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município aloja 22 famílias 
na freguesia da salga
Em dia de aniversário do município (celebrou 498 anos a 18 de 
julho) a Câmara do Nordeste com a Junta de Freguesia da Salga 
inauguraram o loteamento de habitação social daquela freguesia. 
As habitações, de tipologia T4, T3 e T2, foram entregues a 22 famílias 
carenciadas, sem habitação própria e maioritariamente com filhos. 
Muito satisfeito por concretizar um sonho da população desta 
freguesia, o presidente da câmara, José Carlos Carreiro, disse ser 
a habitação um vetor fundamental das políticas de fixação das 
populações e do desenvolvimento social, acrescentando que “o 
Nordeste pela sua geografia e história é um concelho que carece 
grandemente de investimentos públicos na área da habitação pela 
pequena dimensão do parque habitacional que existe, assim como 

pelas condições de segurança dos edifícios, o inflacionamento das 
poucas habitações disponíveis (particularmente na freguesia da 
Salga), acrescido ainda da grave situação económica mundial que 
afeta particularmente o sistema bancário português e as famílias, 
com níveis de desemprego nunca vistos nos Açores.
“Há muito que a Câmara Municipal de Nordeste vem lutando para 
alterar este estado de coisas, apesar das enormes dificuldades 
com que se tem deparado, e, para um concelho pequeno como o 
Nordeste, com um parco orçamento de pouco mais de 4 milhões 
de euros de receitas transferidas pelo Orçamento Geral do Estado, 
é um esforço tremendo o investimento que estamos a fazer na 
habitação”, sublinhou o presidente da câmara.
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PERTO DE 400 MUNÍCIPES 
A RESIDIR EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS
O investimento no loteamento foi de dois milhões cento e vinte e 
dois mil euros, com a comparticipação do IRHU já prometida, em 
valores ainda em fase de negociação.
Este loteamento é o sexto promovido pelos executivos municipais 
de que o atual presidente foi responsável, ficando para trás o 
loteamento da Pedreira com 9 habitações, do Topo na Vila do 

Nordeste, com 27 fogos, dois com 15 fogos na freguesia da Lomba  
da Fazenda, um na freguesia de Santana, com 9 habitações, para 
além de várias habitações dispersas que o município comprou 
noutras freguesias do concelho, perfazendo um total de 102 
moradias. Estima-se em 400 o número de munícipes a residir em 
habitações condignas proporcionadas pelo município, sendo a 
habitação social um investimento sem igual até aqui no concelho, 
que no total, de 2005 para cá, perfaz 8 milhões e 400 mil euros.

programa de HaBitaÇÃo social comeÇa em 2004
Em 2004, o município assinou com o então Instituto Nacional de 
Habitação, agora Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, na 
presença da secretária de Estado de então, Rosário Águas, um acordo 
de cooperação para a construção de 40 casas, ao qual, pouco depois, 
em dezembro de 2005 se juntou um aditamento para a construção e 
aquisição de mais casas no mercado habitacional.
O sucesso deste programa rapidamente se espalhou no concelho e face 
aos pedidos existentes o município solicitou ao IHRU a ampliação do 
acordo para um total de 102 habitações.

Para permitir uma maior celeridade no processo, a câmara criou a 
Empresa Municipal de Habitação – HSN – a qual é responsável pela 
política de habitação do município, em particular no domínio da 
habitação social.
Este 2º Aditamento ao acordo da colaboração, celebrado em 2005, veio 
permitir a construção do loteamento habitacional da Salga, permitindo 
resolver a grave situação de carência habitacional desta freguesia 
estimando-se em 90 o número de munícipes a realojar.
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ano letivo
Mantêm-se no ativo as cinco escolas do 1º ciclo do concelho, não 
havendo encerramento de nenhum estabelecimento no presente 
ano letivo. A câmara municipal procedeu às habituais reparações dos 
edifícios, embora os estabelecimentos estejam ainda em muito bom 
estado de conservação na sequência da grande intervenção que a 
autarquia fez em todas as escolas do concelho.
A manutenção que o município faz no arranque do ano letivo é 
sobretudo de alvenaria, pinturas, reparação de pisos, canalizações 
e outras inter venções necessárias ao bom funcionamento dos  
estabelecimentos.

câmara procede a reparaÇões das escolas

No anterior ano letivo foram encerradas mais duas escolas no concelho, 
concretamente as escolas da Achada e de São Pedro. Estando em 
ótimo estado de conservação e para que estas tivessem alguma 
utilidade, a câmara municipal cedeu os edifícios, temporariamente, a 
instituições, para servir a educação e a cultura do concelho. A antiga 
escola do pré-primário da Achada passou a albergar um atelier de 
tempos livres da Casa do Povo de Santo António e o estabelecimento 
de São Pedro do Nordestinho está a ser utilizado pela Escola 
Profissional do Nordeste. As escolas do 1º ciclo da Achada e Feteira 
Pequena são as únicas que se encontram fechadas.
As escolas da Pedreira, de Santo António e da Feteira Grande, 
também passaram a ter outras funções, nomeadamente a Pedreira 
com um centro de informática do município e o agrupamento 
de escuteiros desta localidade, Santo António, também com um 
agrupamento de escuteiros e um atelier de tempos livres, e a Feteira 
Grande com outro centro de informática do município.

edifícios desativados 
passam a ter 
outras funÇões

CONSELHO EXECUTIVO COM NOVA DIREÇÃO
A câmara recebeu um ofício do conselho executivo da EBS do 
Nordeste a dar conhecimento dos novos membros que integram a 
direção da escola, sendo eleito presidente o professor Nuno Amaral 
e as professoras Nélia Maria Correia Miranda e Virgínia Maria da 
Silva Pinheiro como vice-presidentes. Ao novo órgão executivo, a 
câmara municipal endereçou votos de profícuo mandato a bem da 
educação do concelho. 

ANTERIOR DIREÇÃO AGRADECE APOIO DO MUNICÍPIO à 
ATIVIDADE ESCOLAR
A presidente do conselho executivo cessante da EBS do Nordeste, 
professora Edna Moreira, agradeceu através de ofício, em seu 
nome pessoal e dos restantes membros do executivo, todo o 
apoio prestado, durante os seis anos de mandato naquela escola, 
o qual em muito contribui para o sucesso das atividades que foram 
implementadas. Reconhecem ainda a colaboração e demonstram o 
sincero apreço da edilidade pela dedicação e trabalho desenvolvido 
com aquele estabelecimento de ensino.
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Embora a última solução apresentada pelo Ministério da Justiça 
para o Tribunal do Nordeste ainda não satisfaça a câmara, nota-se 
já alguma evolução nos contatos mantidos. Assim, o esforço que 
a Câmara do Nordeste tem desenvolvido junto do Ministério da 
Justiça, através da Associação de Municípios (ANMP), tem sido 
pela manutenção do Tribunal com as funções de Comarca, como 
até aqui funcionou.

Depois da ameaça de encerramento da Comarca, e na sequência 
de várias diligências desenvolvidas pela Câmara do Nordeste junto 
da Associação de Municípios e do próprio gabinete da ministra 
da Justiça, como foram oportunamente tornadas públicas, a  

luta pela manutenÇÃo 
do triBunal de comarca nÃo cessou

remodelação do mapa judiciário não excluiu o Tribunal do 
Nordeste, mas passou-o a uma extensão judicial.

Entre a opção de encerramento e passagem a extensão judicial, 
que garantirá a manutenção dos funcionários do tribunal e o 
atendimento ao público, com a possibilidade de realização de 
audiência e até de julgamento, a autarquia ficou obviamente 
mais satisfeita com esta última solução. Todavia, em nome de 
uma justiça igualitária para os cidadãos nordestenses, a 
autarquia continua a revindicar e a desenvolver os esforços 
possíveis para que o Tribunal do Nordeste se mantenha com 
todos os serviços de um Tribunal de Comarca.

registo de propriedades inseridas 
na faixa dos 50 metros 

a partir da linHa do mar
Na sequência de informação enviada pela Secretaria 
Regional dos Assuntos do Mar ao município, 
informa-se que os proprietários que pretendam ver 
reconhecido o direito de propriedade de prédios 
inseridos no leito ou margem das águas do mar, na 
faixa de 50 metros de largura a partir da linha do mar 
(no designado Domínio Público Marítimo), deverão 
intentar a correspondente ação judicial até 1 de 
janeiro de 2014. Para isso, deverão provar através 
de documentação que tais terrenos eram, por título 
legítimo, objeto de propriedade particular ou comum 
antes de 31 de dezembro de 1864 ou, caso se trate de 
arribas alcantiladas, antes de 22 de março de 1868.

Deverá ter-se em atenção que a Lei 54/2005 não interfere com a 
emissão de licenças de utilização de recursos hídricos e de concessões, 
as quais são reguladas pela Lei 58/2005 de 29.12. De acordo com 
esta lei não é feita qualquer diferenciação entre o procedimento para 
prédios rústicos e urbanos.

Após o reconhecimento de propriedade privada, o proprietário 
deverá solicitar junto da Secretaria Regional dos Assuntos do Mar 
a delimitação do Domínio Público Marítimo com prédios de outra 
natureza. Será através deste procedimento que ficarão definidos os 
limites da parcela.
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mais visitantes no nordeste neste verÃo
Em julho e agosto, o Posto de Turismo chegou a muito perto de 
1900 visitas, no total dos dois meses. O Museu Municipal não teve 
tão grande afluência mas ainda contou com cerca de 400 pessoas 
distribuídas pelos dois maiores meses de verão. No centro da Vila 
do Nordeste, no Miradouro da Ponta do Sossego, na Piscina da Foz 
da Ribeira, no Centro Ambiental do Priolo e mesmo na restauração 
foi visível um movimento de visitantes maior do que nos anos 
anteriores. A nova acessibilidade ao concelho terá atraído muitos 
visitantes, tando estrangeiros como gente da ilha que não se 
deslocava com tanta frequência ao Nordeste. 

PISCINA DA FOZ DA RIBEIRA MUITO PROCURADA
O bom tempo que se fez sentir nas primeiras semanas de agosto 
atraiu muitos banhistas à piscina municipal. Os semáforos colocados 
no caminho de acesso à zona balnear também contribuíram para o 

aumento de banhistas, pois trazem maior segurança numa via de si 
um pouco estreita e inclinada.
O tempo chuvoso que se fez sentir no final de agosto, ajudado pela 
intempérie consequente à passagem do furacão Gordon, que obrigou 
à remoção e limpeza de madeiras e outros detritos trazidos pela 
ribeira para a piscina, veio quebrar a frequência de banhistas. Será de 
ressalvar que a limpeza das madeiras da piscina foi feita no mais curto 
tempo possível (cerca de 4 dias) para não perturbar a época balnear. 
Para medir o grau de satisfação do visitante ao concelho do Nordeste, 
a câmara municipal distribuiu alguns inquéritos em pontos 
turísticos, como a Foz da Ribeira, o Miradouro da Ponta do Sossego 
e o Parque dos Caldeirões, tendo para o efeito aproveitado os jovens 
dos programas da OTLJ e do Estagiar nos meses de julho e agosto. 
O resultado do inquérito será oportunamente divulgado no Boletim  
Municipal.

A câmara, face ao anúncio de encerramento dos serviços da 
Casa do Povo da Achada / Santana e à consequente passagem 
da funcionária da Casa de Povo para os Serviços de Segurança 
Social, noutra localidade (medida da responsabilidade do governo 
regional), manifestou total desacordo e repúdio por tal atitude, 
que vem empobrecer mais a freguesia da Achada e prejudicar os 
munícipes daquela zona do concelho. “Tal como oportunamente 
nos opusemos ao encerramento doutros serviços, também agora 
entendemos que é dever do governo regional manter serviços 
mínimos no concelho, neste caso prestados pelas casas do povo, 
tanto mais que na presente situação funcionam na Casa do Povo 
da Achada serviços do Centro de Saúde de Nordeste”, manifestou 

autarquia manifesta-se contra encerramento  
do serviÇo da casa do povo da acHada

a câmara municipal, tendo sido solicitada, em finais de junho 
do corrente, uma audiência à Secretária Regional do Trabalho e 
Solidariedade Social.
Em reunião de câmara de 8 de agosto, a autarquia deliberou 
por maioria expressar a sua solidariedade para com a Casa 
do Povo de Achada, designadamente na sua pretensão de 
manter a funcionária nos três dias da semana à semelhança 
do que vinha acontecendo até agora, e reafirmar a posição já 
expressa de que deve ser dado tratamento idêntico à Achada, 
Maia e Furnas no que toca à manutenção dos Serviços e da fun- 
cionária.
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museu e posto de turismo 
com Horário de inverno
O Museu e o Posto de Turismo Municipal, na Vila do Nordeste, reduziram 

a partir da segunda semana de setembro o horário de abertura em 

consequência da diminuição de visitantes. Com o horário de inverno, o 

Posto de Turismo passa a estar aberto de segunda a sexta feira das 9h00 

às 12h00 e das 13h00 às 17h00, tendo o Museu Municipal o mesmo 

horário, à exceção do encerramento que é feito às 16h00.

Foi publicada a Lei nº 60-A/2011, de 30 de novembro que procedeu à alteração do Decreto-
Lei nº 287/2003, de 12 de novembro - Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.
Aquela Lei estabelece os princípios e regras operacionais nos quais assenta a avaliação 
geral de imóveis.
O artigo 15-C  da mesma Lei obriga as Câmaras a enviar para os Serviços de Finanças 
as plantas de arquitetura das construções aprovadas com exceção das construções feitas 
antes de 7 de agosto de 1951, caso em que deve ser feita a vistoria dos prédios a avaliar.
O mesmo artigo 15-C impõe que em caso de impossibilidade da entrega das plantas dos 
prédios urbanos devem os proprietários cooperar para se proceder ao apuramento da área 
da construção do prédio.
Assim, considerando que os Serviços de Finanças do nosso concelho estão a proceder 
à referida avaliação predial com o apoio técnico dos Serviços da Câmara; considerando 
que, por vezes, pode haver incorreções nas referidas medições, devem os proprietários, 
logo que notificados para o valor da avaliação dos seus prédios e sempre que se sentirem 
prejudicados na referida avaliação deslocar-se aos Serviços de Finanças de Nordeste para 
o efeito.
A Câmara informa ainda que ao abrigo do despacho nº 245/2012 – XIX, de 31 de março do 
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais podem ficar isentos de qualquer pagamento 
do IMI (antiga contribuição predial) os proprietários cujos prédios urbanos destinados a 
habitação própria e permanente estejam afetos a esse fim e cujos rendimentos anuais 
não ultrapassem os 14.630,00a e o valor total dos seus prédios não seja superior a 
66.500,00a.
Nestes termos as pessoas em condições de beneficiar desta isenção devem dirigir-se ao 
Serviço de Finanças de Nordeste para requerê-la, até 31 de dezembro.

aviso
imposto municipal 
soBre imóveis
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A câmara, em conjunto com a empresa municipal Nordeste Activo, 
promoveu uma ação de formação para os trabalhadores de ambas 
as entidades sobre gestão de resíduos, com especial realce para 
os Resíduos Sólidos Urbanos e para os Resíduos de Construção e 
Demolição.

Com o intuito de melhorar as condições de limpeza do concelho e 
na qualidade de entidades responsáveis pela gestão de resíduos 
no Nordeste, focaram-se aspetos essenciais no que respeita 
aos procedimentos de triagem, recolha, gestão e reciclagem de 
resíduos, alertando os trabalhadores para a obrigatoriedade de 
fazerem um trabalho responsável e cuidadoso, devendo respeitar os 
critérios definidos no que respeita à recolha e triagem dos resíduos.

Foram mostrados maus exemplos que se encontraram em diversos 
locais do concelho explicados os procedimentos corretos face a cada 

traBalHadores têm formaÇÃo 
soBre gestÃo de resíduos

tipo de situação. Adicionalmente, decidiu-se promover campanhas 
de esclarecimento junto da população, no sentido de elucidar 
sobre as melhores práticas de separação de resíduos resultantes 
da atividade doméstica, das limpezas dos terrenos agrícolas e das 
obras de construção civil.

O Conselho Diretivo da Federação EUROPARC concedeu 
o galardão da Carta Europeia de Turismo Sustentável 
à candidatura das “Terras do Priolo”, que incluiu os 
concelhos do Nordeste e Povoação. Este é o primeiro 
galardão da EUROPARC nos Açores, constituindo 
motivo de satisfação para o município do Nordeste, 
parceiro no plano de ação a desenvolver nos próximos 
cinco anos no concelho na área do turismo.

O galardão que certifica o território prevê a concretização 
de um plano de ação para o desenvolvimento do 
turismo de natureza em áreas protegidas contribuindo 
para a sustentabilidade dos ecossistemas naturais. 
Este galardão implica a aplicação duma metodologia 
participativa que permite a coordenação no território 
dos municípios, das diferentes instituições e agentes económicos relacionados com o turismo e a conservação da natureza em prol duma 
estratégia comum de desenvolvimento de um turismo sustentável. A apresentação pública do galardão teve lugar no passado dia 18 de 
setembro.

aprovada a candidatura à carta 
europeia de turismo
município parceiro do plano de aÇÃo a desenvolver nos próximos anos
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presidente no encontro de 
nordestenses dos estados unidos
convívio junta mais de mil naturais e amigos do nordeste

Milho, e ainda uma exposição de fotografia do Nordeste.
Este novo formato de convívio teve organização do empresário 
Tony Soares, proprietário do Inner Bay Restaurant. O nordestense, 
sempre ligado a estes convívios da diáspora, assumiu a 
coordenação do convívio, rodeando-se de um grupo ativo e 
entusiasmo, constituído por pessoas de quase todas as freguesias 
do concelho. 
As receitas da confraternização têm uma função social, destinadas 
este ano para instituições de apoio a crianças com necessidades 
especiais do concelho do Nordeste. A comissão vai ainda 
contemplar três jovens com bolsa de estudo, como tem feito até 
então. 

PRESIDENTE DA CâMARA FAZ A LIGAÇÃO DA COMUNIDADE à 
SUA TERRA 
Durante a confraternização, o presidente da Câmara do Nordeste, 
teve ocasião de deixar algumas palavras às centenas de 
nordestenses que ali se deslocaram, dizendo que estes convívios 
têm já uma reconhecida importância, por dar, em primeiro lugar, 
a possibilidade da comunidade se reencontrar. “Temos aqui uma 

O Convívio de Nordestenses da costa leste dos Estados Unidos 
foi antecipado este ano, passando do habitual mês de novembro 
para o mês de julho, procurando-se com isto diversificar o formato 
destes convívios. A confraternização dos naturais e amigos do 
Nordeste realizou-se a 28 de julho, juntando 1100 convivas, 
respetivas famílias e amigos do Nordeste, num piquenique no 
Campo do Espirito Santo de Horseneck, em South Dartmouth, 
Massachusetts.  O autarca José Carlos Carreiro presidiu ao encontro, 
fazendo a ponte entre o concelho e a extensa comunidade 
nordestense que reside nesta zona dos Estados Unidos. 
O artista José Maria Pacheco e o ator que habitualmente o 
acompanha, com a rábula Tia Maria do Nordeste (de passagem 
pela América para comemorar as bodas de prata, nisto se inspirou 
a rábula) também marcaram presença no convívio. Ao programa 
cultural juntaram-se outros nomes luso-americanos conhecidos, 
como Marc Dennis, Sandro G, D’Alma, Vénus, Mário Rodrigues, 
Carla Reis e Jéssica Amaro, esta última vinda do Canadá e presença 
habitual nos convívios nordestenses.  
No local do piquenique em Dartmouth os presentes puderam 
apreciar o artesanato levado pelo Paulo Melo da Loja Folha de 
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comunidade com muitos anos de residência nos Estados Unidos, 
que, por vezes, dado as suas ocupações profissionais, não pode 
deslocar-se às origens. Sendo assim, estes encontros são o 
reviver de tempos passados, um trocar de ideias e um recordar 
de situações que os transportam em pensamento ao local de 
nascimento”, disse José Carlos Carreiro. 
Estas visitas são sempre propicias a entusiasmar a um regresso, 
raramente definitivo, acrescentou o autarca, dizendo ser sua 
intenção dinamizar as pessoas e despertar nelas o interesse em 
rever o Nordeste e ver a evolução que ali se vem registando, 
podendo daí trazer-se também alguma mais-valia económica. 
O segundo objetivo desta presença do município nestes convívios 
prende-se com a necessidade de “contribuir para a coesão da 
comunidade, nem sempre fácil de conseguir, uma vez que a 
América e o americano recebem de braços abertos a comunidade 
portuguesa, e esta, de fácil integração, corre o risco de se diluir”, 
disse. Os convívios são por isso uma forma de contato com os mais 
jovens, por forma a mostrar-lhes os valores culturais e sociais da 
comunidade de origem e ter orgulho na mesma. “Normalmente 
fica o desejo de se conhecer aquela terra de onde partiram os seus 
antepassados, o modo como se viveu e hoje se vive”, acrescentou 
o autarca.

A elaboração deste texto teve o contributo do jornal Portuguese Times.
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A comissão do Canadá do Encontro de Nordestenses reverteu a 
receita da última confraternização, a 22ª edição, que teve lugar 
em Mississauga em março do corrente ano, para a aquisição de 
camas articuladas, destinadas a doentes do concelho do Nordeste. 
Ao todo, foram contempladas 14 famílias com um agregado 
acamado ou com dificuldade de mobilidade acentuada.
A apresentação deste gesto solidário da comissão de nordestenses 
do Canadá, assim como a entrega das camas articuladas nos 
domicílios, foi feita pela própria comissão, através de Manuel 
Furtado e esposa, no passado mês de julho. A entrega das 
credenciais às famílias teve lugar no âmbito das festividades da 
feira gastronómica.
O sucesso destes encontros é possível graças ao trabalho de um 
grupo de nordestenses empenhados em manter a ligação à terra, 
cuja comissão é constituída por Luís Amaro (presidente), Otília 
Prazeres, Manuel Pacheco, Gabriela Cavaco, Fátima Bento, Manuel 
Furtado, Isaías Ribeiro, José Rocha e Domingos Rebelo.
Durante a entrega das credenciais às famílias, o presidente 
da câmara agradeceu a colaboração prestada “pelos nossos 
conterrâneos da diáspora, a qual vem resolver os problemas de 
catorze famílias com doentes acamados, e felicito a comissão pelo 
trabalho desenvolvido na angariação de fundos em prol dos mais 
desfavorecidos da nossa comunidade”, disse. 
As receitas do Encontro de Nordestenses do ano anterior também 
tiveram um fim social, tendo sido oferecidas várias cadeiras 
de rodas a pessoas com mobilidade reduzida do concelho do 
Nordeste, também entregues pela própria comissão do Canadá 
durante as festividades do concelho.

comissÃo de nordestenses do canadá 
oferece camas articuladas a doentes
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As filarmónicas Eco Edificante da Vila do Nordeste e Estrela do 
Oriente da Algarvia deslocaram-se este verão ao continente 
português no âmbito da colaboração entre municípios e 
dos intercâmbios entre instituições. Estas deslocações têm 
muito significado para as filarmónicas pela possibilidade de 
trocar experiências musicais com outras instituições e por ser 
uma gratificação aos músicos pelo ano inteiro de trabalho. 
Por estas razões, o município do Nordeste tem apoiado 
sempre estes intercâmbios e desenvolvido esforços junto de 
outros municípios, muitas vezes em ocasiões de encontros 
de trabalho entre autarcas.

A Filarmónica Eco Edificante deslocou-se este ano a Aveiro, 
concelho de Oliveira do Bairro, concretamente à freguesia de 
Mamarrosa, sendo recebida pela Filarmónica da Mamarrosa, 
entre os dias 2 e 7 de agosto, para integrar as festividades de São 
Sebastião, concretamente algumas atuações e a incorporação na 
procissão de festa.
No programa de visita à Mamarrosa foram incluídas visitas a 
pontos de interesse turístico e cultural, não só em Aveiro (centro 
histórico, denominado como pequena Veneza portuguesa, a ria 
e a Praia da Barra) como o Buçaco (serra do Buçaco), as Caves 
do Vinho do Porto (em Gaia), a cidade de Coimbra e ainda a 
cidade de Fátima, com um almoço nas imediações do Santuário.
A propósito da deslocação da Eco Edificante, a direção da 

filarmónicas vÃo 
ao continente português

filarmónica da Mamarrosa deixou esta mensagem (8 de agosto) 
na página de internet da Câmara do Nordeste: “Em nome da 
Banda Filarmónica da Mamarrosa, da sua direção, músicos e 
amigos, venho por esta via expressar o enorme prazer que foi 
receber na nossa Vila da Mamarrosa, a vossa Filarmónica Eco 
Edificante da Vila do Nordeste, ficando as nossas saudades, 
votos de felicidades e um grande Bem-haja a todos os que 
fizeram possível estes momentos, que connosco colaboraram 
e partilharam um pouco da sua alma, cultura, energia e força 
de viver. Ao povo do Nordeste um grande abraço e saudades”. 

O intercâmbio da Filarmónica Estrela do Oriente foi este ano 
com o concelho de Murça, região de Trás-os-Montes. O presidente 
da Câmara do Nordeste esteve dois dias a acompanhar a Estrela 
do Oriente, nomeadamente na receção feita pelo presidente do 
município de Murça. A deslocação da filarmónica a Murça, entre 6 
e 10 de setembro, incluiu as atuações e a habitual visita a alguns 
pontos de interesse cultural. Logo na chegada, a filarmónica fez 
uma atuação em Mirandela, seguida de outros dias de concerto 
em Carrazeda de Ansiães, Alijó, Vila Flor e Murça. 
A banda foi recebida na Câmara Municipal de Murça pelo presidente 
da edilidade, onde também esteve o presidente do município do 
Nordeste. Para conhecer a região, foram proporcionados à Estrela 
do Oriente alguns passeios, concretamente pelo centro histórico 
de Vila Flor e de Murça, com visita às cooperativas. 

Eco Edificante em Aveiro Eco Edificante em Aveiro

Estrela do Oriente em Murça Receção na CM de Murça. Ao centro, presidente da autarquia, eng.º João Teixeira
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O capitão do Porto de Ponta Delgada, comandante Rodrigues Gonçalves, 
apresentou cumprimentos de despedida na câmara municipal em finais de 
Agosto. Acompanharam a visita o novo capitão do Porto de Ponta Delgada, 
comandante Filipe Alexandre Silvestre Matos Nogueira, e o presidente da 
Assembleia Municipal, João de Deus Andrade de Sousa.
Na apresentação de cumprimentos, o presidente José Carlos Carreiro felicitou 
o comandante agora exonerado pelo trabalho desenvolvido na Capitania do 
Porto de Ponta Delgada e ressalvou o bom relacionamento estabelecido entre o 
comandante Rodrigues Gonçalves e o município do Nordeste. Entre outras ações, 
a Capitania do Porto de Ponta Delgada tem prestado significativo contributo ao 
Torneio de Pesca Desportiva de Alto Mar do Nordeste, proporcionando em todas 
as edições um passeio à população na baía do porto, para além da logística que 
envolve a prova desportiva. 

presidente receBe entidades
capitÃo do porto de ponta delgada

O padre Joseph Escobar, encontrando-se em gozo de férias na ilha, visitou o presidente da Câmara 
do Nordeste para apresentação de cumprimentos. Em dezembro de 2011, também de visita à sua 
terra, a Fajã de Cima, o padre Joseph visitou a Câmara do Nordeste, em nome de uma amizade 
que se foi consolidando ao longo dos anos a partir dos encontros de nordestenses realizados na 
costa leste dos Estados Unidos.
O padre Joseph Escobar é pároco da Igreja de Nossa Senhora do Rosário em Providence e trabalha 
junto de uma comunidade portuguesa muito significativa, entre os quais se encontram muitos 
naturais e descendentes do Nordeste. 

padre josepH escoBar, de providence

Luís Ribeiro e esposa visitaram a câmara para apresentar cumprimentos ao 
presidente José Carlos Carreiro. Luís Ribeiro é natural da freguesia de Santo 
António do Nordestinho e embora esteja há muitos anos a viver no Canadá 
nunca perdeu ligação à sua terra, visitando-a com regularidade.
Na apresentação de cumprimentos, o presidente da câmara presenteou o  

casal com a meda-
lha do brasão do 
município, dizendo 
sentir muita satis-
fação por ver esta 
forte ligação ao 
concelho daqueles que um dia partiram em busca de uma vida melhor, mas 
que o têm sempre no coração e fazem por acompanhar as transformações 
que foram ocorrendo, sendo certo que o Nordeste de hoje é muito diferente 
daquele que deixaram há 30-40 anos atrás. 
Este nordestense é um autodidata e tem especial gosto pela escultura, 
fazendo uso de materiais recuperados, como esta que tem na sua residência 
no Canadá.  

luís riBeiro e esposa, do canadá

Escultura com materiais recuperados
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“Senhora do Pranto, Caminho de Fé” é o título da nova publicação 
sobre a carismática Ermida do Pranto, da autoria de José Augusto 
Melo Borges e edição do município do Nordeste (apoiada pelo 
programa comunitário Leader).

O autor, natural da freguesia de São Pedro do Nordestinho, procurou 
nesta nova publicação aprofundar vivências e pormenores ligados 
à história da Ermida do Pranto, depois do primeiro livro editado 
(Lágrimas de Fé, de 2007), que procurou sobretudo reavivar na 
memória coletiva e perpetuar no tempo o profundo significado 
deste templo mariano para os nordestenses.
O livro, com cerca de 160 páginas, está dividido em duas partes, 
sendo a primeira parte sobre a fé que envolve a Senhora do 
Pranto, manifesta em momentos de aflição das populações, na 
romagem dos romeiros àquela ermida, na proteção aos militares 
e aos pescadores, em momentos de alegria e em muitas outras 
situações. A segunda parte do livro está mais direcionada para 
a história da Ermida do Pranto, da sua edificação e sucessivas 
reedificações, e por último às recentes remodelações, inauguradas 
em fevereiro deste ano pelo município.
A apresentação pública da obra teve lugar na própria Ermida do 
Pranto, integrada nas festividades do padroeiro da freguesia de São 

novo livro da 
senHora do pranto

Pedro do Nordestinho. A filha do autor, Teresa Tiago, professora 
universitária, fez a apresentação do livro, cabendo também ao 
presidente do município, José Carlos Carreiro, algumas palavras 
sobre o autor e a nova edição, fazendo referência às sucessivas 
obras de preservação da Ermida do Pranto levadas a cabo pela 
autarquia, para que a riqueza histórica, religiosa e cultural deste 
lugar se perpetue no tempo.

OFERECIDO NOVO TRAJE à SENHORA DO PRANTO
No início da sessão de apresentação do livro, a senhora Maria 
Garcia, da freguesia da Maia, presenteou a imagem do Pranto com 
um vestido, feito pela própria. A imagem do Pranto possui vários 
trajes, todos oferecidos por devotos, sendo o último, e no âmbito 
da recente inauguração da ermida, oferecida pelo município 
do Nordeste. As vestes, dispostas numa vitrina e bem conser-
vadas, podem ser visitadas, na companhia da resguardadora da  
ermida. 
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Estão em curso os trabalhos inerentes à reabilitação do Largo da 
Grota do Bravo e Nazaré. A intervenção visa embelezar e criar 
estacionamento em ambas as zonas, nomeadamente a execução 
de novo passeio, instalações sanitárias e iluminação na Nazaré, 

reaBilitaÇÃo do largo da grota do Bravo e nazaré
assim como passeios e uma nova zona verde na Grota do Bravo. 
De salientar que na zona estão a ser executados os trabalhos 
inerentes às infraestruturas de esgotos, de grande importância 
para a qualidade de vida dos habitantes do lugar. 

No âmbito das obras de beneficiação dos caminhos e vias 
municipais que estão a ser feitas em cooperação com o governo 
regional, ficou concluída a obra de reparação da Rua da Canada, 
na freguesia da Algarvia, que se encontrava em muito mau estado 
de conservação.
Os trabalhos de beneficiação prosseguem, agora, noutras 
freguesias do concelho.

concluída a oBra da rua da canada, na algarvia

atividade do município14 
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A autarquia está a proceder à limpeza e conservação dos 
arruamentos e caminhos municipais, dentro das possibilidades 
decorrentes da atual conjuntura financeira. Com a aproximação do 
inverno, torna-se necessário proceder à limpeza dos arruamentos, 
não só para os manter em bom estado de conservação como para 
evitar entupimentos decorrentes da pluviosidade acentuada que 
se verifica no período invernal.

BeneficiaÇÃo dos caminHos e vias municipais

A câmara municipal, à semelhança do que tem acontecido nos 
anos anteriores, apoiou e colaborou ativamente nas festividades 
das diferentes localidades do concelho, nomeadamente, através 
da montagem de palcos, tendas e balcões, da cedência de pessoal, 
da limpeza de ruas e da eletrificação das igrejas.

apoio às festividades



atividade do município

Execução de valetas em caminhos municipais

Limpeza das zonas balneares

Reabilitação do património municipal
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Reparação de viaturas municipais
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Reparação de viaturas municipais Conservação do património cultural do concelho

Limpeza e conservação dos jardins municipais

Colocação de toponímia

Pintura de muros nos arruamentos municipais Apoio às escolas do concelho
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câmara municipal
A câmara reuniu-se nos dias 28 e 8 de agosto, 25 e 11 de julho, e 
27 de junho, sob a presidência de José Carlos Carreiro. Nas sessões 
foram aprovados ou dado a conhecer assuntos de importância 
para a atividade do município. 

CAUÇÃO- PEDREIRA DO PICO DA MANTEIGA
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer 
emitido pela Direção Regional do Ambiente no sentido de se exigir 
o cumprimento das obrigações por parte da Ferrovial Agroman, 
no prazo de sessenta dias, findo o qual, não sendo concluídos 
os trabalhos de recuperação da Pedreira do Pico da Manteiga, 
então a Câmara Municipal de Nordeste solicitará a execução da 
caução. Esta resposta da DRA surge na sequência da exigência que 
a Câmara do Nordeste fez de acionamento da caução prestada 
pela empresa Ferrovial a esta Direção Regional, invocando o 
incumprimento das condições de licença, nomeadamente na 
reposição de solo vegetal de forma a devolver a aptidão agrícola, 
dos terrenos e no estancamento do deslizamento de terras e de 
pedras provenientes da exploração para pastagens nas encostas 
do Pico da manteiga, e entulhamento de grotas.

FURACÃO NÃO PROVOCA ESTRAGOS DE MAIOR
A vereação deu conhecimento à câmara de alguns estragos 
consequentes da passagem do furacão Gordon durante o mês 

de setembro, havendo apenas a registar o entulhamento da 
piscina da Foz da Ribeira com troncos de árvores, o levan-
tamento da cobertura do quiosque do Jogo da Choca, o 
deslocamento de um vidro do Complexo de Piscinas Munici-
pais e a danificação da zona de captação da nascente da fajã do  
Rodrigo. 

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA CASA DO POVO DA ACHADA
A câmara deliberou por maioria, na sequência de um abaixo-
assinado enviado pela Casa do Povo da Achada-Santana, 
expressar a sua solidariedade, designadamente na pretensão da 
instituição de manter a sua funcionária nos três dias da semana 
à semelhança do que vinha a acontecer até agora, e reafirmar a 
posição já expressa de que deve ser dado tratamento idêntico à 
Achada, Maia e Furnas no que toca à manutenção dos Serviços e 
da funcionária. 

PARTICIPAÇÃO NO CONVÍVIO DE NORDESTENSES
O presidente da Câmara deu conhecimento do convite que lhe 
foi endereçado para acompanhar mais uma edição do Convívio 
Nordestense organizado pela comissão dos Estados Unidos, 
com intuito de não só reunir os nordestenses numa salutar 
confraternização, mas também divulgar o Nordeste e as suas 
belezas naturais aos residentes de Rhode Island, Massachusetts e 
de outros estados, para além de outra finalidade tão importante 
como a angariação de fundos para a população mais desfavorecida 
do concelho do Nordeste, tendo até à data esta comissão 
conseguido reunir a quantia de dezanove mil euros.
Ter aceitado o convite para estar presente no encontro, ressalvou 
o presidente da câmara, deveu-se à persistente insistência 
desta comissão visto considerarem de grande importância a sua 
comparência, tendo em conta o intuito e objetivo do mesmo, tendo 
comentado que estes convívios junto da comunidade nordestense 
no estrangeiro têm levado muitos emigrantes a visitar a sua terra 
natal, o que pôde constatar pela abordagem que inúmeras pessoas 
da diáspora lhe fizeram nas Festas do Nordeste e mesmo na Feira de  
Gastronomia.

18 



deliBeraÇões 

PDM COM NOVO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA
Decorrente do período de discussão pública a que foi sujeito o 
Plano Director Municipal (PDM), entre abril e maio de 2012, onde 
foram sinalizadas algumas alterações que o município considerou 
necessárias concretizar, o documento foi sujeito a novo período 
de discussão, indo se 17 de agosto a 27 de setembro do corrente  
ano.

AGRADECIMENTO DA SANTA CASA DA MISERICóRDIA
A câmara tomou conhecimento agradecimento da Santa Casa da 
Misericórdia de Nordeste, manifestando o seu profundo agradeci-
mento pela louvável colaboração desta câmara municipal, por ocasião  
da celebração do seu centenário, acrescentado que sem a prestimosa 
colaboração desta autarquia não teria sido possível a colocação 
do busto do fundador da Instituição e a concretização de outras 
iniciativas que enriqueceram sobremaneira a comemoração da  
efeméride.

ESCOLA PROFISSIONAL DO NORDESTE – RENOVAÇÃO DE USO 
DO EDIFÍCIO DA ESCOLA PRIMáRIA
Perante solicitação da Escola Profissional do Nordeste para renovação 
da autorização de utilização das instalações da antiga Escola Primária 
de São Pedro de Nordestinho, para os cursos do Programa Reativar 
e outras ações no âmbito da formação de ativos, para o próximo 
ano letivo de 2012/13, a câmara deliberou por unanimidade 
renovar o protocolo por mais um ano, tendo por princípio o apoio 
que o município entende dever prestar à educação no concelho e à 
necessidade de se dar utilidade aos edifícios desativados.

NOVOS óRGÃOS SOCIAIS DO CLUBE DE SANTO ANTóNIO DO 
NORDESTINHO
A autarquia tomou conhecimento dos novos órgãos sociais do Clube 
Desportivo de Santo António do Nordestinho para o biénio 2012/2013, 
eleitos no passado mês de maio, tendo endereçado, por unanimidade, 
votos de profícuo trabalho a bom do desporto do concelho.

comissÃo acompanHa 37 processos 
no momento
Durante os primeiros 8 meses de 2012, a Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens do Nordeste (CPCJN) realizou 13 reuniões 
restritas, quatro reuniões alargadas e uma reunião de trabalho.
Nesse período, a comissão acompanhou 37 processos, dos quais 

ainda estão em curso 29, tendo como finalidade proteger e 
promover a segurança, saúde, formação, educação, bem-estar e 
desenvolvimento integral das crianças e jovens do concelho do 
Nordeste.

aÇÃo social e cpcjn
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que situaÇões sÃo alvo de sinalizaÇÃo?
• Suspeita ou certeza de maus tratos;

• Suspeita ou certeza de abuso sexual;

• Falta de cuidados e afeto adequados;

• Atividade ou trabalho excessivo não próprio para a idade;

• Situações prejudiciais à educação ou desenvolvimento pleno;

• Sujeição a ações que comprometem a segurança ou equilíbrio emocional (direta ou 
indiretamente);

• Atividades ou consumos prejudiciais à saúde, educação, segurança ou desenvolvimento, 
em que os responsáveis pela criança/jovem não têm capacidade/vontade de modificar a 
situação.

promoÇÃo da autoestima em contexto 
escolar

No mês de junho foi desenvolvida pela psicóloga 
da CPCJN uma sessão de formação destinada a 
professores do primeiro ciclo de escolaridade 
do concelho, tendo como objetivo dotá-los de 
ferramentas de promoção da autoestima dos 
alunos.
Esta sessão contou com a participação de nove 
docentes que lecionam em cinco escolas do 
primeiro ciclo do Nordeste.
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material de divulgaÇÃo
A CPCJN, através da dra. Sofia Pereira, elaborou um conjunto de material para divulgação junto da comunidade do Nordeste, com a 
finalidade de alertar para diversas situações de risco que podem envolver as crianças e jovens do concelho, de onde se destacam as 
seguintes:

• Bullying;

• Namoro imperfeito;

• Abuso sexual / maus tratos;

• Negligência / maus tratos;

• Maus tratos (indicadores);

• Separação e divórcio quando existem filhos;

• Serviço de mediação tutelar.
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bullying nÃo!
O que é o bullying? É todo o comportamento violento, sem motivação específica, realizado por uma pessoa/
grupo de maneira intencional, metódica e repetitiva contra outro indivíduo/grupo. Normalmente, existe 
desigualdade de poder entre o(s) agressor(es) – fortes – e a(s) vítima(s) – fracos –, sendo o propósito do 
comportamento provocar mal-estar e possuir o controlo da outra pessoa/grupo.
A CPCJN tem prestado especial atenção aos comportamentos de bullying, tendo fomentado a divulgação de 
técnicas para identificar e resolver de forma assertiva as situações, nomeadamente através da distribuição de 
folhetos informativos sobre o tema.

formaÇÃo frequentada
Desde o início do ano de 2012, a CPCJN fez-se representar nas seguintes ações:

• Curso de “Intervenção Psicossocial em Situações de Catástrofe, Crise e Emergência”;

• Workshop de “Bullying e Cyberbullying: Identificar, Prevenir e Intervir”;

• Conferência dos 10 Anos do Serviço de Mediação Tutelar do Instituto de Apoio à Criança nos Açores;

• Congresso Internacional da Adolescência: Riscos e Desafios;

• Congresso Internacional de Aditologia;

• Estratégia Regional de Proteção e Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Jovens;

• Encontro Regional das Comissões.
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aÇÃo junto da comunidade infantil
Por ocasião das Festas do Nordeste e da Feira da Gastronomia e Produtos Locais, a CPCJN desenvolveu uma atividade lúdica junto da 
comunidade infantil do Nordeste, com o objetivo de fomentar o convívio e a atividade física das crianças, a qual recebeu inúmeros 
visitantes em ambas as ocasiões.
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FEIRA PROCURA LANÇAR A PRODUÇÃO LOCAL COMO FORMA 
DE RENDIMENTO DAS FAMÍLIAS  
A Feira da Gastronomia e Produtos Locais do Nordeste ultrapassou 
a expetativa do município quanto ao número de visitantes, tendo 
sido surpreendente a quantidade de visitas que teve, mesmo com 
outros eventos culturais a acontecer em municípios vizinhos. 
A rapidez com que agora se chega ao concelho, mais a tradição 
desta feira gastronómica e o bom cartaz cultural proporcionado 
contribuíram para o sucesso do evento.
Esta feira, como teve ocasião de dizer o presidente da autarquia 
na sessão de abertura do recinto, “tem grande significado 
para o concelho do Nordeste, sendo o resultado de uma aposta 
da atual equipa da câmara municipal, pese embora os fortes 
constrangimentos com que se depara o Poder Local”. Foi apoiada 
financeiramente em 60 por cento dos custos pelo Programa da 
Iniciativa Comunitária Leader (consubstanciada nos Açores através 
do Prorural, de que a Asdepr é uma das entidades gestoras).

O município, à semelhança das edições anteriores, direcionou a 
feira para os empresários nordestenses com vista à valorização 

feira da gastronomia e produtos 
locais

dos produtos localmente produzidos ou comercializados, do que 
é genuíno e da sua importância para a criação de riqueza e de 
emprego.
 De quinta a domingo, o recinto esteve sempre cheio, com maior 
incidência nas alturas de espetáculo. O município apostou num 
cartaz cultural variado, com predominância da música popular 
e tradicional dos Açores e de artistas locais, à exceção do teatro 
de revista do continente que já é presença habitual nesta feira 
gastronómica.
 O programa cultural é um complemento à restauração, ao 
artesanato e ao comércio local presente na feira, sendo chamariz 
para a promoção do produto genuíno do Nordeste, presente na 
gastronomia, na produção agrícola e no artesanato.
Estiveram presentes em 31 stands os principais artesãos do 
concelho (com os trabalhos de lã, linho, madeira e vimes, bijuteria, 
pintura, costura e ferro), a panificação e doçaria, os produtos de 
horticultura, empresas de construção civil, alumínios, lojas de 
imobiliário, tecnologias, alojamento turístico, entre outros setores 
empresariais e ainda instituições do concelho que quiseram ali 
promover a sua atividade.
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No domingo e último dia da Feira da Gastronomia e Produtos Locais 
do Nordeste os restaurantes tiveram uma enchente de visitantes, 
mantendo-se assim a tradição deste dia que é sempre o mais 
movimentado. O cortejo etnográfico, que se realiza no domingo, atrai 
gente de toda a ilha, aproveitando os forasteiros para jantar pelo recinto 
e assistir ao programa cultural da noite.
O balanço dos restaurantes foi positivo para os quatro dias de feira, tendo 
os quatro estabelecimentos presentes conseguido promover os pratos 
tradicionais do concelho e sobretudo promover o seu espaço, que está 
aberto o ano inteiro e muito sujeito à sazonalidade. As sopas à moda do 
Nordeste, entre estas, a sopa de funcho e de feijão, o molho de fígado com 
o inhame e a batata-doce, as favas secas, o feijão assado, a caldeirada de 
peixe, o desfeito e a descaída, os chicharros fritos, a galinha do campo, a 
carne guisada, o chouriço e a morcela, o arroz doce, a tigelada, a massa 
sovada, os licores caseiros, e muitos outras iguarias da mesa nordestense 
puderam ser degustadas no certame. O capão, rei da mesa nordestense, 
também esteve presente mas com uma oferta mais reduzida dado a 
fraca produção desta ave de capoeira. Marcaram presença nesta edição 
os restaurantes Moagem, da Salga, Amaral, da Achadinha, Pico da Vara, 
de Santo António, e Tronqueira, da Vila do Nordeste. 

restauraÇÃo 
satisfeita com adesÃo

A galinha de campo e o capão estiveram noutros tempos muito 
associados à alimentação dos nordestenses, sendo confecionada 
uma variedade de pratos à base destas aves. O desfeito e a 
descaída, o ensopado e o guisado de galinha, a canja com os 
miúdos de galinha e a galinha recheada eram alguns dos pratos 
confecionados antigamente, geralmente saboreados apenas em 
momentos festivos, dadas as dificuldades económicas das famílias. 

raÇas de galinHa em exposiÇÃo
Hoje, a criação de galinhas em casa ou no campo é bastante 
mais reduzida, todavia alguns particulares ainda mantêm esta 
tradição. Para mostrar às pessoas e reavivar a tradição, a câmara 
recolheu algumas das raças de galinha antiga do Nordeste, 
expondo-as na Feira da Gastronomia e Produtos Locais. A galinha 
pedrês, a preta, a amarela e o capão foram as que estiveram em  
exposição.
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reportagem – empresários, artesanato e instituiÇões

SPAR – Achadinha Casas do Monte Alegre

Énio Melo Sousa Énio Melo Sousa

Associação Sol Nascente Doce Matilde

Arte com Ana Jorge Maria Conceição Melo
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reportagem – empresários, artesanato e instituiÇões

Casas do Monte Alegre José Ilídio Santos Jardim da Teresa

Énio Melo Sousa MJA Atelier de Costura Santa Casa da Misericórdia

Doce Matilde Casa de Trabalho do Nordeste Lions Clube do Nordeste

Maria Conceição Melo SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves Construções e Carpintaria Nordestense
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reportagem – empresários, artesanato e instituiÇões

José de Simas Moniz e Filhos, Lda. Câmara Municipal do Nordeste

Espaço Útil de Dinarte Machado Caixilharia de Alumínios José Dâmaso Pimentel

Felizberto Moniz da Costa – Construção Civil Melo e Rocha, Lda.

Bruno Gouveia Mãos de Fada
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reportagem – empresários, artesanato e instituiÇões

Câmara Municipal do Nordeste Cidade Rural – Assoc. Apoio à Família, Cultura e Des. Rural CACN – Clube de Amigos da Columbofilia do Nordeste

Caixilharia de Alumínios José Dâmaso Pimentel Casa do Povo de Nordestinho Coop. Panificação Alegria e Paz

Melo e Rocha, Lda. Ângelo Melo A Folha de Milho

Mãos de Fada Mãozinhas da Salga Lídia Vieira
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reportagem – animaÇÃo cultural

Charanga dos Bombeiros V. Nordeste Largada de Pombos-correio do Pombal Municipal

Raquel Dutra Raquel Dutra e público

Grupo Folclórico Ilha Verde Grupo Folclórico Imaculada Conceição

Tributo da Ilha de São Jorge Tributo da Ilha de São Jorge e público
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reportagem – animaÇÃo cultural

Largada de Pombos-correio do Pombal Municipal

Grupo de Cantares do Nordeste Grupo de Cantares do Nordeste e público

Raquel Dutra e público

Grupo de Tambores de Ponta Garça Cantares de Outrora

Grupo Folclórico Imaculada Conceição

Desfile de moda Desfile de moda e público

Tributo da Ilha de São Jorge e público Revista José Maria Pacheco Revista José Maria Pacheco e público

Castanholas de Rabo de Peixe Cantigas do desafio
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música tradicional aÇoriana
e fado por artistas do nordeste
O programa cultural da Feira de Gastronomia abriu com músicos 
da terra num serão dedicados à música tradicional dos Açores 
e ao fado. Integrou o espetáculo gente ainda muito nova que 
frequenta escolas de formação ou grupos musicais escolares, e 
ainda outros que tocam ou cantam unicamente pelo jeito e pelo 
prazer de o fazer, entre estes a Sílvia Morais, o Alberto Melo e o 
Rodrigo Furtado. O Clube Musical da Escola Básica e Secundária 
do Nordeste também participou, trazendo algumas canções de 
inspiração nordestense como “Abana Casaquinha Abana” da 
freguesia da Salga e o “Baile dos Quatro Cantos” da freguesia da 
Lomba da Fazenda. 
A guitarra portuguesa, a viola da terra e o baixo ficaram a cargo 
dos instrumentistas Carlos Inorato, José Manuel Furtado e Natalino 
Calhau, todos eles ligados há muitos anos ao folclore e aos cantares 
no concelho. Para além de acompanhar os artistas, os três músicos 
fizeram uma exibição apenas instrumental interpretando duas 
baladas do saudoso Raúl Néry.
O professor Rafael Carvalho, não sendo do Nordeste, mas por estar 
muito ligado à viola da terra e ser professor de um dos jovens que 
integrou o espetáculo, aceitou o convite para estar no serão, tendo 
brindado o público com dois números, com a sua viola da terra, um 
deles da autoria do próprio e do álbum que lançou recentemente. A 
apresentação do serão esteve a cargo da professora Marisa Oliveira, 
então docente de Educação Musical na escola secundária do 
concelho e também formadora na escola de música do município. 

cultura
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cortejo etnográfico fecHa 
festividades com cHave de ouro
Com a finalidade de reavivar as festividades do Espirito Santo, o 
município do Nordeste escolheu a temática destas festas para o 
cortejo etnográfico da Feira de Gastronomia e Produ tos Locais. O 
corte jo contou com a repre sentação de todas as freguesias, trazendo 
cada qual um pouco dos rituais do culto ao Espirito Santo, e também 
o reavivar de algumas práticas destas festas que entretanto se foram 
perdendo. Estiveram assim representadas 9 freguesias e a localidade 
da Pedreira, dinami zadas por autarquias, instituições e irmandades, 
com a repre sentação da procissão mais tradicional do Espirito Santo 
e também as procissões dos dias de hoje, a distribuição de pensões 
com o carro de bois à antiga, as folias, a coroação, o bodo de leite, os 
dons do Espirito Santo e a distribuição do arroz e da massa sovada 
(doçaria desde sempre associada a esta festa). 
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Como sempre acontece neste género de eventos, a Vila do Nor-
deste encheu-se de gente, muita vinda de longe, para assistir ao 
desfile.

cultura



encHente no sáBado das festas 
do nordeste
 O recinto de espetáculos da Vila do Nordeste ficou totalmente 
cheio para o concerto de João Pedro Pais, no sábado das festas. 
Poucas horas antes do concerto já se estendiam viaturas desde a 
entrada da vila (zona da rotunda) ao centro histórico e a toda a zona 
das Amoreiras. Terão sido milhares de pessoas que se deslocaram 
ao Nordeste, sendo na sua maioria jovens, mas também muitas 
famílias que aproveitaram a facilidade e rapidez do acesso ao 
concelho.

 A animação pelos dj’s, tanto no sábado como na sexta, foram 
outros momentos de maior enchente nas festas. O parque de 
campismo não foi suficiente para acolher tantos jovens que se 
deslocaram às festas, ficando muitas tendas dispersas por vários 
espaços da vila. As bandas locais e regionais tiveram um destaque 
maior nas festas deste ano, passando pelo palco quatro bandas, 
mais a nacional (João Pedro Pais), um dj nacional e outros da  
região. 
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No Jardim Municipal, o programa foi mais direcionado para as 
filarmónicas do concelho e outras convidadas, entre estas, a Marcial 
Troféu da Vila da Povoação e Aliança dos Prazeres, do Pico da Pedra, 
e ainda a Orquestra Ligeira do Nordeste. A filarmónica do Pico da 
Pedra passou mesmo o fim-de-semana no concelho para aproveitar 
as festas, oferecendo os seus serviços no programa festivo em troca 
de apoio do município no alojamento. 

João Pedro Pais

Booze Band Dj Soulsky

Dj Soulsky Crossfaith

O domingo de festa, marcadamente religioso, também movimen tou 
muita gente na Vila do Nordeste, sobretudo por altura da procissão 
do Santíssimo Sacramento. As Festas do Nordeste por tradição 
integram as comemorações religiosas da Vila do Nordeste, facto que 
as torna singulares no âmbito de outros festivais que se realizam 
na ilha de São Miguel. Este ano, as celebrações religiosas tiveram a 
presença especial do bispo da Diocese D. António Sousa Braga.

John Legins – EUA
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João Pedro Pais

Dj Soulsky

Crossfaith

Fake Society

Filarmónica Estrela do Oriente

Orquestra Ligeira do Nordeste Enchente de campistas

Sessão Solene dos 498 anos do Município Iluminação das festas
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Oceanus

Para assinalar o dia do Município, a 18 de julho, a Câmara do 
Nordeste inaugurou o loteamento de habitação social da freguesia 
da Salga, cerimónia que foi antecedida do hastear de bandeiras 
em frente aos Paços do Concelho com a presença das filar- 
mónicas. 
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Procissão do Santíssimo

cultura
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paisagens da ilHa na galeria 
do nordeste
A galeria do município do Nordeste teve em 
exposição, entre meados de julho e finais de 
agosto, 20 pinturas de Lúcia Melo, sob o título 
A Nossa Ilha, com várias paisagens e vivências 
da ilha de São Miguel, incluindo o concelho do 
Nordeste, de onde a artista é natural embora 
resida em Ponta Delgada. Sendo julho e agosto 
meses festivos e de maior afluência de pessoas ao 
concelho, a exposição foi muito visitada, ficando 
registado no livro de visitas da galeria várias  
mensagens de elogio ao trabalho da artista. 
O gosto pela pintura de Lúcia Melo vem-
lhe já do tempo de escola mas só começa a 
propriamente a pintar depois de reformada. 
Começou por pintar porcelana, passando 
depois para a tela com a entrada em 2006 no “ateliê arte 21”. Encorajada pelo antigo professor e pela família, desde 2007 tem 
participado em algumas exposições coletivas e em outras em nome individual e mantém uma exposição permanente na galeria virtual  
Davinci.

cultura

câmara no convívio da misericórdia
A câmara esteve presente no convívio anual de 
utentes da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste 
realizado no Miradouro da Ponta do Sossego, no 
qual participaram cerca de 200 utentes de todo 
o concelho, funcioná rios e alguns emigrantes 
em férias. A celebração eucarística foi presidi da  
pelo padre Nemésio Medeiros, prior da Matriz 
de Ponta Delgada, a que se seguiu o habitual  
almoço-churrasco, servido naquele aprazível 
miradouro. 



desporto e lazer

Em maio, cerca de 25 pessoas subiram ao pico da Vara a partir do 
trilho da Algarvia. O passeio foi organizado pelo Centro Desportivo 
e Recreativo do Nordeste, mantendo uma atividade de anos 
anteriores. Este trilho é dos mais procurados, pois não é todos os 
dias que se sobre ao ponto mais alto da ilha (tem 1100 metros) 
e se tem o prazer de desfrutar de uma vista tão grandiosa sobre 
parte de São Miguel, além do planalto dos Graminhais, do pico 
Verde e da Serra da Tronqueira. Apesar do dia não ter ajudado, 
no meio do nevoeiro e de alguma chuva, os 25 pedestrianistas 
gostaram da experiência. 

suBida ao pico da vara

Em junho teve lugar o Torneio de Futebol Sub16 Inter-juntas 
de Freguesia 2012 no complexo desportivo. São as juntas de 
freguesia que organizam as respetivas equipas para disputar 
o torneio, constituídas por atletas até aos 16 anos de idade. Ao 
todo participaram 70 atletas, que animaram o torneio e tentaram 
a melhor classificação para a sua freguesia. A Vila do Nordeste 
arrecadou o 1º lugar, sendo os troféus entregues pelo responsável 
pelo pelouro do desporto, vereador Victor Lima. 
Quanto ao Torneio de Voleibol, este inseriu-se no programa de 
festas de São João da Lomba da Fazenda como tem acontecido 
em anos anteriores. 

torneio de futeBol inter-juntas de 
freguesia e vólei

Realizou-se mais um Torneio de Pesca Desportiva de Calhau no 
Porto da Achada, também do calendário desportivo do Centro 
Desportivo e Recreativo do Nordeste com o apoio da Junta 
de Freguesia da Achada. Esta atividade já leva alguns anos de 
tradição no concelho, dinamizada pelo município. O vencedor do 
torneio foi o participante Alberto Couto, com um pescado de 3,710 
kg, seguido de Fábio Cabral com 1,700Kg, e de Roberto Louro 
com pescado de 1 Kg. Os prémios atribuídos aos três primeiros 
classificados foram material de pesca, concretamente carretos e 
canas. 

pesca desportiva de calHau
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desporto e lazer

Integrado no programa das festas teve lugar o Torneio de Pesca 
Desportiva de Alto-mar no aprazível Porto de Pescas do Nordeste. 
Os atletas praticaram a pesca de corrico, conseguindo o 1º lugar a 
embarcação Senhora da Luz, o 2º lugar a embarcação Anamar e 
por último a embarcação Tibério. O prémio de maior exemplar foi 
arrecadado pela embarcação Senhora da Luz.
As pessoas que ali se deslocaram tiveram a oportunidade de  
fazer um passeio de barco pela baía do Porto do Nordeste 

pesca de alto-mar no porto de pescas
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(oferecido pela Capitania do Porto de Ponta Delgada) e participar 
da caldeirada de peixe que por tradição é ali servida no fim do 
torneio. 

A prova teve o apoio da Capitania do Porto de Ponta Delgada, da 
Junta de Freguesia do Nordeste, da Câmara Municipal do Nordeste, 
Polícia Marítima de Ponta Delgada e Farol do Arnel.
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onicomicoses
No verão, com o aumento da temperatura, é comum surgirem 
onicomicoses nas unhas. Este problema de saúde consiste 
na infeção fúngica do leito ungueal das unhas. Com maior 
frequência ocorrem nas unhas dos pés devido ao crescimento ser 
mais lento e estas estarem mais expostas a fatores externos como 
humidade, escuro e calor.

As fontes de infeção podem ser o solo, animais, pessoas ou 
alicates e tesouras contaminados

Os sintomas típicos da infeção são: descolamento e espessamento 
da unha, alteração da coloração e integridade (unhas amareladas 
e moles)

Para auxiliar o tratamento, existem algumas medidas preventivas 
que podem ajudar a prevenir esta infeção:

- Higiene dos pés diária, evitando contato prologando com a 
humidade

- Usar calçado aberto e/ou arejado
- Utilizar meias de algodão
- Arejar o calçado usado
- Evitar andar descalço
- Não trocar de calçado com outras pessoas
 
O tratamento é clínico demorado, por isso deve ser sistemático e 
persistente! Para mais informações consulte um Profissional de 
Saúde.

Enfermeira Carina Silva

cantinHo da saúde

cantinHo da saúde
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