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A Protecção Civil dos Açores regis-
tou 41 ocorrências devido à “chuva in-
tensa” na ilha de São Miguel, incluindo 
o realojamento de quatro pessoas no 
Concelho da Ribeira Grande na sequên-
cia do transbordo de uma ribeira.

“Na Ribeira Grande, houve neces-
sidade de se proceder ao realojamento 
de quatro pessoas, na sequência de as 
suas habitações terem ficado inunda-
das devido ao transbordo de uma ri-
beira”, descreve o Serviço Regional de 
Proteção Civil e Bombeiros dos Açores 
(SRPCBA), em comunicado.

Aquela entidade diz que “o acesso 
às Feteiras, na freguesia da Achada, no 
Nordeste, está condicionado devido a 
uma derrocada na via”, e a Secretaria 
Regional das Obras Públicas e Comu-
nicações do Governo dos Açores infor-
mou que, devido ao mau tempo em São 
Miguel, foram interrompidos ao trân-
sito três troços da Estrada Regional no 
concelho do Nordeste.

O SRPCBA diz que registou, “42 
ocorrências”, das quais 41 na ilha de 
São Miguel e uma na ilha de São Jor-
ge.

Na ilha de São Miguel, houve 20 
ocorrências no Concelho do Nordeste, 
sete na Ribeira Grande, seis na Povo-
ação, cinco em Vila Franca do Campo, 
duas na Lagoa e uma em Ponta Del-
gada.

“Em São Jorge, na Calheta foi re-
gistada uma ocorrência”, acrescenta a 
Protecção Civil.

As ocorrências “correspondem a 
inundações e obstruções em vias, der-
rocadas e inundações em habitações, 
não havendo danos pessoais a registar”, 
indicou.

Em comunicado, o Governo Regio-
nal informa que a estrada de acesso à 
Ribeira Quente “já foi desobstruída e 
o trânsito processa-se apenas para re-
sidentes”.

De acordo com a Secretaria Regional 
das Obras Públicas, há “três troços na 
ER 1-1ª no Nordeste interrompidos ao 
trânsito”, designadamente o “Interior 
da Achadinha; troço entre Achadinha e 
a Achada; e troço entre Feteira Grande 

e Algarvia”.
“Nos locais, para apoio e resolução 

das diferentes situações têm estado as 
seguintes entidades: bombeiros, Di-
reção Regional das Obras Públicas e 
Transportes Terrestres, Instituto de 
Segurança Social dos Açores (ISSA), 
Serviços Municipais de Proteção Civil 
e PSP”, lê-se no comunicado.

Escolas reabriram no Nordeste

As escolas no Concelho do Nordeste 
reabriram ontem depois de terem esta-
do encerradas na Terça-feira, devido à 
chuva intensa que caiu, disse o Presi-
dente da Câmara Municipal.

 António Miguel Soares, disse que as 
escolas “já reabriram” e que continuam 
os trabalhos de limpeza no Concelho 
para tentar regressar à normalidade.

O Concelho do Nordeste foi um dos 
mais afectados pela chuva forte que se 
regista desde Terça-feira, com 20 ocor-
rências, do total de 41 registadas em 

São Miguel.
O autarca disse que não foi neces-

sário proceder a realojamentos, mas 
muitas estradas e moradias foram afec-
tadas.

“Estamos a fazer o levantamento 
exaustivo em todo o Concelho, num 
trabalho envolvendo técnicos da ac-
ção social da Câmara Municipal em 
colaboração com técnicos do Instituto 
da Segurança Social dos Açores”, dis-
se António Miguel Soares. Segundo o 
autarca, será feito um levantamento 
para aferir os prejuízos em habitações 
e também nas vias. António Miguel So-
ares disse também que a zona entre a 
Achadinha e a Salga está intransitável, 
devido a um “buraco de grandes dimen-
sões provocado pela chuva”, mas “há 
um acesso alternativo”.

A Direcção Regional das Obras Pú-
blicas e Transportes Terrestres “já está 
a proceder a uma intervenção naquela 
via para solucionar o problema”, acres-
centou.

Mau tempo obrigou ao realojamento 
de quatro pessoas e causou muitos 
estragos em estradas e habitações

Nos Fenais da Ajuda, a obstrução das 
linhas de água provocou inundações 
e duas casas ficaram sem condições 
de habitabilidade, segundo Alexandre 
Gaudêncio


