 

SESSÃO DE TEATRO PARA 140 UTENTES 
DO CARTÃO

A câmara municipal realiza no dia 26 de novembro o almoço-
convívio de Natal das pessoas portadoras do Cartão Municipal 
do Idoso. Este almoço é alargado aos utentes dos Centros de 
Dia da Santa Casa da Misericórdia, e inclui, após a refeição, 
um momento musical, que este ano será proporcionado pelo 
grupo Lina Feitas Duo. 
O convívio de Natal é organizado todos os anos pela autarquia, 
sendo dos momentos de convívio que as utentes e os utentes 
mais apreciam.
 A Escola Básica e Secundária do Nordeste cede as instalações 
para a sua realização.

CONVÍVIO DE NATAL UTENTES CARTÃO 
MUNICIPAL 

A câmara municipal organizou, para o dia 29 de dezembro, uma visita a presépios da costa norte da ilha, destinada às 
pessoas portadoras do Cartão Municipal do Idoso. Este passeio, que se realiza todos os anos, visa levar os beneficiários do 
Cartão a conhecer os diferentes presépios que se fazem na ilha.
Para este ano, além de uma visita a presépios muito interessantes da costa norte da ilha, será proporcionada uma pausa 
para chá na Fábrica de Chá da Gorreana. 
A saída das freguesias está agendada para as 13h00, das paragens de autocarro habituais. 

UTENTES VISITAM PRESÉPIOS NOVOS 

so
ci

al
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Perto de 100 pessoas juntaram-se à Caminhada Solidaria “Vive a Vida”, que assinala a iniciativa Outubro Rosa, de Prevenção do 
Cancro da Mama, da Liga Portuguesa Contra o Cancro (nos Açores).
A iniciativa mobilizou muita gente, incluindo várias instituições que acharam importante assinalar a data. Da parte do 
executivo camarário, participaram na caminhada a vereadora responsável pela Ação Social e o presidente da câmara, assim 
como colaboradoras da autarquia e o coordenador do Centro Desportivo e Recreativo, que também foi parceiro na organização.
Com a finalidade de arrecadar algum apoio monetário, a Liga Portuguesa Contra o Cancro vendeu algumas t-shirts alusivas à 
iniciativa Outubro Rosa.

CAMINHADA OUTUBRO ROSA

so
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Não são conhecidas as causas exatas do cancro da mama, no entanto, foram identificados alguns 
fatores de risco que importa conhecer.

Alguns fatores de risco

O maior fator de risco para cancro da mama é a idade (80% de todos os tipos de cancro da mama 
ocorre em mulheres com mais de 50 anos);

Uma mulher que já tenha tido cancro numa das mamas tem maior risco de ter esta doença na outra;
As alterações em determinados genes, transmitidas pelos pais, estão na origem de cerca de 5% a 
10% dos casos de cancro da mama;

O excesso de peso aumenta o risco de desenvolvimento de cancro da mama;

O consumo excessivo de tabaco ou de álcool está associado ao desenvolvimento de vários cancros, 
incluindo o da mama;

Primeira menstruação em idade precoce (antes dos 12 anos) e uma menopausa tardia (após os 55 
anos).

Algumas recomendações

• Faça uma alimentação saudável. Aumente o consumo de frutas e vegetais;
• Pratique atividade física com regularidade;
• Se notar alguma alteração na mama - nódulo, pele espessada, corrimento mamilar - consulte o seu 
médico;
• Participe no Rastreio do Cancro da Mama. A Liga Portuguesa Contra o Cancro em parceria com as 
ARS, disponibiliza mamografia de rastreio de 2 em 2 anos para o grupo etário - 50-69 anos.

Mais informações em ligacontracancro.pt/outubrorosa
Ou através da Linha Cancro 808 255 255
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O Fundo Municipal de Emergência destina-se a 
socorrer situações de grande fragilidade económica 
das famílias após esgotadas todas as possibilidades 
para atender a bens de primeira necessidade ou 
cuidados essenciais de saúde. No último trimestre, 
a câmara municipal atribuiu apoio a quatro 
requerentes do concelho. 
Não pretendendo substituir as competências da 
Segurança Social, este apoio tem por objetivo dar 
uma resposta transitória e pontual a situações de 
risco iminente e com tal gravidade ou urgência de 
intervenção que inviabiliza a ativação dos recursos 
sociais existentes em tempo útil.

FUNDO MUNICIPAL DE 
EMERGÊNCIA 

Nos últimos três meses, a câmara municipal atribuiu 
apoio para melhoria das habitações a duas famílias 
do concelho. O apoio é destinado a obras de melhoria 
das condições essenciais da habitação própria e 
permanente do requerente, quer seja para obras de 
reconstrução gerais ou parciais. Os casais jovens são 
os que mais recorrem a este apoio, sendo por vezes 
complementar a um apoio concedido pela secretaria 
do governo que tutela a habitação, e noutros 
casos não. Além de requentes mais jovens o apoio 
da câmara também tem contemplado agregados 
ou pessoas em nome individual com fragilidade 
económica. 

APOIO PARA OBRAS EM 
HABITAÇÃO PRÓPRIA 

No último trimestre, foram contempladas com apoio 
à natalidade dois agregados familiares do concelho. 
O apoio concedido pela câmara municipal visa 
apoiar as famílias com os encargos acrescidos com o 
nascimento de mais um filho ou do primeiro filho, ao 
mesmo tempo que pretende motivar os casais jovens 
para a natalidade e consequentemente o aumento 
da população do concelho.
Com o novo apoio recentemente aprovado pelo 
Governo Regional, destinado aos concelhos da 
Região com redução de população, os jovens do 
concelho terão mais um incentivo à natalidade.

DUAS FAMÍLIAS RECEBEM APOIO À 
NATALIDADE 

A Loja Social Abraço já reabriu. Se vai fazer renovações de 
estação no seu guarda-roupa, é a altura ideal para entregar 
o que já não usa na Loja Abraço. Ao fazê-lo está a ter uma 
atitude ambientalmente sustentável e ao mesmo tempo de 
ajuda a quem precisa. 

Ponte dos Sete Arcos, Vila do Nordeste
(Junto à farmácia)
Aberta de segunda a sexta-feira das 10h00 às 15h00
(Interrupção para almoço das 12h30 às 13h30)

LOJA ABRAÇO JÁ ABRIU  

social
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Entre 2021 e 2022, a câmara municipal desenvolveu perto 
de 10 Ações do Plano Municipal para a Igualdade e a Não 
Discriminação, as quais resumimos abaixo.

Ação de sensibilização para a igualdade de género, 
especificamete a igualdade de género na sexualidade, para 100 
alunos do secundário, dada pela da APF Açores (Associação 
para o Planeamento Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva);
Comemoração do Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres, através de uma ação 
de sensibilização da comunidade para a existência desta 
problemática, partilha de informação sobre instituições e 
organismos regionais que apoiam as mulheres vítimas de 
violência; 
Comemoração do Dia Internacional Contra a Homofobia, 
transfobia e bifobia,  com o hastear da Bandeira “Arco Iris”, 
criação de autocolantes e de selos para correspondência da 
autarquia, e mobilização do pessoal afeto à autarquia para a 
importância da data; 
 Comemoração do Dia Mundial da Criança, envolvendo perto 

PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO
AÇÕES DESENVOLVIDAS (2021-2022)

de 300 pessoas, numa atividade direcionada para a Igualdade 
de Género, dinamizada pela Amar Açores e APF Açores;
 Ação de sensibilização para todas as crianças dos Centros 
Ocupacionais do concelho, visando “normalizar a igualdade 
entre rapazes e raparigas”;
Criação de uma Caixa de Sugestões para que os colaboradores 
do município pudessem indicar melhorias a realizar no local de 
trabalho com vista à igualdade de género;
Criação de uma campanha promocional da Igualdade e Contra 
a Violência na Atividade Desportiva, em que atletas, de ambos 
os géneros, de diferentes modalidades desportivas, foram 
convidados a ser fotografados, passando a faixa a estar presente 
nos torneios organizados pelo Centro Desportivo;
Sessão de sensibilização sobre Linguagem Inclusiva e Não 
Discriminatória nos Processos de Comunicação da Autarquia, 
direcionada a colaboradores e colaboradoras da autarquia, pela 
ACESSA;
Em desenvolvimento… lançamento da iniciativa “Informática 
para Pessoas Idosas”, com o objetivo de aumentar competências 
no uso das tecnologias pela população idosa.

so
ci

al

A autarquia reuniu os Conselheiros e a Equipa Local para 
a Igualdade na Vida Local, parceiros da autarquia no 
protocolo celebrado com a CIG, com o objetivo de dar a 
conhecer as atividades do Plano Municipal para a Igualdade 
e a Não Discriminação, e outras externas ao Plano, que 
foram desenvolvidas, e recolher sugestões dos parceiros para 
atividades futuras, inclusive desenvolvidas pelos próprios. 
Entre outubro de 2021 e outubro do corrente ano, a câmara 
municipal desenvolveu várias ações, de temáticas variadas e 
para públicos distintos.

REUNIÃO DE CONSELHEIROS E EQUIPA 
PARA A IGUALDADE NA VIDA LOCAL
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Membros da Equipa Local para a Igualdade, que são parceiros 
do município no protocolo celebrado com a Comissão para a 
Cidadania e a Igualdade de Género, realizaram uma atividade 
comemorativa do Dia Municipal para a Igualdade.
O Núcleo de Ação Social de Nordeste, através do Projeto 
“Abraço”, Loja Social, afixou no seu espaço uma faixa com uma 
frase de reflexão alusiva ao dia, e ofereceu sacos aos clientes 
que passaram pela Loja, com o objetivo de sensibilizar o 
público para a questão da igualdade e da não discriminação.
Já a EBJI da Fazenda, através da docente Sónia Rodrigues 
(membro da EIVL pela Assembleia Municipal) sensibilizou os 
alunos para a importância da igualdade e da não discriminação 
levando os alunos a trajar uma peça de vestuário branca.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Nordeste 
também assinalou a data, associando-a ao Dia Mundial de 
Combate ao Bullying, promovendo, juntamente com a equipa 
do PES da EBS do Nordeste, duas sessões de esclarecimento 
sobre o fenómeno escolar do Bullying, dinamizado por  
agentes do programa Escola Segura.

EQUIPA PARA A IGUALDADE PROMOVE 
AÇÕES NAS SUAS VALÊNCIAS 

A câmara municipal assinalou o Dia Municipal para a 
Igualdade, que se comemora a 24 de outubro, com uma 
sessão de sensibilização sobre Linguagem Inclusiva e Não 
Discriminatória nos Processos de Comunicação internos e 
externos da autarquia.
A sessão destinou-se aos funcionários e às funcionárias afetos 
aos serviços administrativos e financeiros, de urbanismo, de 
tesouraria e de taxas e licenças, tendo obtido um resultado 
muito positivo pelo debate e interesse que proporcionou. 
A sessão de sensibilização foi dada pela formadora Catarina 
Borges, da Associação Centro de Estudos de Economia 
Solidária do Atlântico (ACEESA). 
Esta ação integrou o plano de ações do Plano Municipal para 
a Igualdade e a Não Discriminação do município do Nordeste. 

SESSÃO SOBRE LINGUAGEM 
INCLUSIVA E IGUALDADE DE GÉNERO
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A 20 de outubro comemora-se o Dia Nacional das Acessibilidades, tendo a autarquia 
participado numa conferência on-line, em que oradores inspiradores falaram da 
temática das acessibilidades. A conferência foi proporcionada pela Associação 
Salvador, entidade responsável pela criação do Dia das Acessibilidades, no ano de 
2019.
Ao associar-se à conferência, a autarquia fê-lo também no âmbito do Plano Municipal 
para a Igualdade e a Não Discriminação, e em concreto da Ação “Identificar e eliminar 
barreiras arquitetónicas do concelho” para que o Nordeste seja mais acessível para 
quem cá vive e para quem nos visita. A câmara municipal tem vindo nos últimos 
anos a eliminar algumas barreiras em espaços públicos, miradouros, museus e outros 
locais de visita, como entidade parceira da Carta Europeia de Turismo Sustentável.

DIA NACIONAL DAS ACESSIBILIDADES
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As crianças dos Centros Ocupacionais do concelho, 
concretamente, da Santa Casa da Misericórdia, da Casa de Povo 
de Nordestinho e da Associação Sol Nascente, participaram 
numa atividade desenvolvida pela autarquia no âmbito do 
Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação. 
Sob o lema “Vamos normalizar a igualdade”, as crianças 
aprenderam alguns comportamentos que poderão aplicar em 
casa, na escola, com os amigos e na comunidade, no sentido de 
reduzir os estereótipos que ainda persistem quanto ao papel 
das meninas e dos meninos em vários campos da sociedade, 
nomeadamente, nas tarefas domésticas, nas brincadeiras, na 
indumentária, no comportamento social e em muitas outras 
construções sociais que inconscientemente ou não se vão 
perpetuando.
A atividade foi desenvolvida por três jovens universitárias 
que se encontravam a fazer o Programa Estagiar U na câmara 
municipal, no período de férias letivas de verão. A vereadora 
Sara Sousa, que acumula a pasta da Cidadania e Igualdade de 
Género, associou-se à atividade. 

EDUCAR AS CRIANÇAS PARA A 
IGUALDADE
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1º ARRAIAL POPULAR DO NORDESTE 

A câmara municipal apostou no lançamento de um arraial 
popular que trouxesse uma oferta de animação até então 
inexistente e que enriquecesse o programa de festas de 
verão, proporcionando às famílias e amigos momentos de 
confraternização e diversão.
O Arraial Popular do Nordeste realizou-se no primeiro fim-
de-semana de setembro, no Miradouro da Vigia das Baleias, 
na freguesia da Algarvia. O evento contou com a presença 
de diversos artistas locais e nacionais como foi o caso dos 
artistas Lucas e Mateus Jr. e Iran Costa.
O Miradouro da Vigia das Baleias foi o local escolhido para 
a realização do evento por oferecer as condições para o 
efeito e ter uma vista fantástica. 
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A Junta de Freguesia da Algarvia e o Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste foram parceiros 
na logística deste evento, bastante participado pela população para uma primeira edição. 
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EXPOSIÇÃO EVOCA ILUSTRES FIGURAS 
NORDESTENSES 

A Casa João de Melo teve aberta ao público, entre agosto 
e outubro, uma exposição sobre figuras que se tornaram 
notáveis no concelho do Nordeste e que apesar de já não 
se encontrarem entre nós continuam a fazer parte da 
memória coletiva pelos valiosos contributos que deixaram 
na história e no desenvolvimento socioeconómico local, da 
ilha e até do país e da diáspora.
A ideia de conceber esta exposição nasceu do interesse 
em olhar mais atentamente para as referências que 
se encontram nos nomes de ruas, nos edifícios, nos 
espaços culturais, nas esculturas e até mesmo nas casas 
onde nasceram e moraram poetas, jornalistas, párocos, 
professores, políticos, médicos e tantos outros que 
deixaram a sua marca no concelho do Nordeste.

SABIA QUE PODE REQUISITAR LIVROS NA CASA JOÃO DE MELO

O escritor João de Melo doou à Casa João de Melo, na 
Achadinha, imensos livros, da sua biblioteca pessoal, e que 
agora se encontram disponíveis para quem gosta de ler. 
A coleção oferecida, como seria de esperar, vinda da 
biblioteca de um escritor, é muito boa e variada. 
Além dos livros oferecidos pelo escritor, encontra na 
biblioteca todos os livros publicados pelo próprio.
Através de uma visita virtual, disponibilizada no site da 
câmara, poderá conhecer o espaço e obter mais informações 
sobre o que tem para lhe oferecer.
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Figuras evocadas na exposição
Abel Dinis de Medeiros, António Alves de Oliveira, 
António Cabral de Mello, António de Medeiros Franco, 
Bonifácio Cabral Resende, Cícero de Medeiros, D. 
Manuel I, o Venturoso, David Dias Pimentel, Diniz da 
Luz de Medeiros, Diniz Ignacio Machado, Diniz José 
da Silva, Dionisio Cabral de Lima, Dionísio Cabral de 
Lima Júnior, Francisco Jacinto d’Amaral, Francisco 
Raposo d’Oliveira, Hernâni José Abrantes dos Santos, 
Horácio de Medeiros Franco, João Cabral de Mello, João 
Cabral de Sousa, João Manuel Raposo de Amaral, João 
Teixeira de Medeiros, José [Barbeiro] Pacheco Câmara, 
Júlio Pacheco Cabral, Luciano de Medeiros Franco, 
Luís Cabral Raposo, Manuel Cabral de Melo, Manuel 
de Medeiros Franco, Manuel Francisco Correia, Manuel 
Inácio de Melo, Manuel Jacinto Lopes, [Visconde da 
Palmeira], Manuel João da Silveira, Maria da Trindade 
de Mendonça, Maria do Carmo Pacheco Monte, Maria 
do Rosário, Virgílio de Oliveira e Virgínio Cabral de 
Lima. 
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CRIANÇAS ADEREM EM FORÇA A MATINÉ 
DE CIRCO 
A Matiné de Circo Circense esgotou o Centro Municipal, no 
passado mês de outubro.
A matiné foi trazida ao Nordeste pela Associação 9 Circos, 
integrada na 3ª Convenção de Circo do Atlântico, que 
percorreu vários locais da ilha de São Miguel entre finais de 
setembro e início de outubro.
A Câmara do Nordeste associou-se ao evento colaborando 
com a realização da matiné no concelho. O vice-presidente 
Marco Mourão e a vereadora Sara Sousa estiveram presentes 
na sessão, tendo saído muito satisfeitos perante o número 
significativo de crianças e de pais que aderiram à matiné.

A exposição “Salga, o Cinema e o Salão”, a decorrer na 
freguesia da Salga, com organização da câmara, teve 
a honra de receber o painel de jurados da XIII edição 
do Curta Açores (festival de cinema) composto pelo 
Professor Bernardo Cabral, cineasta açoriano, por Lúcia 
Moniz, premiada atriz de televisão e de cinema nacional e 
internacional, por Júlia Rocha, produtora cinematográfica 
e por Rui Pedro Tendinha, apresentador, guionista e crítico 
de cinema. 
O encerramento da exposição foi prolongado para 6 de 
janeiro do ano que vem.  Retrata o extinto salão da igreja, 
com destaque para a exibição de cinema nos anos 80, entre 
outros eventos vividos pela população da Salga naquele 
espaço icónico da freguesia.

ATRIZ LÚCIA MONIZ VISITA EXPOSIÇÃO 

cu
lt

ur
a

29revista municipal



“Fidei Nostrae, da Nossa Fé” é o título da mostra de Arte 
Sacra que abriu em outubro na Sala de Exposições do 
Município, inaugurada pelo vice-presidente da câmara, 
Marco Mourão. 
A exposição inclui um conjunto de paramentos, estatuária e 
alfaias litúrgicas de várias paróquias do concelho e também 
de alguns paroquianos.
Tem por objetivo promover o património histórico, artístico 
e religioso das paróquias e a identidade sociocultural da 
comunidade nordestense.
Estará patente ao público até ao dia 31 de janeiro de 2023.

MOSTRA DE ARTE SACRA DE VÁRIAS PARÓQUIAS 
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A Câmara do Nordeste e o Centro Desportivo organizaram, pela 
primeira vez, um programa de comemoração de Halloween, 
como mais uma oferta de lazer para os nordestenses, num 
espaço amplo e com maior capacidade para a realização 
deste tipo de comemoração, e com uma oferta musical mais 
arrojada.
O serão teve a animação dos DJ’s Play e Rui Furtado. Para 
serviço de bebidas, foram convidados os bares do concelho 
que quisessem associar-se ao evento.

CÂMARA E CENTRO DESPORTIVO ORGANIZAM ANIMAÇÃO DE HALLOWEEN  

ECO EDIFICANTE INTEGRA PROGRAMA DO FESTIVAL DE SAXOFONES DOS AÇORES 

A Filarmónica Eco Edificante deu um belíssimo concerto no 
âmbito do Festival Internacional de Saxofones dos Açores 
(FISA), realizado a 4 de outubro no Centro Municipal 
de Atividades Culturais. O concerto teve a participação 
especial do solista Nelson Inácio e de alguns elementos da 
organização do festival, a Filarmónica Nossa Senhora das 
Neves. 
O concerto da Eco Edificante encerrou também a 
Masterclasse de Saxofone que se realizou no fim de semana 
anterior com saxofonistas das filarmónicas do Nordeste. 

PROPORCIONADA MAIS UMA FORMAÇÃO 
ÀS FILARMÓNICAS  
As filarmónicas do concelho tiveram a 1 e 2 de outubro 
uma masterclasse de saxofone, ministrada pelo formador 
Hélder Madureira.
A masterclasse foi realizada no âmbito do Festival 
Internacional de Saxofones dos Açores (FISA) e contou 
com o apoio do município do Nordeste considerando a 
mais-valia da aprendizagem e da troca de experiências com 
instrumentistas que têm currículo e são uma referência na 
sua área.
Além da Masterclasse proporcionada aos músicos 
saxofonistas foi proporcionado um concerto no Nordeste.
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A autarquia volta a apostar na iluminação de Natal 
como atrativo de visita ao concelho e de festa para os 
nordestenses. Como habitualmente, será iluminado todo o 
centro e as ruas paralelas, a Ponte dos Sete Arcos, o Jardim 
do Município, a rotunda da entrada da Vila e mais alguma 
zona com maior movimento. 
A abertura das luzes voltará a coincidir com a saída do 
Epic Trail Run Azores, a prova de corrida em trilhos cujo 
percurso mais longo tem saída do Nordeste. A partir das 
20h00 haverá animação no centro da Vila para que a saída 
seja festiva e com muita gente a assistir como tem sido 
habitual. 
Como tradição do programa de Natal proporcionado pelo 
município, volta a realizar-se o Mercadinho de Natal, 
com muitos motivos decorativos desta quadra além do 
artesanato mais comum. A partir da última semana de 
novembro já estará aberto. 

ANIMAÇÃO DE NATAL DO CENTRO HISTÓRICO

Para a Passagem de Ano, a autarquia preparou um programa auspicioso ao incluir o maior bolo rei 
dos Açores, como atrativo para que mais gente opte por passar o último dia do ano no Nordeste, 
apoiando deste modo o alojamento e a restauração local.
Haverá novamente fogo de artifício e muita música para terminar o ano em festa.

MAIOR BOLO REI DOS AÇORES
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Para a Passagem de Ano, a autarquia preparou um programa auspicioso ao incluir o maior bolo rei 
dos Açores, como atrativo para que mais gente opte por passar o último dia do ano no Nordeste, 

Haverá novamente fogo de artifício e muita música para terminar o ano em festa.

32 nordeste



DIA DE NATAL DEDICADO ÀS CRIANÇAS  
A câmara municipal tem uma atenção especial às crianças 
no programa que prepara para celebrar no Natal. Este ano, 
o dia dedicado às crianças será bem preenchido com aquilo 
que elas mais gostam: animação infantil, guloseimas, pula-
pula e algumas surpresas.
A animação de Natal para os mais novos realizar-se-á no 

CENTROS OCUPACIONAIS FAZEM VISITA 
AOS PAÇOS DO CONCELHO 

Os Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL) da Santa 
Casa da Misericórdia, da Casa de Povo de Nordestinho 
e da Associação Sol Nascente serão recebidos nos Paços 
do Concelho para deixar a sua carta ao Pai Natal. Haverá 
surpresas e guloseimas como manda a quadra. 
A visita está agendada para o dia 19 de dezembro com 
a possibilidade de ser repartida em dois dias (19 e 20 de 
dezembro). Ao todo, serão recebidas nos Paços do Concelho 
perto de 130 crianças.

dia 16 de dezembro, numa sexta-feira, a que se juntará a 
Feirinha de Doces, com a participação de instituições e de 
pessoas em nome individual, e ainda animação musical 
para que os pais também desfrutem do serão.
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O Programa-Eco Escolas e o Projeto de Educação para a Saúde, 
da Escola Básica e Secundária do Nordeste, comemoraram o 
“Dia da Alimentação”, assinalado a 16 de outubro. 
O município colaborou com a atividade através da aquisição 
de um género alimentício, nomeadamente pacotes individuais 
de bolacha, a distribuir por todos os alunos do referido 
estabelecimento escolar, num total de 596 pacotes.

APOIO A COMEMORAÇÃO DO DIA DA 
ALIMENTAÇÃO

O município apoiou o projeto de leitura, apresentado pela 
Escola Básica e Secundária do Nordeste, de apresentação 
do livro “A menina que desenhava corações”, da autora 
micaelense Sónia Sousa, proposta a todas as escolas do 1.º 
ciclo do concelho, ao abrigo do protocolo de cooperação 
assinado entre a autarquia e a Rede Regional de Bibliotecas 
Escolares. O apoio do município para o desenvolvimento da 
atividade foi de 500,00€. 

APOIO A PROJETO DE LEITURA

A câmara municipal manteve a tradição de receber a Escola 
do Primeiro Ciclo da Vila do Nordeste para entregar o Pão 
por Deus, na véspera do feriado de Todos os Santos. Em 
troca das guloseimas, as crianças presentearam o Executivo 
camarário com as cantigas próprias desta tradição, que 
variam um pouco de freguesia para freguesia.
As crianças que frequentam os Centros Ocupacionais da 
Santa Casa da Misericórdia na Vila do Nordeste também 
passaram pela câmara municipal para levar o Pão por Deus. 

PÃO POR DEUS 
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Compete à câmara municipal apoiar atividades de natureza 
desportiva, tendo um Regulamento Municipal de Atividades 
Desportivas para este fim. Para o presente época, 2022-2023, a 
câmara municipal deliberou apoiar os três clubes desportivos 
do concelho mediante candidatura apresentada pelos próprios 
e o seu plano anual de atividade.
Ao União Desportiva de Nordeste foi atribuído um apoio 
de € 3.000,00, para a participação nas provas da Associação 
de Futebol de Ponta Delgada, com o sub 11- infantis e uma 
equipa de petizes; promover e colaborar na organização de 
eventos, festas e outras atividades de interesse comunitário; 
melhorar e modernizar infraestruturas e viaturas, e promover 
a formação técnica de dirigentes e treinadores.
Ao Achada Futebol Clube foi atribuído o valor de 8.000,00, 
de apoio à modalidade de futsal, com quatro escalões de 
formação, designadamente, juvenis, iniciados, infantis e 
petizes. No apoio é ainda tido em conta a pretensão do clube 

APOIO DE 21.500,00€ PARA OS CLUBES DESPORTIVOS 
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treinador de futsal.
Ao Fazenda Sport Clube, a câmara municipal atribuiu o apoio 
de 10.500,00, para o desenvolvimento do atletismo regular 
e adaptado, nos vários escalões, em competições federadas 
e não federadas de âmbito regional e participação a nível 
nacional (Torneio Nacional Adaptado, Campeonato Nacional 
de Atletismo adaptado em Pista Coberta e Campeonato 
Regional); participação e organização da 2.ª edição da prova 
de atletismo “Heranças, Costumes e Tradições”; aquisição 
de equipamentos de treino; participação nas provas da 
Associação de Futebol de Ponta Delgada, com os escalões 
sénior masculino, sénior feminino, juvenil feminino, infantil 
e benjamim traquinas misto; desenvolvimento de Artes 
Marciais – Kav Maga; início da modalidade de badminton; 
formação de treinadores, e transporte coletivo de crianças.

O Torneio de Badminton 2022 foi bastante participado, 
divertido e competitivo. 
Teve a organização do Centro Desportivo e pretendeu atrair 
mais gente para esta modalidade desportiva que já conta com 
representação do concelho.
O torneio contou com a participação de praticantes 
profissionais, de simpatizantes da modalidade, de familiares 
e amigos. 
A competição foi organizada pelo Centro Desportivo e 
Recreativo do Nordeste no âmbito do seu plano anual de 
atividades.

TORNEIO DE BADMINTON 2022
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O Centro Desportivo e Recreativo, em parceria com o CATTT, 
organizou mais uma prova de Arranques Meeting, realizada 
no início de setembro.
A abertura da prova contou com a presença simpática do 
Grupo de Motard’s do Nordeste, que antecedeu a prestação 
dos 60 participantes das diversas categorias.
A Câmara Municipal do Nordeste congratulou as instituições 
envolvidas na logística e organização da prova, assim como 
todos os participantes e adeptos deste tipo de desporto, 
que traz, como nos anos anteriores, centenas de pessoas 
ao concelho. Estiveram este ano no evento cerca de 3500 
a 4000 pessoas, criando uma grande moldura humana, 
contribuindo, também, para o desenvolvimento da atividade 
económica do concelho. 
A entrega de troféus contou com a presença do Executivo 
Camarário.

PROVA DE ARRANQUES ATRAI 
CENTENAS DE PESSOAS

Realizou-se em agosto o Torneio de Pesca Desportiva de Alto 
Mar, no Porto de Pescas da Vila do Nordeste, com a organização 
do Clube Naval e a colaboração do Centro Desportivo e da 
Câmara do Nordeste. 
Para os adeptos da pesca de alto mar, foi um dia bem passado, 
a que se juntaram membros do Clube Naval, a Capitania do 
Porto de Ponta Delgada, a Câmara do Nordeste, através do 
vice-presidente, o Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste, 
familiares, amigos e banhistas que passaram pelo porto.
A prova contou com 25 participantes e 6 embarcações, sendo 
vencedora a embarcação Anamar, de António Alves, Estevão 
Alves e Nelson Alves, com um pescado de 10,250 kg, seguido 
da embarcação Flor do Nordeste, de João Costa, Miguel Sousa e 
Vítor Costa, com um total de pescado de 7.100kg, e em terceiro 
lugar a embarcação Senhora do Rosário, do participante Paulo 
Frias, com um total de 6,800 Kg.  

TORNEIO DE PESCA DESPORTIVA DE ALTO MAR
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Ao longo dos meses de maio a julho, decorreu o Torneio de 
Futsal 5x5 Nordeste 2022, organizado pelo Centro Desportivo 
em parceria com o município. Contou com a participação de 
10 equipas, com mais de 130 participantes e 47 jogos.
Os jogos da fase de grupos decorreram nos campos de futebol 
das freguesias e a fase de eliminatórias e final no pavilhão 
da EBS. Ao longo do torneio, foi notória a envolvência da 
comunidade local, que se deslocava aos recintos desportivos 
das freguesias para assistir e apoiar as suas equipas, vivendo o 
espirito pretendido para este tipo de torneio.
Foram premiados os atletas Roberto Medeiros, da equipa 
de Santana, com o prémio de Melhor Marcador (29 golos 
marcados), como Melhor Guarda-Redes, os guarda-redes 
da equipa do Vila Snack Bar Team, Pedro Medeiros e João 
Botelho, e como Equipa com Melhor Desportivismo, a equipa 
dos Veteranos de Água Retorta. 
As equipas Vila Snack Bar Team, Reformados FC e Santana, 
ficaram classificadas nos três primeiros lugares.

TORNEIO DE FUTSAL ENVOLVE 130 
PARTICIPANTES
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O Centro Desportivo e Recreativo realizou o habitual Passeio 
Motard, no mês de setembro, este ano com 40 participantes. 
Teve o seu início junto aos Paços do Concelho, passando pelo 
lugar da Pedreira e em direção à Povoação e Furnas.
O almoço desta vez foi na Associação Agrícola, seguindo o 
passeio até à freguesia da Salga para marcar presença nas 
Festas de São José.
Estiveram presentes neste dia o vice-presidente Marco 
Mourão e a vereadora Sara Sousa em representação do 
município, parceiro nestas iniciativas.

PASSEIO MOTARD 2022 

O piloto David Paiva alcançou duas vitórias no Campeonato de 
Ralis dos Açores do corrente ano, tendo o piloto nordestense 
ficado em 2º lugar da X2, classe 10, no Rally Além Mar Ilha 
de São Miguel, realizado em julho, e no Rally Ilha do Pico, 
realizado em setembro, ficando em 1º lugar da X2. Por realizar 
ficou o Rally Santa Maria, por força de problemas surgidos 
com a viatura, no arranque do Campeonato, assim como a 
última prova, realizada em outubro na ilha Terceira, em que 
não participou por não reunir as condições de orçamento 
necessárias. 
O piloto nordestense ficou classificado no 3º lugar do 
Campeonato de Ralis dos Açores, no Grupo X2. 
A câmara municipal é patrocinadora do piloto do concelho, 
assim como outras entidades e empresas locais, com o 
propósito de apoiar também esta modalidade desportiva e de 
divulgar o Nordeste como destino a visitar.

PILOTO DAVID PAIVA NO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE RALIS
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no concelho, desta vez pelo trilho da Represa, na freguesia de 
Santo António Nordestinho.
Como sempre acontece, o passeio teve a participação de 
pessoas de fora do concelho que habitualmente se inscrevem 
nos passeios pedestres organizados pelo Centro Desportivo, e 
outros adeptos do concelho que aproveitam os passeios para 
praticar exercício e desfrutar da natureza.
Os passeios pedestres realizam-se aos sábados, inseridos na 
iniciativa “Sábados da Natureza” e decorrem sobretudo entre 
a primavera e o outono.

TRILHO DA REPRESA

Surfistas de alto nível, do campeonato de surf que se realiza 
na Praia de Santa Bárbara, na Ribeira Grande, deslocaram-
se à Fajã do Araújo para comprovar a “onda épica”, assim 
conhecida por ser singular, tendo-o feito por duas vezes. Os 
registos da experiência são impressionantes. 
A Praia de Santa Bárbara recebeu este ano mais uma etapa da 
série de qualificação Europeia da World Surf League, Azores 
Pro 2022, agendada para 15 a 23 de outubro, no entanto, 
devido à falta de condições provocadas pelo mau tempo, 
a prova foi cancelada. Para ocupar os participantes mais 
experientes, a organização trouxe-os ao Nordeste para uma 
experiência inesquecível. 

ONDA ÉPICA NA FAJÃ DO ARAÚJO
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O Torneio de Futebol Veteranos Cup 2022 realizou-se em 
outubro, com a participação de equipas de fora do concelho a 
juntarem-se à Equipa de Veteranos do Nordeste, no Complexo 
Desportivo Municipal.
Num ambiente acolhedor e recheado de espírito desportivo, 
mas ao mesmo tempo competitivo, as equipas disputaram 
os jogos e aproveitaram o encontro para recordar alguns 
episódios em que se defrontaram no passado. Na classificação 
final, o 1.º lugar foi para os Veteranos do Mira Mar, o 2.º para 
os Veteranos do Vale Formoso, o 3.º para os Veteranos do 
Nordeste e o 4.º lugar para a equipa dos Veteranos do Sporting 
Ideal.
O jogo da final contou com a participação na Dr.ª Sofia Inácio, 
vice-presidente do conselho de disciplina da Associação de 
Futebol de Ponta Delgada, que deu o pontapé de saída. 

TORNEIO DE VETERANOS

Para fechar a atividade de verão, realizou-se o Torneio de Voleibol de Praia, 
organizado pelo Centro Desportivo, que acabou por ser realizado no pavilhão da 
Escola Básica e Secundária em consequência do mau tempo.
O torneio de voleibol junta, como habitualmente, muitos adeptos da modalidade, 
muitos dos quais praticam voleibol por desporto durante o ano inteiro. 
Este torneio tem também o espírito de juntar amigos e familiares de adeptos da 
modalidade.

VOLEIBOL ENCERRA ATIVIDADE DE VERÃO

Foi um dia diferente e divertido para a comunidade escolar 
com a aula de Zumba proporcionada pelo município para 
comemorar a Semana Europeia do Desporto. A aula foi 
dinamizada pela professora de Zumba Marluci Bellini e foi 
aberta a toda a comunidade escolar. 

AULA DE ZUMBA NA EBS

A aula contou com cerca de 120 participantes, com a 
participação ativa dos docentes de Educação Física da EBS 
do Nordeste na organização e implementação de todas as 
atividades.
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