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CIDADE DE LONDON ABRE
CENTRO CULTURAL DOS AÇORES
Presidente da Câmara junta-se a naturais do Nordeste residentes na cidade

Foi inaugurado a cinco de Abril o Centro Cultural dos
Açores da cidade de London, no Canadá. Em London
vive uma significativa comunidade de nordestenses,
gente muito dinâmica no que respeita à promoção da
cultura açoriana e da sua terra de origem, tendo já
organizado um grande Encontro de Nordestenses da
Diáspora neste cidade de acolhimento.
A cidade de London viu assim o seu património cultural e recreativo enriquecido e desta feita pela comunidade luso-canadiana, mais propriamente por naturais
dos Açores.
O presidente da Câmara Municipal, José Carlos Carreiro, acarinhou a abertura do centro aceitando o amável
convite da direcção para estar presente neste dia de
muito significado para a comunidade nordestense ali
residente, sendo dado um natural destaque à sua presença no evento.
Na ocasião, o presidente da Câmara saudou e felicitou os nordestense e açorianos em geral residentes na
cidade de London pela iniciativa de abertura de mais
este pólo de promoção da cultura açoriana no Canadá,
em nome da preservação da cultura ancestral destas

comunidades. Na sua intervenção elogiou o esforço da
comunidade açoriana e portuguesa de London que se
uniu à volta deste projecto.
José Carlos Carreiro elogia união da comunidade
açoriana
Sobre o novo centro cultural, que passa a albergar a
Banda de Santa Cecília, José Carlos Carreiro referiu que
“este exemplo de união significa que a vida pode ser
sempre melhor quando nos unimos e quando unimos
gente forte e rija como é a nossa gente. Tenho aqui
pessoas da minha terra, do Nordeste, a quem saúdo,
mas tenho que saudar todos vocês de várias ilhas dos
Açores e do continente que vos uniste num só querer
para que esta obra pudesse ser uma realidade hoje.”
O presidente da direcção, Marcel Santos, emocionado,
com “lágrimas de contentamento”, como afirmou, por
ver o seu trabalho reconhecido, agradeceu a presença
do presidente da Câmara do Nordeste. Referiu ainda
que a obra custou cerca de 700 mil dólares canadianos, exclusivamente da comunidade luso-canadiana
residente em London.
Nordestense João Raposo de Medeiros vice-presidente da direcção
A direcção do novo Centro Cultural dos Açores, da qual
é vice-presidente o nosso conterrâneo João Raposo
de Medeiros, é dirigida por Marcel Santos (presidente), Fernando Melo, Mariano Pacheco, Hélder Câmara,
Tony Câmara e Luís Melo.
Várias entidades marcaram presença nesta abertura,
entre estas, a Direcção Regional das Comunidades,
representada por Paulo Teves, Khalil Ramal, adjunto
do ministro canadiano da Emigração, Irene Mattisen,
deputada federal por London, Phil Abrantes, do Clube
Português de London, pe. Luís Carlos pinheiro, pároco
da comunidade de Santa Cruz de London, e pe. Lúcio

1

BOLETIM MUNICIPAL DE NORDESTE | ABRIL 2009 | N 309

do Couto da comunidade portuguesa de Stratroy, entre
outros.
Fotografias do Nordeste expostas no hall do centro
cultural
Para a inauguração do centro cultural, o presidente da
Câmara levou uma exposição de fotografia do concelho, podendo os convivas apreciar as melhorias que se
foram registando no concelho em diversas áreas ao
longo dos últimos 50 anos.
A cerimónia de abertura do Centro Cultural de London
prolongou-se por toda a tarde de domingo, com a bênção da sede pelo padre Luís Carlos Pinheiro, seguida de
intervenções das entidades oficiais convidadas- entre
estas o presidente da Câmara do Nordeste-, um momento de convívio entre convidados e a actuação da
Banda de Santa Cecília. A fechar os festejos, o público

pôde ainda apreciar um bom momento musical com
António e Josefina Azevedo.

MUITA ALEGRIA E EMOÇÃO
NATURAIS DA LOMBA DA FAZENDA
EM CONVÍVIO EM MISSISSAUGA
causa. Esta festa é um exemplo de uma só vontade, de
um só querer, e quando nos unimos pela nossa terra
vale sempre a pena.

Nesta deslocação ao Canadá, o presidente da Câmara
do Nordeste esteve presente num convívio na cidade
de Mississauga, a 4 de Abril. O convivio foi promovido
por naturais da Lomba da Fazenda e pretendeu angariar fundos para apoiar obras de beneficiação da igreja
de Nossa Senhora da Conceição, na Fazenda.
A festa teve lugar no St. John´s Hall de Mississauga e
reuniu um grande número de pessoas, cerca de 700,
que quiseram deixar o seu contributo para a preservação do maior património religioso e cultural da freguesia. Esta tão expressiva participação das pessoas foi
elogiada pelo presidente da Câmara que de passagem
pelo Canadá não quis deixar de acarinhar estes naturais do Nordeste. Nas palavras dirigidas aos presentes
disse “ser um dia que emociona muito por estar entre a nossa gente (…) Vocês estão de parabéns pela
grandiosa manifestação de empenho a favor de uma
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A ligação forte que esta comunidade de fazendenses mantém com a sua freguesia foi igualmente enaltecida pelo presidente da Câmara, fazendo votos para que esta passe às gerações mais
jovens, num esforço de preservação das raízes.
A iniciativa contou com um jantar convívio e a partici-

pação musical dos artistas Victor Martins, Cláudio Ferreira e Carlos Martins. A organização do evento esteve
a cargo de uma comissão composta por Dinarte Teves,
Lisete Resendes, Marcelino Ferreira, Nemésia Branco e
Manuel de Sousa e contou com o apoio da Irmandade
do Divino Espírito Santo de Mississauga.

CONVÍVIO DE NATURAIS
DO NORDESTINHO EM TORONTO
Bispo D. David está presente
no encontro do próximo ano
A 19 de Abril juntaram-se em convívio os naturais de
Algarvia, Santo António e São Pedro que residem em
Toronto, no Canadá. A participação foi muita boa, chegando às 250 pessoas, na sua maioria da freguesia de
Algarvia.
Os naturais de Nordestinho já fazem este convívio
há alguns anos e os fundos revertem para acções de
âmbito social. No próximo ano, o encontro terá lugar
a 13 de Março e contará com a especial presença de
D. David Dias Pimentel, bispo em São João da Boa
Vista no estado de São Paulo, no Brasil, e natural da
Algarvia. As receitas do encontro do próximo ano vão
para o Brasil, destinadas a uma instituição de amparo
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a crianças na diocese do bispo D. David Dias Pimentel.
O convite para participação no encontro deste ano foi
feito ao presidente da Câmara Municipal de Nordeste,
mas compromissos de agenda impossibilitaram a presença deste.
Todavia, o presidente da Câmara não quis deixar passar a ocasião sem estender um abraço e felicitar estes
naturais do concelho pela realização destes convívios
que têm o valor de aproximar as comunidades da terra
de origem, contribuindo para o reavivar das tradições
culturais e dos costumes ancestrais.
Para o feito, o presidente da Câmara endereçou uma
mensagem para ser lida aos presentes durante a confraternização, onde sublinhava ser “particularmente
impulsionador e sensível a estes encontros das nossas comunidades espalhadas por esse mundo fora e
com maior incidência no Canadá e nos Estados Unidos. Ao longo dos anos tenho vivenciado momentos
de enorme felicidade pelo carinho que venho sempre
aqui encontrar nestes encontros de nordestenses da
diáspora”.
“Nós, os que cá ficamos, orgulharmo-nos da vossa capacidade de afirmação nas terras que vos acolheram,
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seja como operários de fábrica, mas também como
empresários, comerciantes, industriais, professores e
em muitas outras profissões. Sempre o disse: sereis
tanto mais nordestenses e açorianos quanto mais canadianos ou americanos fores, quanto mais vos envolverdes na vida das vossas cidades e nas instituições
sócio-culturais”, acrescentou o presidente da Câmara
na mensagem endereçada os naturais do Nordestinho.
A luso-canadiana Jéssica Amaro - que já actuou na
Feira de Gastronomia do Nordeste - fez a animação
musical do convívio dos naturais de Nordestinho em
Toronto.
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VISITA À CASA DOS AÇORES DE TORONTO
A viagem ao Canadá do edil nordestense contou
ainda com uma recepção na Casa dos Açores de
Ontário, em Toronto. A visita do presidente da Câmara visou a apresentação de cumprimentos ao
actual responsável da Casa dos Açores, Carlos Botelho, e deixar na galeria de artefactos regionais
da nova sede um peça de artesanato do concelho.
A Casa dos Açores de Ontário abrange uma larga
comunidade de oriundos dos Açores, a começar
pela cidade de Toronto e outras cidades mais pequenas e próximas onde vivem muitos açorianos,
incluindo um número expressivo de naturais do
concelho de Nordeste.
Na passagem pela Casa dos Açores o presidente da
Câmara inteirou-se das actividades maiores da instituição na dinamização cultural da comunidade açoriana
local e de muitos outros assuntos no que respeita à

integração da comunidade no país e mais concretamente na cidade de Toronto.
A recepção na Casa dos Açores de Toronto fechou com
um almoço oferecido pela entidade anfitriã.

MARINHA AGRADECE COLABORAÇÃO
DO MUNICÍPIO
A Direcção de Faróis, na pessoas do capitão Carlos Manuel Brites Nunes, endereçou um agradecimento ao município pela colaboração e cooperação que este tem tido no que concerne ao Farol
do Arnel, dirigindo-se à presidência nos seguintes
moldes:
“Inserido no esforço global conducente à divulgação do concelho de Nordeste, tem assumido
especial destaque a postura e desempenho da
guarnição do Farol do Arnel, chefiada pelo faroleiro Rui Manuel Medeiros de Melo.
Para a consecução deste desiderato, muito tem
contribuído o permanente e amplamente reconhecido apoio do município de Nordeste, o qual novamente se verificou com o indispensável patrocínio
conducente à concretização da impressão do excelente folheto de divulgação do Farol do Arnel, dispositivo
de assinalamento marítimo com um historial intimamente ligado à Vila de Nordeste.

Atento quanto precede, considero do mais elementar
dever, transmitir a V. Exa. o mais profundo reconhecimento pelo apoio prestado em prol da divulgação
desse património centenário, integrado na autarquia
a V. Exa. preside e dignificando a Autoridade Marítima
Nacional.”

CÂMARA OFERECE NOVO AZULEJO
QUE ASSINALA QUEDA DE AVIÃO DA FORÇA
AÉREA NO PICO DA VARA
Embora tenha sido a Força Aérea que ali colocou o
painel (o acidente ocorreu em 1943), a Câmara Municipal vai substituir os azulejos danificados, tendo em
conta o estado de degradação em que se encontram,
que nada dignificam a memória do incidente.

Tendo tomado conhecimento, através do jornal
Açoriano Oriental, edição de Abril, do mau estado de
conservação do azulejo que assinala a queda de um
avião da Força Aérea Portuguesa no Pico da Vara, a
Câmara Municipal vai substituir o referido painel.
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CÂMARA
MUNICIPAL
REÚNE-SE
A Câmara Municipal reuniu-se em sessão ordinária a 16 e 30 de Março e 13 de Abril sob a presidência de José Carlos
Barbosa Carreiro.
Às sessões foram levados assuntos de interesse para
o concelho, entre estes, algumas rectificações e prorrogações para apresentação de propostas no que respeita a diversas empreitadas na área da rede viária
que o município está a levar a efeito e a abranger diversas freguesias e a Vila do Nordeste.
Também na rede viária, a Câmara deliberou, por unanimidade, a abertura de concurso para as empreitadas da
Variante à Estrada da Tronqueira, na Vila, e reabilitação
da Estrada Municipal entre a Achada e a Achadinha.

Por unanimidade, o órgão deliberativo aprovou a presença do presidente da Câmara, José Carlos Carreiro,
na abertura oficial do Centro Cultural de London no
inicio de Abril, por considerar estarem ligados a esta
iniciativa muitos nordestenses que residem naquela
cidade.
Por último, a Câmara aprovou por unanimidade a Prestação de Contas referente ao ano de 2007 e tomou
conhecimento do resumo da tesouraria no fim de cada
sessão ordinária.

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
DELIBERA
CONTAS APROVADAS

A Assembleia Municipal reuniu-se em sessão ordinária a 28 de Abril, sob a presidência de João de Deus Andrade de Sousa.
Nesta reunião foi aprovada a Prestação de Contas referente ao ano financeiro de 2008, assim como a aplicação do resultado líquido do exercício do mesmo ano.
Aprovada foi também a contratação de um empréstimo de curto prazo no montante de 423 mil
euros destinado a ocorrer a despesas de tesouraria.
A Assembleia Municipal tomou ainda conhecimento da

informação semestral da auditoria à situação económica e financeira do município, referente ao segundo
semestre de 2008 e elaborada pelo auditor externo
Duarte Giesta.
Por último, a Assembleia Municipal inteirou-se da actividade e situação financeira do município e de correspondência relevante para o exercício do mesmo.
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OBRAS
A Câmara Municipal está a proceder à pavimentação de
arruamentos em várias freguesias, seguindo uma das
prioridades do município para o corrente ano e que
passa pela melhoria da rede viária. Ainda no âmbito dos arruamentos, a autarquia procedeu à abertura
do Caminho do Touril na Salga, tendo nesta freguesia
também construído mais um abrigo de passageiros.

A grande beneficiação das escolas do primeiro ciclo
é outra obra em curso, neste momento com intervenções no edifício escolar de Santana. Pequenas
obras são igualmente feitas em todos os estabelecimentos do concelho, tendo recentemente sido
vedados os pátios das escolas da Vila e da Achadinha.

Beneficiação do edifício escolar de Santana

Construção de abrigo de passageiros na Salga

Vedação do perímetro exterior do edifício escolar da Achadinha

Vedação do perímetro exterior do edifício escolar da Vila

Abertura do Caminho do Touril na Salga

Pavimentação da Travessa do Casal na Fazenda
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Pavimentação do Caminho do Canto na Achada

Pavimentação do Caminho do Baião em São Pedro

Pavimentação em slurry-seal na Fazenda

Pavimentação da Rua Direita em Santana

Pavimentação do caminho do Tabuleiro na Fazenda

Pavimentação da Travessa da Vitória na Salga

Pavimentação do parque de estacionamento do Museu Escolar

Demolição de moradia em ruínas
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Reabilitação de passeios na Vila

Reabilitação de passeios na Vila

Beneficiação de parques e jardins

Beneficiação de parques e jardins

ALUNOS ELUCIDADOS PARA
A POUPANÇA E ORIGEM DA ÁGUA
Visita à “Rota da Água no Nordeste”
Alunos do 5º Ano da Escola Básica e Secundária de Nordeste visitaram a Ribeira dos Caldeirões, em Março,
mês em que assinala o Dia Internacional da Água. O
objectivo da acção foi compreender a importância dos
habitats naturais para o abastecimento da água nas
habitações e a acção partiu do Centro Ambiental do
Priolo com o apoio da Câmara Municipal e a participação do projecto Eco-Escola da secundária do Nordeste.
A água é um bem cada vez mais escasso e importante
para a vida das pessoas. No Verão passado alguns concelhos dos Açores sofreram com problemas de abastecimento de água, vendo-se obrigados a fazer cortes ou a
transportar água de uns locais para outros. A conservação
dos habitats naturais e das florestas é uma garantia
de abastecimento de água em quantidade e qualidade suficientes para as populações, assim como uma
importante protecção contra processos relativamente comuns nos Açores como cheias e derrocadas.
Os alunos, que anteriormente realizaram actividades laboratoriais, percorreram a “A Rota da Água no
Nordeste” visitando diferentes pontos da Ribeira dos

Caldeirões, desde o Planalto dos Graminhais onde a
água da chuva é retida e infiltra-se no solo até à boca da
referida Ribeira onde vai finalmente desaguar ao mar.
Os alunos visitaram ainda um reservatório e puderam
comprovar qual o tratamento usado na água antes desta
chegar às habitações. A visita foi guiada pelo funcionário
da empresa municipal Nordeste Activo, Ernesto Ferreira.

10

BOLETIM MUNICIPAL DE NORDESTE | ABRIL 2009 | N 309

MUNICÍPIO E ESCOLA
RECEBEM GALARDÕES AMBIENTAIS
Realizou-se a 25 de Março o hastear
da Bandeira Verde na Escola Básica e
Secundária de Nordeste, após um conjunto de actividades relacionadas com
as comemorações do Dia Mundial da
Floresta e da Água.
O director da Ecoteca da Ribeira Grande, gerida pela Associação Ecológica
Amigos dos Açores, em representação
da Associação Bandeira Azul da Europa
- ABAE - FEE Portugal, entregou os galardões da Eco Escola da Básica e Secundária de Nordeste ao município, à
escola e o certificado à docente Lúcia
Carreiro, coordenadora da Eco Escola.
Após isto, os alunos fizeram um jardim
na escola, com espécies cedidas pela
Câmara Municipal e com a ajuda dos jardineiros da autarquia.
O Programa Eco Escolas, promovido pela ABAE - FEE
Portugal é coordenado na Região Autónoma dos
Açores pelo Gabinete de Promoção Ambiental da SRAM
e Rede Regional de Ecotecas e é executado neste concelho por cada escola que se candidata com o apoio
da Câmara Municipal de Nordeste. No presente ano
lectivo, mantém-se a candidatura da Escola Básica e Secundária de Nordeste e está, pela primeira vez, a candidatar-se a Escola Profissional de Nordeste. São parceiros
importantes os Serviços Florestais e o Centro de Interpretação do Priolo.
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CONCELHO NA FEIRA TRADICIONAL
PORTUGUESA NOS ESTADOS UNIDOS
O concelho volta a estar presente na maior
feira portuguesa que se realiza nos Estados
Unidos da América, por altura do 10 de Junho,
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. O destaque desta feira vai
para o artesanato português, onde a região
Açores tem também forte presença, incluídos
os municípios de São Miguel.
É com enorme satisfação que o município de Nordeste se associa à Feira Tradicional Portuguesa, levando até às comunidades da diáspora o melhor artesanato que se
faz no concelho. O artesanato está ainda muito presente nos Açores e continua
a ser uma preciosidade destas ilhas para as nossas comunidades e estrangeiros que nos visitam.
Durante os dias de feira, o Nordeste estará presente

com a Casa de Trabalho e uma artesã da instituição, e
estarão expostos no recinto painéis turísticos do Nordeste.

12

BOLETIM MUNICIPAL DE NORDESTE | ABRIL 2009 | N 309

ORQUESTRA ALEMÃ FAZ CONCERTO
NO NORDESTE

Os nordestense puderam apreciar uma orquestra de
música popular alemã no mês de Abril, no Centro Municipal de Actividades Culturais. A vinda da orquestra
ao Nordeste foi promovida pelo Lions Clube do Nordeste e teve o apoio da Câmara Municipal.
O concerto inseriu-se numa digressão da orquestra
Blaskapelle Max Pluger pela ilha de São Miguel, onde
actuaram em locais como o Teatro Ribeiragrandense e
Coliseu Micaelense.
Na passagem pelo Nordeste, o grupo alemão pôde passear pelos pontos turísticos do concelho e foi-lhe oferecido um almoço de churrasco no Miradouro da Ponta
do Sossego. O grupo ficou encantado com a beleza natural do Nordeste, tendo feito inúmeras referências ao
concelho durante o passeio que lhe foi proporcionado
e no próprio concerto.
O presidente da Câmara Municipal esteve presente na
recepção feita ao grupo alemão no Miradouro da Ponta
do Sossego e também no concerto no Centro Municipal.
A anteceder a actuação, o autarca enalteceu o Lions

Clube do Nordeste e esta iniciativa do seu presidente - ainda muito jovem -, o engenheiro Pedro Moniz.
Mostrou também muita satisfação pela possibilidade
de estar no Nordeste uma orquestra reputada e o enriquecimento cultural que este intercâmbio veio permitir.

CÂMARA LEVA CRIANÇAS E IDOSOS AO CIRCO
O Circo Brasil esteve em digressão por São Miguel durante o mês de Março e Abril e passou também pelo
Nordeste, ficando na Vila durante um fim-de-semana. A
Câmara Municipal apoiou a estadia do circo oferecendo
a todas as crianças com idade até 12 anos um bilhete de
entrada para uma sessão. Os pais que acompanharam
os filhos tiveram um desconto nos respectivos bilhetes.
Além dos mais novos, a Câmara trouxe os idosos dos
centros de convívio, com entrada gratuita para todos
e transporte do município. Com os bilhetes gratuitos
pretendeu a autarquia oferecer às crianças e idosos um
fim-de-semana diferente, tendo em conta que o circo
é sempre um espectáculo muito apreciado pelos mais
novos.

O espectáculo do Circo Brasil surpreendeu muito pela
positiva, apresentando sobretudo números aéreos e de
pista.
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DIA DA MÃE
Em Maio assinala-se o Dia Mundial da Mãe. Reza a
história que o Dia da Mãe tem origem no princípio
do século XX, quando uma jovem americana, Anna
Jarvis, perdeu a mãe e entrou em completa depressão. Preocupadas com aquele sofrimento, algumas
amigas tiveram a ideia de perpetuar a memória da
mãe de Anna com uma festa. Anna quis que a homenagem fosse estendida a todas as mães vivas ou

mortas. Em pouco tempo, a comemoração alastrou-se
por todo os Estados Unidos e, em 1914, a data foi oficializada pelo presidente Woodrow Wilson: dia 9 de
Maio.
Em Portugal, o Dia da Mãe é celebrado no primeiro
domingo de Maio.
Para lembrar a data, deixamos aqui uma mensagem
de uma munícipe e leitora do Boletim Municipal.

Mãe: Palavra Maravilhosa
Vejo no teu rosto…
O sol a brilhar num dia de Primavera
Uma estrela luminosa de uma noite de luar
Um botão de rosa a desabrochar apoiando as outras
Na tua voz ouço palavras de amor, doçura,
simbolizando a paz. Pode não parecer
mas teu coração está sempre cheio de amor.
Posso pegar tua mão fazendo do teu sonho realidade
Dir-te-ei MÃE: Palavra Maravilhosa
Maria Medeiros – Santo António Nordestinho

PROMESSAS DO AGRUPAMENTO
DE SANTO ANTÓNIO NORDESTINHO
O agrupamento de Santo António Nordestinho fez as
primeiras promessa no domingo de Páscoa. O agrupamento iniciou-se em Junho de 2008 com o curso de
iniciação para aspirantes a chefes. Até ao momento, só
o chefe do agrupamento Valdemiro Roriz é que tinha
conhecimento e experiência no referido movimento.
Nas promessas estiveram presentes os três agrupamentos do concelho do Nordeste (Pedreira, Vila e Fazenda) e a chefia do CNE. Foram convidados todos os
agrupamentos da ilha de S. Miguel mas a distância e a
hora da missa não ajudaram à comparência de muitos.
No final das promessas, os convidados, escuteiros e
pais reuniram para um pequeno convívio na escola
primária da freguesia.
No Nordeste existem neste momento quatro agrupamentos de escuteiros. O movimento escutista, CNE,
Escutismo Católico Português, é uma associação de
juventude destinada à educação integral dos jovens
de ambos os sexos, baseada no voluntariado. É um
movimento aberto a todos, em conformidade com as

finalidades, princípios e método, tal como concebidos
pelo Fundador, Baden-Powell. O CNE é um movimento
da Igreja Católica, cuja fé e doutrina assume, proclama
e defende, a ela vinculado nos termos da Carta Católica do Escutismo.
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NORDESTE EM 3.º LUGAR
NO INTER MUNICÍPIOS
A terceira jornada do Inter Municípios teve lugar em
Março no Nordeste e registou uma participação muito
boa de jogadores, ao todo 92 presenças de 15 escolas.
Os alunos do Nordeste voltaram a arrecadar o terceiro
lugar nas classificações gerais, com as boas prestações
da Cláudia Medeiros, do Pedro Medeiros, Jenifer Medeiros, Brenda Louro e Cheila Louro.
Nesta jornada do Inter Municípios o director do torneio, Henrique Cardoso, elogiou o progresso registado
no projecto de xadrez implementado este ano lectivo
no pré-primário das escolas do concelho do Nordeste,
onde algumas das aulas são ministradas pelos alunos
mais crescidos do Plano de Xadrez. Um destes alunos
do pré-primário foi o jogador mais jovem desta jornaCLASSIFICAÇÃO PROGRESSIVA
DAS 5 PRIMEIRAS ESCOLAS
1ª Classificada – EB/S Lagoa
2ª Classificada – EB/S Antero de Quental
3ª Classificada – EB/S V. Nordeste
4ª Classificada – EB/S Ribeira Grande
5ª Classificada – EB/S dos Ginetes

da do Inter Municípios, o Tomás Sousa Medeiros, com
5 anos e da Escola da Achada.
A Câmara Municipal de Nordeste apoiou a prova, oferecendo uma medalha de participação aos 92 jogadores, assim como um lanche no final do torneio e
o transporte para os alunos do Nordeste. A EB/S de
Nordeste também apoiou o encontro cedendo as instalações para a concretização da jornada.
CLASSIFICAÇÃO PROGRESSIVA POR CÂMARAS
1ª Classificada – CM de Ponta Delgada
2ª Classificada – CM da Lagoa
3ª Classificada – CM de Nordeste
4ª Classificada – CM da Ribeira Grande
5ª Classificada – CM da Povoação

33.5 Pontos
33 Pontos
30 Pontos
27.5 Pontos
27 Pontos

Somatório dos pontos obtidos pelos 4 melhor classificados de cada escola

37 Pontos
33.5 Pontos
31 Pontos
27.5 Pontos
26.5 Pontos

Somatório dos pontos obtidos pelos 4 melhor classificados de cada concelho

ALUNOS DO NORDESTE COM EXCELENTE PRESTAÇÃO
NOS CAMPEONATOS DE XADREZ JOVEM
Nos últimos quatro anos, os alunos do Nordeste têmnos habituado a grandes alegrias e a levar o nome do
Nordeste a ser conhecido de forma meritória.
Não se pense que todo o trabalho desenvolvido é conseguido de ânimo leve. É com muito esforço e força de
vontade tanto da parte dos alunos como da parte do
coordenador e treinador que se tem obtido os excelentes resultados nesta modalidade. Os alunos tiveram que
interiorizar que o ócio é inimigo do sucesso e que os êxitos só se conseguem com esforço, disciplina e sacrifício.
O resultado está à vista! Em quatro anos consecutivos,
tivemos sempre campeões nos escalões mais jovens.
Este ano, voltamos a repetir a façanha com quatro campeãs das quais duas são campeãs absolutas.
Esperamos que a Câmara Municipal do Nordeste e a
nossa Escola Básica e Secundária do Nordeste continuem sempre do nosso lado e nos apoiem, para continuarmos a levar bem longe e por bons motivos o nome
do nosso concelho e da nossa escola.
ESCALÃO SUB-08
Campeã Absoluta Diana Costa, 5 pontos UDNordeste (aluna da
EB1/JI Salga)
3º Cheila Louro, 3 pontos UDNordeste (aluna da EB1/JI Salga)
4º Alexandre Sousa, 2 pontos UDNordeste (aluno da EB1/JI Salga)

ESCALÃO SUB-10
Campeã feminina Francisca Costa, 6 pontos UDNordeste (aluna
da EB1/JI Salga)
3º Brenda Louro, 5 pontos UDNordeste (aluna da EB1/JI Salga)
4º João Sousa, 4 pontos, UDNordeste (aluno da EB1/JI Salga)
5º Daniela Moniz, 4 pontos UDNordeste (aluna da EB1/JI Salga)
ESCALÃO SUB-12
Campeã Absoluta Jenifer Medeiros, 5 pontos UDNordeste (aluna
da EB/S de Nordeste)
3º Pedro Medeiros, 3 pontos UDNordeste (aluno da EB/S de Nordeste)
4º Ivo Medeiros, 3 pontos UDNordeste (aluno da EB/S de Nordeste)
ESCALÃO SUB-14
Campeã Feminina Cláudia Medeiros 4 pontos. UDNordeste
(aluna da EB/S de Nordeste)

A partir deste escalão não temos ainda jovens praticantes, de Xadrez Federado, no Nordeste. Será de realçar o
facto das Campeãs SUB-08 e SUB-10 serem irmãs.
As nossas campeãs conquistaram o direito de disputar o
Campeonato Nacional de Xadrez de Jovens que se realiza entre os dias 28 de Março e 5 de Abril em Portimão.
Educadora Vanda Rodrigues
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PRIMEIRA PROVA DO TROFÉU DE RADIOMODELISMO DO GRUPO DESPORTIVO COMERCIAL

A secção de radiomodelismo do Grupo Desportivo Comercial, com o apoio do Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste, promoveu, na renovada pista de
radiomodelismo do Nordeste, a primeira prova da
temporada do Troféu desta modalidade.
Na pista do Nordeste rodaram as máquinas de 11 praticantes da modalidade, sendo seis destes oriundos do
concelho de Nordeste.

A prova foi muito disputada de início ao fim, mudando
várias vezes de liderança, tendo a classificação final
ficado ordenada da seguinte forma:
1º Nuno Costa; 2º Rui Teixeira; 3º Christopher Sousa;
4º Daniel Rodrigues; 5º Victor Sousa; 6º Jason Sousa;
7º Miguel Borges; 8º João Moura; 9º André Almeida;
10º Bruno Moreira; 11º Miguel Medeiros

TRADIÇÕES DAS NOSSAS GENTES
NOS ESTADOS UNIDOS
Nesta edição voltamos a dar voz à correspondência dos
nossos leitores, desta vez vinda dos Estados Unidos
da América, de New Bedford, onde as raízes culturais
nordestenses parecem estar ainda bem enraizadas.
Reportada por Adalino Cabral (nordestense conhecido dos
leitores pelas várias participações que já teve no Boletim Municipal), recebemos uma simpática ilustração da matança do
porco na Sociedade do Senhor da Pedra em New Bedford.
As fotografias documentam a efeméride, que se repete
anualmente por altura das festividades do Senhor da Pedra, fazendo-se à antiga moda nordestense. O responsável

Confecção das morcelas

da matança é Mário Amaral, ajudado pela família, a esposa
Filomena Amaral e a sogra Angelina Rocha Soares, ambas
na fotografia. São naturais da Feteira Grande e emigraram
para os Estados Unidos na década de 70.
A matança do porco destina-se à angariação de fundos a
favor da sociedade, sendo os porcos doados e posteriormente arrematados. Durante o evento é feito um jantar
convívio que reúne centenas de pessoas no salão do Senhor da Pedra, com a caçoila, os torresmos, o debulho, a
galinha, a sopa típica da matança e o inhame da Bretanha, a batata doce e da terra a fazerem a mesa.
Na alegria e na boa acção deste convívio revivem-se os costumes nordestenses, “sempre vivos nos nossos corações”.
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ECOS
O PICO DA VARA
O Pico da Vara é o ponto mais alto da Ilha de São
Miguel, com cerca de 1100 m de altitude, estando
localizado no Concelho do Nordeste, embora a Povoação reivindique também como seu este verdadeiro
património natural. O seu acesso tanto pode ser feito
a partir do Nordeste (Achada, Algarvia, Lomba da Fazenda e Santo António) como a partir da Povoação.
O percurso é difícil e em algumas partes é mesmo
perigoso, sobretudo no Inverno e quando chove,
recomendando-se sempre a presença de um guia
e nunca, mas nunca, fazer esta subida sozinho. Por
exemplo, se escolhermos o percurso a partir da Povoação a sua extensão é de 15,2 km, e o tempo médio
de caminhada é de 5 h. Com partida dos Graminhais
(no cimo da Achada do Nordeste), caminhando com
calma levamos 2h 30 m até atingir o ponto mais alto,
e fazendo muitas paragens a fim de contemplar as
maravilhas da Natureza.
Próximo do Pico da Vara localiza-se o Planalto dos
Graminhais, uma Turfeira magnífica onde vivem e se
reproduzem as poucas narcejas residentes em São
Miguel (zona interdita ao exercício da caça), e do outro lado temos a Tronqueira onde habita o Priolo, ave
que só existe na Ilha de São Miguel e nos Concelhos
da Povoação e do Nordeste.
Toda a zona do Pico da Vara é palco de vegetação e
flora endémica de uma riqueza extraordinária. Com
uma presença importante de estrelinhas e Tentilhões
e alguns Coelhos bravos. Quanto às vistas, quando
temos bom tempo, são simplesmente espectaculares.
Durante o percurso somos por duas vezes surpreendidos por dois marcos a assinalar dois acidentes de
aviação, ocorridos no século passado sem sobreviventes: um da Air France e outro da F A P. São locais
de meditação e de profundo respeito por todos aqueles que ali perderam a vida.
Marcel Cerdan, o grande boxeur nascido na Argélia,
campeão do mundo de pesos médios e que pouco
tempo antes de embarcar naquele fatídico voo da
Air France tinha perdido o titulo mundial para o
Jake La Mota, foi um dos que perdeu a vida naquele triste dia de 27 de Outubro de 1949. Cerdan era
um ídolo em França e a sua ligação à grande cantora
Edith Piaf inspirou historiadores e escritores (Daniel

Narceja comum pintada pelo Rei Dom Carlos

de Sá escreve um brilhante artigo sobre o Pico da
Vara e também sobre este tema), sendo a sua morte chorada em todo o Mundo e principalmente em
França.
Recorde-se que o objectivo deste avião era fazer escala no Aeroporto de Santa Maria onde nunca aterrou. Desde criança que ouço esta história e os horrores que se seguiram, que propositadamente omito. É
pois com emoção que nos curvamos junto ao marco
que assinala este triste acontecimento. Mas passados
uns instantes estamos de volta a um meio-ambiente
deslumbrante, que urge respeitar a todo o custo, e
que simboliza o que de melhor existe em São Miguel,
nunca sendo de mais lembrar que se trata do único
local da ilha em que ainda existe vegetação característica dos primeiros tempos do Povoamento. No
mínimo exige-se Respeito.
Para a História das nossas vidas fica registado que
no Sábado 28 de Março de 2009 um Grupo de Amigos
constituído pelo Octaviano Mota, Gualter Furtado,
Joaquim Bensaúde, António Serpa, José Raposo,
Pedro Fernandes e Carlos Pereira (Guia) subiram o
Pico da Vara pelos Graminhais colocando mais um
anel na corrente da Defesa da Natureza, o que
deve constituir uma prioridade das prioridades nas
nossas Ilhas. Finalmente uma palavra de apreço ao
Restaurante da Achadinha que mesmo fora do horário normal do almoço nos serviu uns magníficos
petiscos e uns torremos que nos souberam muito
bem. E assim se passou mais um dia nesta época
do Defeso da Caça e caçando de uma maneira diferente.
Gualter Furtado
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ROMARIAS
A anteceder a Páscoa e durante o tempo quaresmal
têm lugar na ilha as Romarias. A tradição é exclusiva
da ilha de São Miguel e surgiu no ano de 1522, na
sequência das convulsões vulcânicas que naquele ano
arrasaram Vila Franca do Campo.
Como descreve Gaspar Frutuoso, o povo, em choro e
altos berros, correu pelos campos além, pedindo ao
Céu, através de Maria, perdão e clemência pelas supostas faltas cometidas. Acalmada a crise, compreendeu então terem sido ouvidas as suas preces e rogos
e, de pronto, se organizou uma procissão de acção de
graças. Da continuidade, ao longo dos anos, e da ligação do espírito da regeneração da alma à penitência
da Quaresma, resultou a passagem de procissão a romaria quaresmal e mantém hoje ainda grande autenticidade.
O concelho de Nordeste mantém bastante viva esta
tradição religiosa, saindo normalmente quatro a cinco
ranchos em romaria todos os anos. Este ano, registamos algumas momentos do rancho do Nordeste- que
incluiu a Vila e a Pedreira- para o Boletim Municipal
dada a riqueza cultural e religiosa que tem esta tradição secular.
TABELA DAS MARÉS

24 DOM

00:40
06:52
13:06
19:20

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

25 SEG

01:27
07:37
13:52
20:09

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

26 TER

02:17
08:24
14:41
21:01

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

27 QUA

03:09
09:15
15:34
21:57

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

04:05
10:09
16:30
22:57

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

05:06
11:09
17:31

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

00:02
06:11
12:15
18:36

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

01:10
07:21
13:26
19:43

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

2:17
8:29
14:37
20:48

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

3:19
9:31
15:41
21:48

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

MAIO / JUNHO
DIA DA
SEMANA

HORA

MARÉ

15 SEX

05:10
11:04
17:32

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

16 SAB

00:06
06:12
12:06
18:34

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

17 DOM

01:13
07:24
13:20
19:41

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

18 SEG

02:19
08:32
14:31
20:44

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

19 TER

03:16
09:28
15:30
21:38

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

20 QUA

04:04
10:16
16:20
22:25

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

21 QUI

04:47
10:58
17:05
23:10

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

22 SEX

05:58
11:40
17:49
23:55

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

06:09
12:22
18:34

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

23 SAB

28 QUI

29 SEX

30 SAB

31 DOM

1 SEG

2 TER

3 QUA

4:14
10:26
16:37
22:41

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

9 TER

2:06
8:04
14:22
20:41

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

4 QUI

5:01
11:13
17:25
23:29

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

10 QUA

2:42
8:39
14:58
21:19

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

5 QUI

5:42
11:55
18:09

BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

11 QUI

6 SAB

0:12
6:20
12:34
18:50

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

3:20
9:15
15:35
21:57

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

12 SEX

0:52
6:56
13:11
19:28

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

3:59
9:53
16:14
22:38

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

13 SAB

1:29
7:30
13:47
20:05

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

4:41
10:36
16:57
23:24

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR
BAIXA-MAR

14 DOM

5:30
11:24
17:45

PREIA-MAR
BAIXA-MAR
PREIA-MAR

7 DOM

8 SEG

DADOS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO
DEVIDO À VARIAÇÃO DO NÍVEL MÉDIO DO MAR, SÃO DE ESPERAR ALTURAS DE ÁGUAS SUPERIORES, EM
CERCA DE 0.1M, AOS VALORES INDICADOS NA TABELA.
ENTRE 25 DE MARÇO E 28 DE OUTUBRO (HORÁRIO DE VERÃO) ACRESCENTAR 1 HORA À TABELA
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