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Nota de redação
No BM nº 334, página 29, na notícia com
o título “Artigos do Padre Ernesto Borges
Reunidos em Livro”, cumpre-nos corrigir
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Borges entregues à Biblioteca Municipal
do Nordeste não foram uma oferta da
família deste, mas sim do autor do livro,
dr. José Manuel de Almeida Mello.
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CARAS E CAROS NORDESTENSES
Num tempo de incertezas decorrentes da crise financeira
generalizada que determinou grandes restrições e cortes nas
despesas, o objetivo principal tem sido continuar a estratégia
de crescimento e desenvolvimento sustentado do Concelho do
Nordeste.
Graças aos Fundos Comunitários da União Europeia, alguns deles
co-financiados (agora) a 95% do valor elegível, tem sido possível
ao Município promover obras de grande importância para as
populações como é o caso da reabilitação da zona nascente da Vila
do Nordeste. A obra agora iniciada (Grota do Bravo – Nazaré) vai
ficar dotada com rede de esgotos, substituição da rede de águas,
passeios e eletricidade, bem como a repavimentação das vias. E
também com Fundos Comunitários vamos iniciar a reparação de
diversos caminhos municipais em todo o Concelho.
Também em Julho o Município entrega 22 casas a famílias
carenciadas, construídas de raiz. Mercê de diversas diligências
junto das entidades temos exigido o integral cumprimento
da reparação das vias estragadas pela Ferrovial, aquando da
construção da via rápida para o Concelho.

Aos poucos as vias vão sendo reparadas. Com o apoio do programa
Comunitário LEADER, através da ASDEPR (Associação para o
Desenvolvimento Rural dos Concelhos de Lagoa, Ribeira Grande,
Vila Franca, Nordeste e Povoação).
Vamos promover de novo a Feira do desenvolvimento rural
certame que atrai milhares de visitantes ao Nordeste, de 19 a 22
de Julho, com a participação dos agentes económicos do nosso
Concelho.
Tem havido uma contenção nas despesas, de modo proporcional,
com cortes nas despesas mais improdutiva e dispensável.
As prestações normais, os apoios na área de saúde para os
idosos são mais importantes do que concertos de música e fogos
de artifícios. Por isso a ação social que procura dar resposta a
situações particulares, a melhoria das condições de habitabilidade
das famílias mais carenciadas ou o apoio na aquisição de
medicamentos tem merecido particular atenção.
Mesmo nesta época difícil o nosso Concelho não esquece os mais
carenciados.
José Carlos Carreiro
Presidente da Câmara Municipal
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dANos CAUsAdos peLA sCUT
RevoLTAm pRopRieTÁRios de TeRReNos
CÂmARA iNTeRCede JUNTo dA RespoNsÁveL dA oBRA e do GoveRNo
A câmara e os proprietários de terrenos lesados pela obra da SCUT estão revoltados com a despreocupação da responsável pela
obra, da construtora e do Governo Regional, face aos problemas decorrentes da execução da obra Scut, e à falta de palavra
com compromissos assumidos. Perante a situação, o presidente da Câmara do Nordeste pediu a 22 de maio do corrente uma
reunião ao Governo Regional.
Até agora, o Governo tem demonstrado falta de vontade, assim
como a Euroscut (dona da obra) e a Vialscut (construtora,
anteriormente denominada Ferrovial Agroman) em dar resposta
ao Inquérito Administrativo instaurado no concelho, ao qual foram
apresentadas 50 reclamações, tendo nos dois ofícios remetidos
à câmara ficado notório, para os proprietários e autarquias
lesadas, que as três entidades estão unidas para se eximir das
responsabilidades respetivas.
TERRENOS SEM ACESSO E EXPROPRIAÇÕES POR PAGAR
As queixas vão desde terrenos que ficaram sem acesso (6), a
terrenos que se encontram impróprios para cultivo (7), bem como
proprietários que não receberam o pagamento das expropriações
(23) e outras situações (8), num total de 44. As restantes
reclamações (6) foram apresentadas por autarquias. Cerca de 23
proprietários, a quem foram expropriados terrenos, ainda não
foram ressarcidos das vendas, nem têm obtido nenhuma resposta

dos responsáveis da obra. Seis proprietários ficaram ainda com
acesso cortado aos seus terrenos, vendo-se obrigados, desde
o início da obra até agora, a usar os terrenos de proprietários
vizinhos para aceder aos seus.
REPOSIÇÃO DE SOLO DAS CASCALHEIRAS
A construtora também não cumpriu a caução para reposição do
solo usado para extração de cascalho. O compromisso estabelecido
entre a construtora e os proprietários das cascalheiras passava
pela colocação de terra vegetal nas referidas zonas, de forma a
repor os terrenos e evitar o deslizamento de terras e de inertes
(que já aconteceu neste inverno) para os terrenos vizinhos. Neste
caso, a câmara vai exigir à Ferrovial o cumprimento da caução,
preocupada com os prejuízos que já se fazem sentir e com a
eventualidade de fortes chuvadas e das consequências que daí
podem advir.
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TRiBUNAL do NoRdesTe vAi mANTeR As poRTAs
ABeRTAs e FUNCioNÁRios Não são desLoCAdos
O município vê como mal menor a segunda opção do Ministério
da Justiça de manter o Tribunal do Nordeste de porta aberta e com
os seus funcionários, embora sem juiz residente e sem Ministério
Público.
Estas novas notícias para o Tribunal do Nordeste surgiram na
sequência da reunião que o presidente da Câmara do Nordeste, José
Carlos Carreiro, teve no dia 12 de junho com o chefe de gabinete da
ministra da Justiça, tendo este garantido, na sequência das várias
diligências da autarquia, que as portas do Tribunal do Nordeste não
se encerram e que os funcionários não serão deslocados do concelho,

mantendo-se também os julgamentos no Nordeste, passando o
tribunal do concelho a uma extensão do Tribunal da Ribeira Grande.
Nesta reunião ficou também garantido ao presidente da câmara
que vão ser feitas obras no edifício do Tribunal do Nordeste e que
vão ali ser colocados equipamentos para que seja possível fazer a
entrega de processos no Nordeste.
Para a câmara municipal que esta segunda opção do MJ é sem
dúvida melhor do que a anterior, que previa para o Tribunal do
Nordeste o encerramento total dos seus serviços e deslocação dos
funcionários, com grande prejuízo para os nordestenses.

RepARAção dA FoZ dA RiBeiRA e LomBo GoRdo
Para arrancar a época balnear em segurança, o município
procedeu à vistoria e consequente licenciamento da zona balnear
da Foz da Ribeira, assim como às obras habituais de reparação
e de limpeza, estando a piscina apta a receber os banhistas. As
reparações passaram por pintura da piscina, dos muros e paredes,
manutenção dos balneários e sanitários, colocação de papeleiras,
substituição de placas e requalificação das casas de apoio à zona.

A piscina da Foz da Ribeira, por ser a zona balnear mais
frequentada, está servida de nadador salvador até ao fim da época
balnear, tendo sido feita candidatura ao Edital de Praia.
Na Praia do Lombo Gordo, que este ano tem areal, foram reparados
os balneários, o acesso, os passeios e substituídas as papeleiras,
para receber os banhistas com as condições mínimas de
utilização.
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pRoToCoLo Com As JUNTAs

pARA mANUTeNção de espAços pÚBLiCos
A câmara aprovou a celebração de protocolo de transferência de competências para as juntas de freguesia do concelho. As
verbas destinamse na sua maioria à manutenção e beneficiação dos edifícios públicos de gestão das autarquias, aos jardins
públicos, parques e alguns miradouros.
Transferências por freguesia e finalidade
Junta do Nordeste – 27.385,00 para reabilitação do cemitério municipal
Junta da Lª da Fazenda – 19.621,00 para reabilitação dos sanitários públicos, jardins públicos, capela mortuária, Parque da Morgada e
Largo Padre Amaral.
Junta de São Pedro do Nordestinho – 9.010,00 para requalificação dos sanitários públicos, Jardim Padre Dinis da Luz, capela mortuária
e jardim da escola.
Junta de Santo António do Nordestinho – 9.010,00 para requalificação dos sanitários públicos, Jardim Gregório Macedo, capela
funerária e parque infantil.
Junta de Algarvia – 9.010,00 para requalificação dos sanitários públicos, Miradouro da Vigia da Baleia, Largo Pe. Virgínio Inácio Machado,
capela mortuária e espaço envolvente.
Junta de Freguesia de Santana – 10.893,00 para requalificação dos sanitários públicos, jardins públicos da Feteira Grande e Feteira
Pequena, capela mortuária e Miradouro do Pesqueiro.
Junta da Achada – 23.783,00 para reabilitação do parque infantil da freguesia
Junta de Achadinha – 18.860,00 para beneficiação da capela funerária e exteriores.
Junta da Salga  19.580,00 para requalificação da Foz da Ribeira das Coelhas.
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ApoiAdAs As iNsTiTUiçÕes
A câmara atribui anualmente um apoio monetário às
instituições do concelho, com vista ao funcionamento
destas e auxílio a despesas com deslocações e outros
encargos. As três filarmónicas do concelho são
as instituições que recebem maior apoio, 13.285
euros (à exceção da filarmónica da Lomba da
Fazenda, contemplada com 11.500 euros por não ter
efetuado intercâmbio), a que se segue os Bombeiros
Voluntários do Nordeste, com 10.685 euros, para
funcionamento, seguro do pessoal contratado e
deslocação da Charanga, e o Centro Desportivo e
Recreativo, sendo a este atribuído 10 mil euros para
concretização do programa de atividades.
À Casa do Povo da Lomba da Fazenda é dado o apoio
de 1900 euros, para fazer face a encargos com o
funcionamento da entidade, assim como 1000 euros a todas as
comissões fabriqueiras, com vista a apoiar a realização das festas.
O Grupo de Cantares do Nordeste foi apoiado em 1000, com vista
a despesas de funcionamento, e a Orquestra Ligeira com 1644
euros, também para despesas de atividade do grupo e para o
intercâmbio efetuado.
As associações de caráter social e educativo também recebem
a ajuda do município, sendo atribuído à Associação Padre José
Lucindo Graça e Sousa 892 euros, para funcionamento desta,
500 euros à Associação Cidade Rural da Salga, 300 euros para o
Centro Padre Francisco Jacinto do Amaral, e o mesmo valor para
a Associação Cultural e Desportiva da EBS do Nordeste, sendo a

associação de pais da escola apoiada em 700 euros, em ambos os
casos com vista ao desenvolvimento do plano de atividades.
A ação social do Lions Clube do Nordeste é igualmente apoiada
pela autarquia, com a atribuição de 700 euros, assim com os
agrupamentos de escuteiros. O agrupamento da Lomba da
Fazenda recebe 400 euros e os agrupamentos da Pedreira e de
Santo António 200 euros, sendo direcionado o apoio para despesas
de funcionamento.
A Associação Nordeste Jovem é a entidade que recebe a maior fatia
do apoio concedido pelo município às instituições e associações,
sendo o apoio monetário, no valor de 50 mil euros, direcionado
para a realização das Festas do Nordeste.

iNveNTÁRio de ediFÍCios
QUe CoNTeNHAm AmiANTo
O amianto é um mineral cancerígeno
O amianto é prejudicial para a saúde e para o ambiente e a
legislação tem vindo a ser mais exigente com as construções
que contenham este produto. O amianto é um mineral
identificado como cancerígeno e, embora já não seja permitida
a sua produção e aplicação, só muito recentemente começou
a dar-se os primeiros passos para a sua remoção em edifícios
públicos e privados.

Neste sentido e derivado da lei, a câmara municipal informou
os munícipes da obrigação de realização de um inventário das
instalações, estruturas, edifícios ou equipamentos, públicos
e privados, que incorporem produtos contendo amianto na
área do concelho, o qual decorreu até 25 de maio do corrente.
Todavia, os proprietários, incluindo de habitações, que
não tenham procedido à identificação de construções
que contenham este tipo de produto podem ainda fazê
lo junto da Direcção Regional do Ambiente .
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NoRdesTe Com CeNTRo mÉdiCo
doTAdo de vÁRiAs espeCiALidAdes
O Centro Médico Dra. Cristina Gaspar inaugurou a meados de
junho novas valências, passando a oferecer 18 especialidades
clínicas. A policlínica, a ocupar o mesmo espaço do centro
médico já existente, mas agora ampliado, possui cinco gabinetes
médicos, dois dos quais de medicina dentária e três destinados às
diversas especialidades em regime de rotatividade. Serão assim
facultadas consultas nas áreas de acupuntura, medicina familiar,
alergologia, análises clínicas, cardiologia, gastrenterologia,
cardiologia, ginecologia, medicina dentária, medicina interna,
nutrição, ortopedia, osteopatia, otorrinolaringologia, prótese

dentária, pediatria, psicologia, psicoterapia, terapia familiar,
psiquiatria, radiologia, ecografia e terapia da fala. Os especialistas
vão deslocar-se ao centro médico uma ou duas vezes por mês,
havendo alguns que o farão semanalmente.
O presidente da câmara municipal, José Carlos Carreiro, esteve
presente no ato inaugural da policlínica, tendo na ocasião se
congratulado com a iniciativa, que em muito vem enriquecer
o Nordeste, e felicitado a dra. Cristina Gaspar e a família pelo
contributo que prestam ao concelho na área da saúde, assim como
pela inovação e qualidade do investimento realizado.

pResideNTe ReCeBe depUTAdo

dA AssemBLeiA dA RepÚBLiCA
No âmbito das Jornadas de Trabalho Parlamentar que o PCP realizou na região em maio, o deputado Agostinho Lopes e membros
da direção regional do partido reuniram-se, a pedidos dos
mesmos, com o presidente da câmara para discussão da situação
do Tribunal do Nordeste.
No encontro, o deputado manifestou apoio ao município no sentido
da manutenção da Comarca do Tribunal do Nordeste, prometendo
desenvolver esforços neste sentido na Assembleia da República.
O presidente da câmara, como tem feito com todos os grupos parlamentares, quer da Assembleia da República quer da Assembleia
Regional, agradeceu o empenho demonstrado, fazendo votos de
que todos os grupos parlamentares se empenhem nesta causa
dos nordestenses, ao longo deste processo de reformulação do
mapa judiciário.
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eNCeRRAmeNTo dAs ComemoRAçÕes
dos 150 ANos dA eCo ediFiCANTe
A Filarmónica Eco Edificante encerrou as comemorações dos 150
anos da fundação da instituição com mais dois momentos culturais,
nos dias 22 e 23 de abril. A primeira sessão teve lugar no Centro
Municipal de Actividades Cultuarais com uma hastear de bandeiras
ao som da filarmónica, a que se seguiu algumas intervenções
sobre a secular instituição, estando entre os convidados o mestre
organeiro Dinarte Machado, natural da Vila do Nordeste, a quem
foi atribuído o título de Comendador da Ordem de Mérito pelo
Presidente da República em 2010, pelo trabalho valioso que tem
desenvolvido na restauração de vários órgãos históricos no país,
ente estes, os recém-restaurados seis órgãos da Basílica de Mafra.
O mestre Dinarte Machado tem uma relação especial com a
Filarmónica Eco Edificante, não só por ser a maior instituição da
Vila do Nordeste, desde sempre muito acarinhada pelo povo desta
vila, mas por ter sido durante muitos anos vizinho da sede da
instituição, na casa onde nasceu e cresceu. Ficou-lhe para sempre
gravado na memória a movimentação frequente dos ensaios e das
saídas para atuação dos músicos, e das noites infindáveis em que
ficava a ouvir a filarmónica.
Na sessão solene, intervieram ainda os presidentes da câmara, da
Junta de Freguesia do Nordeste e da Filarmónica Eco Edificante. Na
ocasião, a junta de freguesia presenteou a Eco Edificante com uma
fotografia dos elementos que integram atualmente a filarmónica,
para afixar na sede juntamente com outros músicos e direções que
ao longo destes 150 anos integraram a Eco Edificante. O município,
por sua vez, brindou todos os músicos e direção com um calendário
alusivo à comemoração dos 150 anos da filarmónica.
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A 23 de Abril, dia em que foi fundada a Eco Edificante e dia do
padroeiro São Jorge, a filarmónica participou na eucaristia
em Honra de São Jorge (missa celebrada pelos músicos e
diretores da instituição já falecidos) e integrou a procissão aos
Enfermos.

EFEMÉRIDE ASSINALADA COM VASTO PROGRAMA
A comemoração dos 150 anos da fundação da Eco Edificante
integrou várias atividades da filarmónica ao longo do ano.
Em agosto de 2011 fizeram uma gravação para o programa
“Filarmonia” da RDP Açores (de Jorge Santos e Paulo Torre). Em
setembro, organizaram um festival de bandas de música na Vila
do Nordeste, e no início de 2012 promoveram um concerto de Ano
Novo pela Banda Militar em conjunto com o Coral de São José, na
Igreja Matriz da Vila.
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iNAUGURAdo TReATo
dA FeTeiRA peQUeNA
A requalificação e ampliação do treato da Rua das Almas, na
Feiteira Pequena, executadas pela junta de freguesia ao abrigo de
protocolo com o município, foram inauguradas no início de junho,
apanhando ainda a altura das festividades do Espirito Santo.
A Junta de Freguesia de Santana preparou uma bonita festa de
inauguração do treato, com a procissão do Espirito Santo, da
igreja até ao local, acompanhada pela Filarmónica Estrela do
Oriente, e ofereceu as sopas do Espirito Santo a toda a população.
O presidente e vice-presidente da câmara municipal estiveram

presentes no ato inaugural, tendo o presidente da câmara felicitado
a junta e todas as pessoas que colaboraram na preparação da
festa de inauguração, fazendo também referência à dignidade
que a requalificação do treato e zona envolvente veio trazer à
freguesia e ao império do Espirito Santo que habitualmente ali se
realiza.
A requalificação consistiu no recuo do treato ali existente e
criação de um largo para realização das festividades, com bancos,
iluminação, pequenos espaços de jardim e papeleiras.

TURismo em espAço RURAL disTiNGUidos Com
GALARdão CHAve veRde
Os empreendimentos de Turismo em Espaço Rural da TRADICAMPO,
Casa da Fonte, Casa da Talha e Casas do Pátio, do empresário Ricardo
Peixoto, foram distinguidos com o galardão internacional GREEN
KEY (Chave Verde) em reconhecimento pelas suas boas práticas
ambientais.
A Chave Verde é programa internacional de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que promove a implementação de novas formas
de encarar a gestão e a utilização de estabelecimentos turísticos.
Da atribuição deste prestigiado galardão, resultarão benefícios para
a Tradicampo, que se estenderão ao concelho de Nordeste e às
freguesias onde se localizam os empreendimentos, em São Pedro do
Nordestinho e na Algarvia.

10

NA ComemoRAção do CeNTeNÁRio
dA miseRiCÓRdiA
CÂmARA ApRovA voTo de CoNGRATULAção

A Câmara do Nordeste atribuiu um Voto de Congratulação aos órgãos
sociais da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, a propósito da
comemoração dos 100 anos de vida desta instituição- fundada a 12
de maio de 1912- em reconhecimento da dinâmica e valioso serviço
social que tem prestado aos nordestenses.
BUSTO DE ANTÓNIO ALVES DE OLIVEIRA OFERECIDO À SANTA
CASA
Convidada a associar-se às comemorações do
centenário, que se realizaram a 12 de maio, a câmara
ofereceu à misericórdia um busto de António Alves de
Oliveira, em mármore, obra do escultor Anjos Teixeira,
esculpida na década de 1930 no continente português,
colocada na sede da instituição, junto à porta principal
do lar de idosos.
António Alves de Oliveira foi o mentor da criação da
Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, na companhia
de um grupo de nordestenses preocupados com o
desenvolvimento social da sua terra.
A ação da Santa da Misericórdia do Nordeste, referiu
o presidente da câmara, José Carlos Carreiro, na
cerimónia, está bem patente no Lar de Idosos, no
Serviço de Apoio ao domicílio, com distribuição de

refeições aos utentes, nos Centros de Convívio, nos Espaços para
os tempos livres de crianças, no Centro de Dia, residência dos SemAbrigo e Escola Profissional.
“A poucos dias de fazer cem anos de vida, tem uma longa história
gravada na memória dos nordestenses no auxílio aos mais
carenciados, aos mais desprotegidos e aos abandonados, não
fosse o seu lema a prática das mais lídimas virtudes cristãs, que
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são as 14 obras de misericórdia, conforme dispõem
os estatutos. A Santa Casa do Nordeste manteve
durante muitas décadas um serviço hospitalar,
regionalizado nos anos setenta do séc. XX, que foi
a única instituição do género no concelho de apoio
à saúde, a quem os nordestenses mais carenciados
recorriam nas suas enfermidades.
Ao longo dos seus cem anos de vida é assinalável
a galeria de beneméritos que a ela doaram os
seus bens pessoais, o seu saber, a sua inteligência,
o seu esforço, o seu tempo e o seu entusiamo.
Homens como António Alves de Oliveira, Pe. Jacinto
D’Amaral, Ernesto Macedo Neves, Francisco Alves
de Oliveira, Pe. José Lucindo da Graça e Sousa,
Adolfo Francisco Soares, Pe. Luís Cabral, António
Medeiros Fernandes e Dr. Eduardo Manuel Pacheco
de Medeiros contribuíram decisivamente com o seu
esforço e empenho para o prestígio da instituição,
destacando-se sobremaneira o trabalho realizado
pela instituição nas últimas décadas, com o apoio do
Governo Regional dos Açores e da Câmara Municipal
de Nordeste”, concluiu o presidente da câmara na
intervenção que fez na cerimónia comemorativa do
centenário.

RepÚBLiCA CoNdeCoRA A miseRiCÓRdiA do NoRdesTe
Na cerimónia que assinalou o Dia de Portugal, 10 de junho, o Representante
da República para os Açores, Pedro Catarino, condecorou a Santa Casa da
Misericórdia do Nordeste pelo seu centenário. A distinta condecoração foi
recebida pelo provedor da instituição, na residência oficial, em Angra do
Heroísmo.
Nas comemorações do Dia da Região Autónoma dos Açores, a Misericórdia
do Nordeste foi também distinguida com as Insígnias Autonómicas de
Mérito Cívico, atribuídas pela Assembleia Legislativa Regional. A distinção
da Região reconhece a atividade prestada aos mais carenciados pela
Misericórdia e a celebração do centenário da instituição.
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Comunidade

NATURAis dA LomBA dA FAZeNdA
ReUNidos em ToRoNTo

FesTA de ANGARiAção de FUNdos ReNdeU 22 miL dÓLARes
A comissão de festas do Portuguese Canadian Integration
Movement (PCIM) - 1ª. Irmandade do Divino Espírito Santo de
Mississauga, organizou a 28 de Abril, no salão de festas do St.
John’s Hall em Mississauga, um jantar de angariação de fundos
para a nova casa do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora a
Conceição, na freguesia da Lomba da Fazenda.

Comissão e presidentes da Câmara do Nordeste e da Junta da Fazenda
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FESTA CONTOU COM 600 PESSOAS
Perto de 600 pessoas, vindas sobretudo de
Ontário, participaram nesta festa dos naturais
e amigos da Lomba da Fazenda, que teve a
presença do presidente da Câmara do Nordeste,
José Carlos Barbosa Carreiro, e do presidente
da Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda,
António Miguel Soares. Esteve também presente
o monsenhor Eduardo Resendes, figura muito
querida da comunidade.
O número tão satisfatório de presentes e o
sucesso da festa foram possíveis graças à
dedicação da comissão organizadora, constituída
por Lisete Resendes, Dinarte Barbeiro Teves,
Arminda Costa, Francisco Nascimento, António
Sousa, Luís Teixeira, José Carlos Teves, Álvaro
Silva, Aníbal Pimentel, António da Mota e
Alcides Pimentel. Do jantar-convívio, a comissão
organizadora angariou 22 mil dólares.
FUNDOS VÃO PARA CENTRO PAROQUIAL
Depois da refeição, confecionada e servida por
muitos voluntários e familiares da irmandade do
PCIM, seguiu-se a apresentação dos convidados
vindos dos Açores, começando pelo presidente
da junta de freguesia da Lomba da Fazenda,
que enalteceu a alegria de marcar presença
neste evento perante centenas de nordestenses
que quiseram apoiar, com o seu contributo
monetário, a casa do Centro Paroquial de
N.S. da Conceição, que já se encontra em
funcionamento e a prestar ajuda em vários
sectores da comunidade.

Comunidade

Comunidade

Comissão organizadora e comitiva do Nordeste trocam lembranças
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Convidados e mons. Eduardo Resendes

Autarcas, Francisco Couto e esposa

Comunidade

Por sua vez, o presidente da Câmara do Nordeste,
José Carlos Carreiro, mostrou grande satisfação
em regressar ao Canadá, porque, conforme
confessou, se tratava de um convívio de benemerência para angariação de fundos destinados
ao Centro Social e Paroquial da Lomba da
Fazenda, referindo estar feliz.
Ambos os autarcas salientaram a importância de
manter viva a ligação aos Açores, convidando em
particular os nordestenses a visitar a sua terra natal,
sempre que puderem pois serão sempre bem
recebidos.
No fim das intervenções, foram trocadas algumas
lembranças. Dinarte Teves, presidente do PCIM, e
a filha entregaram duas placas de agradecimento
aos dois convidados vindos de São Miguel, sendo
também entregues vários sacos com recordações
do concelho do Nordeste aos membros desta
organização.
VÁRIOS ARTISTAS MARCAM PRESENÇA
O entretenimento esteve a cargo do Dj ‘’Musical
Cocktail’’ de London e de um grupo de amigos vindos
também de London, na sua maioria oriundos do
concelho de Nordeste, que encantaram os presentes
com alguns temas tradicionais dos Açores. O artista
da noite foi Victor Martins, que cantou vários temas
do seu novo CD lançado recentemente.
Os empresários luso-canadianos ofereceram vários
produtos para leiloar e sortear nos bilhetes vendidos
durante a noite com valiosos prémios.

deLiBeRAçÕes
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AssemBLeiA mUNiCipAL
A assembleia municipal reuniu-se ordinariamente a 19 de abril,
presidida por João de Deus Andrade de Sousa. A arrancar a
reunião, os deputados tomaram conhecimento das resposta de
diferentes grupos parlamentares da Assembleia da República
e Regional à moção da câmara a favor da manutenção do

Tribunal do Nordeste, assim como da comissão parlamentar na
Assembleia da República que lida com este género de assuntos, do
chefe da Casa Civil do Presidente da República, do Representante
da República para os Açores, do gabinete do primeiro-ministro
e de outras entidades, todas a mostrar ações desenvolvidas ou
empenhamento pela manutenção da comarca no concelho.
Por proposta da câmara, a assembleia aprovou por unanimidade
a delegação de competências nas juntas de freguesia do
concelho, sendo o protocolo a assinar com a Junta de Freguesia da
Achada aprovado por maioria de votação. As transferências para
as autarquias tem por fim, na sua maior parte, a manutenção ou
requalificação dos centros urbanos, jardins públicos e miradouros
ou parques das freguesias.
Por último, a assembleia aprovou por maioria a Prestação Contas
de 2011, a Aplicação do Resultado Líquido do Exercício do mesmo
ano, e a segunda revisão do Orçamento da Receita e da Despesa
para 2012.

CÂmARA mUNiCipAL
SESSÃO DE 13 DE JUNHO
TAXA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA
A câmara aprovou por maioria fixar em 1 por cento a taxa de
controlo da qualidade da água e de deposição de águas residuais
no preço final ao consumidor, dentro dos limites estipulados por
lei. A cobrança desta pequena taxa destina-se aos encargos do
município com o sistema de tratamento da água para consumo.
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
DA NORDESTE ACTIVO E HSN
Depois de apreciar os documentos, a câmara aprovou por
maioria o relatório de execução orçamental referente ao primeiro
trimestre de 2012 da Empresa Municipal Nordeste Activo, gestora
das águas, resíduos e infraestruturas turísticas e desportivas. O
mesmo procedimento foi tido para com a Empresa Municipal de
Habitação Social do Concelho do Nordeste (HSN).
SESSÕES DE 30, 16 E 2 DE MAIO
AGRADECIMENTO POR VOTO DE CONGRATULAÇÃO
A autarquia tomou conhecimento do agradecimento da mesa
administrativa da Misericórdia do Nordeste pelo voto de

congratulação atribuído pelo município a propósito do seu
centenário, em que louva a iniciativa em prol da dignificação da
instituição.
LICENÇA DE TÁXI ISENTO DE DISTINTIVO E COR PADRÃO
Foi aprovada por unanimidade a atribuição de licença de
serviço de táxi para a freguesia de Santo António do Nordestino,
com estacionamento fixo junto ao jardim público da localidade.
CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA A ÁREA DA ELETRICIDADE
Face ao número reduzido de funcionários do quadro especialistas, a câmara emitiu parecer positivo à contratação de
prestação de serviços de um técnico na área da eletricidade,
para proceder à manutenção dos postos de transformação do
Complexo Desportivo Municipal e do Parque dos Caldeirões,
manutenção dos painéis solares do parque de campismo,
apresentação de declarações de responsabilidade pelas
instalações elétricas dos edifícios municipais, entre outras
atividades.
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deLiBeRAçÕes
social que tem desenvolvido em prol dos nordestenses.
A propósito da comemoração do centenário, a autarquia
deliberou por unanimidade oferecer o busto de António Alves
de Oliveira à instituição, fazendo jus ao primeiro provedor
da Misericórdia do Nordeste e ao impulsionador da sua
criação.

VOTO DE CONGRATULAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE INSÍGNIAS
AUTONÓMICAS AO PADRE FERNANDO TEIXEIRA
E MISERICÓRDIA DO NORDESTE
A autarquia aprovou por unanimidade um voto de congratulação
pela atribuição das Insígnias Autonómicas ao Padre Fernando
Teixeira, pela Assembleia Legislativa Regional no dia comemorativo
da Região. As Insígnias, de Mérito Cívico, reconhecem a atividade
do padre Fernando Teixeira, natural deste concelho, ao serviço da
Igreja e dos mais carenciados e também assinalam os seus 50 anos
de sacerdócio.
A câmara deliberou também tomar conhecimento do Voto de
Congratulação apresentado pelos deputados do Partido Socialista
pela atribuição das Insígnias Autonómicas à Santa Casa da
Misericórdia do Nordeste.
SESSÕES DE 18 E 11 DE ABRIL
VOTO DE CONGRATULAÇÃO À MISERICÓRDIA
Por unanimidade, a autarquia aprovou um voto de congratulação
à Santa Casa da Misericórdia, por altura da comemoração dos
100 anos desta instituição, em reconhecimento pelo trabalho

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE MOBILIDADE
Perante a possibilidade de elevado número de pedidos de
apoio por instituições com vista a intercâmbio e mobilidade, a
câmara aprovou, por maioria, que passarão a ser privilegiadas as
entidades que não beneficiaram de ajuda no ano anterior para este
fim.
APOIO À CULTURA, RECREIO E À MOBILIDADE
Por maioria, foi deliberado atribuir à coletividades culturais, recreativas, sociais e outras, que apresentaram candidatura ao
município, um apoio monetário, para fazer face às despesas de
funcionamento, plano de atividades e deslocações para fora da
ilha.
SESSÕES DE 28 E 6 DE MARÇO
APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A câmara aprovou por maioria a Prestação de Contas de 2011,
submetendo-os posteriormente à assembleia municipal, assim
como a segunda revisão do Orçamento da Receita para o ano
financeiro de 2012.
ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO 60
A autarquia aprovou, por unanimidade, a atribuiçao do Cartão 60+
a outros 11 munícipes, em resposta à procura muito significativa
que este apoio social criado pelo município tem tido.

Cães de RAçA peRiGosA
Recentemente verificou-se no concelho mais um ataque de um cão
de raça perigosa a uma pessoa, provocando vários ferimentos em
ambos os membros inferiores desta. Para além das consequências
para a saúde da pessoa atacada, a ocorrência de situações destas
obrigam a que o animal seja imediatamente recolhido pelo médico
veterinário municipal e encaminhado para o centro de recolha
oficial, sendo os custos suportados pelo dono do animal, havendo
ainda a possibilidade de o cão ter de ser abatido.
Atento à eventualidade de existência no concelho de mais animais
considerados de raça perigosa, que não obedeçam aos requisitos

obrigatórios, o município do Nordeste deixa um alerta à população
para que tenha em atenção o perigo e as exigências legais para
propriedade destas raças nos domicílios.
Estipulado por lei (decreto-lei 315/2009 de 29 de outubro e portaria
422/2004 de 24 de abril) são consideradas perigosas as raças cão
de fila brasileiro, dog argentino, pitbull terier, rootweiler, entre
outros, cuja propriedade obriga a ter placa identificativa no exterior
do domicílio, assim como a existência de um canil que permita
trancar o animal, além de vacinação, chip de certificação, seguro
de registo, entre outros requisitos que podem ser consultados na
lei.

ATividAdes do mUNiCÍpio
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Busto de António Alves Oliveira na Misericórdia

Reabilitação das Amoreiras, Grota do Bravo/ Nazaré

Manutenção de edifícios de património municipal

Toponímia em arruamentos

ATividAdes do mUNiCÍpio
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Sinalética

Parque Campismo

Apoio a Festividades

ATividAdes do mUNiCÍpio
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Foz da Ribeira

Ajardinamentos parques e miradouros
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Ação soCiAL e CpCJN

Comissão de pRoTeção
de CRiANçAs e JoveNs

ACompANHAmeNTo de 755 CRiANçAs e JoveNs
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Nordeste
(CPCJN), criada pela portaria n.º 805/94 de 10 de Setembro,
Diário da República, I - Série – B de 1994, encontra-se em
funcionamento desde 3 de Março de 1995, tendo até à presente
data acompanhando cerca de 775 crianças e jovens, assim como
as respetivas famílias, aplicando medidas de promoção e proteção,
tendo em vista evitar perigos a que estão sujeitas.

Com o objetivo de promover os direitos da criança, esta
comissão tem pautado a sua intervenção pela aproximação
com a comunidade, apostada em ações de sensibilização e
divulgação, com a finalidade de contribuir para a promoção do
desenvolvimento integral da criança, num ambiente saudável e
harmonioso.

ACTividAde dA CpCJN
Neste segundo trimestre, a CPCJN realizou
cinco reuniões, na modalidade restrita.
Foram feitos até à presente data 31 atendimentos, respeitantes aos 32 processos
que esta comissão está a acompanhar,
com a finalidade de proteger e promover
a segurança, saúde, formação, educação,
bem-estar e desenvolvimento integral
das crianças e jovens nordestenses.

C+ LidAR meLHoR Com o sTRess
Este projeto da CPCJN foi implementado na Escola Básica e
Secundária de Nordeste, pela psicóloga desta comissão, Dra. Sofia
Pereira, sendo destinado aos alunos do 7.º e 8.º ano, com idades
compreendidas entre os 13 e 15 anos. Trata-se de um projeto de
caráter geral, destinado a todos os alunos, mesmo que estes não
se encontrassem em risco.
Esta iniciativa foi constituída por oito sessões semanais, que

decorreram no horário letivo das aulas de Cidadania, durante
o primeiro trimestre de 2012, e envolveram cerca de 106
jovens. Pretendeu-se dotar os participantes de ferramentas que
possibilitem uma vivência menos negativa de situações como
a violência familiar, negligência e acontecimentos stressantes,
através de treino, resiliência, pensamento positivo, assertividade
e estratégias de coping.

Ação soCiAL e CpCJN
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CRiAR LAços em sANTo ANTÓNio do NoRdesTiNHo
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Nordeste (CPCJN)
promoveu mais um “Criar Laços” no passado dia 8 de junho, desta
vez na freguesia de Santo António, no Centro Cultural Pe. Manuel
Raposo. Esta iniciativa visa sensibilizar a comunidade para a proteção
e direitos da criança- indo ao encontro do trabalho diário da CPCJN-,
fazendo-o através de manifestações culturais e sócio-educativas.
O serão arrancou com a intervenção do presidente da comissão,
Rogério Frias, o qual fez referência ao trabalho desenvolvido pela
CPCJN e à finalidade do “Criar Laços”, evento que já se realizou em
outras freguesias e que pretende chegar a outras mais do concelho. A
atividade mais específica da comissão foi apresentada pelo representante da Associação de Pais da EBS do Nordeste, sendo também
presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Carlos Matos.
Foram muitas as forças vivas e a população que compareceu no
Centro Cultural Pe. Manuel Raposo para assistir ao serão cultural,
dinamizado pelas próprias instituições da freguesia, onde
participaram o Grupo de Teatro de Santo António, com duas peças,
o Agrupamento de Escuteiros 1342 de Santo António, também

com uma peça de teatro e duas danças, e a Camila Dutra com a
interpretação de dois números musicais.
A apresentação do espetáculo ficou a cargo da professora Rosa
Brasil, também dinamizadora da sua freguesia, estando sobretudo
ligada, há vários anos, à encenação e formação dos jovens de Santo
António na área do teatro.
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CULTURA

FANToCHes, pomBos, FÍsiCA,
mAGiA, piNTURAs e mUiTo
mAis No diA dA CRiANçA
O Dia Mundial da Criança, a 1 de junho, foi assinalado com uma
série de atividades lúdico-pedagógicas, no largo do Jogo da
Choca, centro da Vila do Nordeste, e também no Centro Municipal.
A câmara, como sempre acontece, apoiou as comemorações, este
ano com toda a logística envolvente, incluindo o transporte dos
alunos, e ofereceu a atividade de pinturas faciais.
O programa comemorativo, organizado pela escola, abrangeu
perto de 400 crianças, e decorreu durante toda a manhã e
parte da tarde. Ao ar livre, as crianças puderam participar
numa aula de aeróbica, assim como numa demonstração dos
Bombeiros Voluntários do Nordeste e da Polícia de Segurança
Pública local. No mesmo largo, mas no interior de uma tenda,
um grupo de enfermeiros do Centro de Saúde do Nordeste e o

departamento de física da escola e alguns alunos mais velhos
com atividades diversas proporcionaram às crianças bons
momentos de diversão e também de aprendizagem para os mais
atentos.
O Clube de Leitura da EBS do Nordeste juntou-se às comemorações
com um pequeno espetáculo de fantoches, no Centro Municipal,
muito aplaudidos pelas crianças, e o Clube de Amigos da
Columbofilia do Nordeste fez uma largada dos pombos-correio
das escolas que apadrinharam um pombo no decorrer do ano
letivo.
Os meninos do quinto e sexto ano também participam este ano
em algumas atividades, nomeadamente numa visita ao Pombal
Escola Municipal do Nordeste.

CULTURA
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mUNiCÍpio ApoiA ATividAde do diA do AmBieNTe
O Projeto da Educação para a Saúde (PES) e o Projecto Eco-Escolas
da EBS do Nordeste assinalaram os dias mundiais do Ambiente, do
Coração e da Atividade Física com um passeio à fajã do Rodrigo. O
passeio decorreu da parte de manhã do dia de ontem (5 de junho)

juntando um grande número de alunos da EBS do Nordeste,
incluindo o 4º ano da básica da Vila, tendo a câmara municipal
cedido as t-shirts alusivas à data comemorativa e apoiado no
transporte até ao início do trilho.

TRAdição dos mAios
A tradição caiu consideravelmente, mas ainda há no Nordeste
quem persista em lembrar a tradição. Na freguesia de Santo
António, quem mantém muito viva a tradição é a família Paim (a
fotografia foi-nos enviada por Eliana Paim) inspirados nos usos e
costumes da vida rural.
Entre outros significados, os Maios são símbolo da chegada da
Primavera e de apelo às boas colheitas, havendo quem noutros
tempos acreditasse que a presença destes seria uma forma de
agradar os espíritos e atrair energias positivas.
No Nordeste, contam os mais velhos da Vila do Nordeste, o Maio
servia para afastar a preguiça de quem entrasse na casa naquele
primeiro de Maio, acreditando que tal se repercutiria no resto do ano.

Para evitar tal mal, o Maio era colocado à porta ainda de madrugada.
O dia 1 de Maio está também muito ligado à chegada da Primavera
e à agricultura, constituindo, por exemplo, sinal de má colheita da
fruta o facto de chover neste dia.

ACTividAde do CeNTRo
ACTividAde do CeNTRo
despoRTivo e ReCReATivo AmBieNTAL do
do NoRdesTe
pRioLo / speA
8 julho
VI Torneio de Pesca Desportiva da Achada
Porto de Pescas da Achada - 8 de julho

Visita Guiada “Da semente à planta”, visita guiada aos viveiros do
Projeto LIFE Laurissilva 20 de julho - 3 de Agosto - 10 de Agosto - 17
de Agosto - 31 de Agosto - 7 de setembro - 14 de setembro

14 julho
7h30 - VI Torneio de Pesca Desportiva de Alto Mar no Porto de
Pescas do Nordeste
10h00 às 15h00 - Passeio de barco aberto à população na baía
do Porto de Pescas do Nordeste (com apoio do capitão do Porto de
Ponta Delgada)

Saída de Campo “Priolo  O tesouro da Tronqueira”, saída de
observação de priolos – 21 de julho - 11 de agosto - 1 de setembro
- 15 de setembro

Consulte a página do CDRCN cdrcnordeste.com.sapo.pt

Atividade “De Ossos nas Mãos”, atividade para dar a conhecer um
pouco mais sobre os ossos das aves. – 21 de julho - 4 de Agosto -25
de Agosto
Saída de Campo “Venha conhecer um projeto de conservação”,
visita guiada às ações de conservação. – 28 de julho
Visita Guiada “Conheça as Turfeitas “ visita guiada às turfeiras do
planalto dos graminhais – 17 de Agosto - 8 de setembro
Consulte a página do CAP centropriolo@spea.pt

CULTURA
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CeNTRo de
FoRmAção
mUsiCAL

FAZ A sUA 1.ª AUdição
Os alunos do Centro de Formação Musical do município fizeram
a sua primeira audição no mês de abril, no Centro Municipal.
Os nervos, normais de quem faz a sua primeira audição,
não impediram que os pais e outras pessoas que quiseram
assistir não apreciassem muito este momento tão bonito e

prometedor dos jovens que frequentam o centro de formação.
A audição foi preparada pela professora de piano e de bateria
do centro de formação, Marisa Oliveira, e contemplou a exibição
destes 2 instrumentos. O município, como promotor do
Centro de Formação Musical, apoiou e acarinhou a iniciativa.

CULTo Ao espÍRiTo sANTo

AiNdA Bem pReseNTe

O lugar da Pedreira abriu as festas as festividades do Espirito Santo
com o Império da Ascensão de 17 a 20 de maio. As festas da Pedreira
mantêm alguns rituais mais antigos do culto ao Espirito Santo,
fazendo ainda a “despensa” com o carro de bois, as folias, os trajes a
rigor dos jovens que entregam as pensões, o jantar dos criadores e
as Sopas do Espirito Santo, estas já comuns a outros lugares.
Na Vila do Nordeste, nos mesmos dias, a Rua de Baixo realiza o seu
império, junto ao treato. Seguem-se os impérios das Courelas e da
Erva Má, ambos na Vila do Nordeste, havendo as habituais Sopas do
Espirito Santo no império da Erva Má, sempre muito procuradas. A
freguesia da Lomba da Fazenda inicia as festas no mesmo fim de
semana, com o império da Leira, também com as tradicionais sopas
abertas à comunidade, peculiares por serem sopas mais secas. Ainda
na Fazenda, realizam-se os impérios da Lomba da Cruz e das Almas.
Seguem-se as festas do Espirito Santo de Algarvia, de Santo
António, da Achada, Achadinha e Salga, algumas em maio e outras
já em junho. A freguesia da Salga, assim como a Achadinha, faz
dois impérios, e o império da Achada é procurado por muita gente
da ilha pelas grandiosas sopas do Espirito Santo.

CORTEJO DAS FESTAS
SOBRE A TEMÁTICA DO ESPIRITO SANTO
Com a finalidade de relançar as Festas do Espirito Santo- comuns
a todos os açorianos e à nossa diáspora-, foi escolhida a temática
destas festas para o cortejo etnográfico a realizar no dia 22 de julho,
no âmbito da Feira de Gastronomia e Produtos Locais. O desfile terá
uma representação de todas as freguesias, trazendo cada uma um
poucos dos rituais do culto ao Espirito Santo na sua localidade,
procurando-se também reavivar algumas práticas destas festas
que entretanto se foram perdendo.

posTo de TURismo e mUseU mUNiCipAL
Com HoRÁRio ALARGAdo
A partir de maio o Posto de Turismo e o Museu Municipal passam a funcionar com novo horário, definido para a época primavera
verão. Ambos os serviços passaram a fechar mais tarde e a estar abertos ao sábado. Os dois serviços têm o mesmo horário, estando
abertos de segunda a sextafeira das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h30, e ao sábado das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 16h00.
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Tiago Melo, ex-combatente, assistiu emocionado ao lançamento do livro que relata o seu caso, entre outros

LivRo ReLATA

soFRimeNTos de UmA GUeRRA

A câmara municipal acolheu o lançamento do livro de Lino Fraga,
sob o título Pátria Porque nos Abandonas? – Sofrimentos de Uma
Guerra, em homenagem a antigos combatentes do Ultramar que
residem e são naturais do concelho do Nordeste. A apresentação
foi feita em finais de março e na freguesia da Salga, no Centro
de Actividades Culturais, em homenagem ao antigo combatente
Tiago Melo.
O livro de Lino Fraga – natural da ilha do Corvo e também veterano
de guerra- reproduz várias conversas que o autor manteve com
combatentes da Guerra do Ultramar, publicadas na imprensa
diária durante cerca de dois anos. A intenção do autor com a
publicação da obra foi sobretudo “despertar consciências, em
particular do poder político, para as dificuldades extremas em que
vivem milhares de combatentes por todo o país, que sofrem de

traumas físicos e psicológicos profundos motivados pela guerra”.
Ao longo de quase 200 páginas, vários veteranos dão o seu
testemunho de guerra, entre estes o senhor Tiago Melo, da
freguesia da Salga, que logo nos primeiros dias de chegada
à Guiné foi atingido por um ataque de morteiro que lhe trouxe
consequências físicas para toda a vida.
O livro de Lino Fraga, embora não tendo a pretensão de reescrever
a história da Guerra do Ultramar, como o próprio autor alerta, é um
relato riquíssimo do ponto de vista humano, que nos faz voltar a
esse passado de Portugal, durante tantas décadas negligenciado
ou abafado, pós o 25 de Abril de 74, como se o facto de se falar
ou se assumir como combatente da Guerra do Ultramar “fosse um
feito traidor, ou a condecoração por feitos heroicos um crime de
lesa pátria”, como lembra o autor na nota introdutória do livro.
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A apresentação da obra esteve a cargo de
Carlos Melo Bento, também autor do prefácio. A Câmara Municipal adquiriu alguns
exemplares do livro para oferecer às pes
soas presentes no lançamento e a alguns
antigos combatentes que não puderam
estar presentes na sessão de lançamento.
A publicação, da Publiçor Editores, está à
venda nas livrarias habituais.

serão musical pela

preservação da viola da terra

O Nordeste recebeu o “Conversas à Viola”, juntando três tocadores
deste concelho e o professor Rafael Carvalho, dinamizador destas
Conversas à volta de um instrumento tão enraizado na história
musical dos Açores.
Para falar da história da Viola da Terra, foi convidada também
uma pessoa do concelho do Nordeste, a professora Maria Antónia
Fraga, natural da ilha de Santa Maria, mas a residir no Nordeste
há vários anos. Maria Antónia Fraga está ligada à Viola da Terra
desde criança. Por influência familiar, cedo criou gosto pela
música, tendo desenvolvido empatia especial pela Viola da Terra,
razão pela qual tomou a iniciativa, já lá vão alguns anos, de fazer
uma recolha sobre a história deste instrumento em várias ilhas dos
Açores. Foi esta recolha que Maria Antónia Fraga trouxe ao serão
Conversas à Viola, proporcionando aos presentes uma valiosa aula
de história. Valiosa não só pelos conhecimentos transmitidos,
mas sobretudo por despertar consciências para a necessidade de
preservar e acarinhar a Viola da Terra.
A segunda parte do serão Conversas à Viola foi preenchida pelos
tocadores, com música e alguma conversa à mistura sobre a
história musical de cada um dos deles, dois dos quais ainda

muito jovens, como o Rodrigo Furtado e o Alberto Melo. O outro
convidado foi o tocador José Manuel Furtado, pai do Rodrigo,
também ainda novo nestas andanças da Viola da Terra, mas músico
e pessoa com extenso currículo nas áreas da música e do teatro, na
sua freguesia, a Lomba da Fazenda. Ficou a faltar neste naipe de
tocadores do Nordeste, o músico Carlos Honorato, exímio tocador
de Viola da Terra, devendo-se a ausência a motivos de ordem
pessoal.
O professor Rafael Carvalho, como não poderia deixar de ser,
encantou os presentes com uma curta mas brilhante atuação.
O professor, ainda muito jovem, é o responsável e formador do
Curso de Viola da Terra no Conservatório de Ponta Delgada, sendo
natural da Ribeira Quente, a freguesia-berço que lhe incutiu
o gosto por este instrumento muito típico das desgarradas e
festividades deste lugar.
O evento Conversas à Viola vem já de 2011, criado pela Associaçao
Juventude Viola da Terra, da Ribeira Quente, tendo passado por
alguns concelhos, a promover a Viola da Terra e os tocadores das
próprias localidades, sendo o Nordeste o primeiro concelho a
receber o evento em 2012.
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ARTe e pATRimÓNio do
NoRdesTe em eXposição
A 24 de abril, a câmara municipal inaugurou na Sala de Exposições
do Município uma exposição intitulada “A Arte e o Património de
Nordeste no século XX”, dedicada aos anos compreendidos entre
1933 e 1974. Comissariada por Sérgio Rezendes, a exposição
teve como propósito a transmissão e preservação do espólio
patrimonial e artístico do concelho do Nordeste.
A mostra, que contou com a colaboração do Colégio do Castanheiro,
resulta de uma prospeção e investigação de três meses a todo
o concelho, de que resultou a inventariação de dezenas de
testemunhos de diferentes origens, desde as conhecidas escolas
do plano dos centenários, a postos de leite, chafarizes ou mesmo
arte fúnebre, que ficam inventariados para a posterioridade.

REPRESENTAÇÃO DA ANTIGA SALA DE AULA
Sendo as escolas do Plano dos Centenários uma das obras públicas
com grande evidência no concelho e tendo o município um
rico espólio destas antigas escolas destinado ao Museu Escolar
que pretende implementar, a exposição de arte e património
incluiu uma pequena representação da antiga sala de aula.
Perto de 250 pessoas visitaram esta exposição, sendo notória,
através das mensagens deixadas no livro de visitas, grande
satisfação dos visitantes pela possibilidade de recordar os
tempos de infância. Para os mais novos, foi dada a oportunidade
de ver quanto diferente era o ensino há pelo menos 40 anos
atrás.

Da revista Fugas, do jornal Público, de
eCos
abril deste ano, fomos encontrar, pela
mão de um leitor, este simpático artigo sobre o concelho do Nordeste.

O NORDESTE

AGoRA AQUi Tão peRTo

Agora que a via rápida está aberta e a funcionar, ir à vila de Nordeste já não é a aventura lenta e perigosa de outros tempos. Sem
ultrapassar os limites de velocidade, uns 25 minutos chegam e
sobram para percorrer a distância que, pela velha e sinuosa estrada
antiga, levava horas a fazer. Os turistas agradecem a dádiva, mas
muito mais os nordestinos: até há pouco, eram eles os grandes
prejudicados pelo afastamento dos polos mais centrais e desenvolvidos da ilha, o que tinha como consequência negar-lhes em
boa medida aquilo de que beneficiam os restantes micaelenses.
Os grandes lançamentos rodoviários encurtaram distâncias e a ilha
de S. Miguel está, pois, mais “pequena”. Com isso, o Nordeste não

perdeu nada do encanto de sempre, tornando acessíveis lugares e
espaços – a Ponta do Sossego ou a serra da Tronqueira, por exemplo – que se tornaram mais fáceis de visitar.
Na vila, o serviço da Estalagem dos Clérigos é apenas mediano,
mas a vista é soberba. E antes de descer até à zona Balnear da Foz
da Ribeira, pare no miradouro da Boca da Ribeira.
Como em muitos outros pontos desta costa abrupta, o panorama é
fantástico e apela à fruição dos percursos pedestres.
Carlos Pessoa
Revista Fugas, jornal Público, 13 abril 2012

