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NORDESTE COMEMORA 495 ANOS
REPRESENTANTE DA REPÚBLICA
PRESENTE NESTE DIA IMPORTANTE PARA O MUNICÍPIO

A 18 de Julho o Nordeste comemorou 495 anos de elevação a concelho. A cerimónia comemorativa realizou-se na Praça da República e teve a especial presença do representante
da República para os Açores, para além do ilustre nordestense bispo D. David Dias Pimentel. A cerimónia contou ainda a participação do secretário regional da Ciência, Tecnologia
e Equipamentos, e ainda como é habitual do presidente da assembleia municipal.
Neste dia de festa, a câmara municipal distinguiu individualidades locais que contribuíram para crescimento do concelho e projecção do mesmo, atribuindo-lhes a Medalha de
Mérito Municipal.
O desenvolvimento alcançado pelo concelho, as aspirações do município para o futuro,
o modelo de desenvolvimento integrado ambicionado para o Nordeste e o investimento
público necessário para o crescimento continuado do concelho foram também salientados pelo presidente da câmara no dia de aniversário.
NORDESTE MODERNIZA-SE SEM PERDER A IDENTIDADE
“Um concelho mais justo e solidário”, foi assim que o
presidente da câmara, José Carlos Carreiro, resumiu o
trabalho do município, em conjunto com todos os nordestenses, ao longo destes anos. Dirigindo-se aos nordestenses, o presidente da câmara regozijou-se pelo
facto do Nordeste ser hoje um modelo de desenvolvi-

mento integrado, de mais valia para os Açores, isto sem
esquecer “os nordestenses da diáspora que ao mesmo
tempo enriquecem as comunidades onde vivem, sem
perderem a sua identidade, as raízes, o orgulho de ser
açorianos e nordestenses.”
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CÂMARA TEM SIDO MOTOR DE DESENVOLVIMENTO
No crescimento do concelho, a câmara assume um papel
estratégico de desenvolvimento, atraindo investimento público e privado para cada freguesia, muitas vezes difícultado por ser um concelho distante. Nesta luta pelos direitos
do concelho, o presidente da câmara referiu a persistência
do município em manter o Tribunal do Nordeste, assim
como por mais obras do Governo Regional, algumas das
quais como as SCUT, de vital importância para a redução da
distância a Ponta Delgada e a outros concelhos.

uma palavra de agradecimento às forças vivas, às instituições, da cultura ao desporto, pelo seu trabalho esforçado e pela persistência em manter as portas abertas
em prol do associativismo e do bem-estar dos nordestenses, mesmo que atravessando dificuldades.
Às filarmónicas, charanga dos bombeiros voluntários e
ranchos folclóricos, que também estiveram a abrilhantar
a sessão solene, o presidente da câmara deixou o reconhecimento pelo trabalho que têm desenvolvido.
Em data tão significativa para o concelho, o autarca saudou ainda os nordestenses ausentes, da diáspora, espalhados pelas ilhas, continente, América, Canadá, Brasil
ou Bermuda, saudando também em particular aqueles
que por aqui passam férias por esta altura aproveitando
o descanso merecido no trabalho árduo do quotidiano.

INSATISFAÇÃO DOS NORDESTENSES
COM ÚLTIMO LANÇO DA SCUT SUBLINHADA
Aproveitando a presença do secretário regional, o presidente da câmara não deixou de sublinhar a insatisfação
dos nordestenses com o ultimo lanço da SCUT a ligar a
Lomba da Fazenda à vila do Nordeste, dizendo que “a
via pela qual esperamos uma ligação rápida ao resto
da ilha é a mesma que agora parece querer isolar a vila
e a Pedreira ao resto do concelho”. Sobre este assunto,
acrescentou ainda o presidente da câmara, “que fazer
a ligação da Fazenda à sede do concelho com uns remendos na Estrada Regional, nas margens da Ribeira
do Guilherme, não satisfaz os nordestenses, nem é uma
boa solução em termos de ordenamento do território, de
protecção civil e em termos ambientais e económicos.

PALESTRA POR MARIA DO CÉU PATRÃO NEVES
Convidada para fazer uma alocução na cerimónia comemorativa do aniversário do município, a professora da cadeira
de Ética da Universidade dos Açores, Maria do Céu Patrão
Neves (agora também deputada no Parlamento Europeu)
fez uma abordagem curta mas cativante sobre “A Importância da Consciência Moral, da Liberdade e da Responsabilidade na Construção da Pessoa e do Cidadão”.
A presidir a cerimónia, o representante da República
para os Açores, José António Mesquita, elogiou o brilhantismo com que o município de Nordeste comemora
o aniversário da criação do concelho, distinguindo e fazendo justiça aos cidadãos que mais se têm empenhado
pelo crescimento do mesmo em várias vertentes.

RECONHECIMENTO PELO TRABALHO DAS FORÇAS VIVAS
E INSTITUIÇÕES
Na sessão solene de comemoração dos 495 anos do
município, o presidente da Câmara do Nordeste deixou
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MUNICÍPIO HOMENAGEIA
AQUELES QUE MAIS TÊM DADO À TERRA

Em dia de aniversário, o município do Nordeste homenageou individualidades que
mais têm contribuído para o desenvolvimento do concelho ou que projectaram o
mesmo fora de portas, num gesto de reconhecimento e de justiça a destacar os que
mais têm dado à terra. Oportunidade, como
referiu o presidente da Câmara do Nordeste
então, “para que nos revejamos nos bons
exemplos e nas boas práticas de algumas
personalidades que se têm distinguido pelo
serviço a este concelho, pela sua divulgação
ou pelo enobrecimento do Nordeste”.
O município distinguiu ainda algumas empresas que pelo investimento no concelho,
pelo empenho e sentido de responsabilidade social, têm ajudado a construir um Nordeste melhor, com mais emprego e mais
oportunidades para aqueles que aqui escolhem viver.

LUÍS FILIPE BENSAÚDE CIDADÃO HONORÁRIO DO CONCELHO
Entre estas individualidades, o Nordeste homenageou
Luís Filipe Bensáude com o Diploma de Cidadão Honorário do Concelho de Nordeste pelo contributo que deu
para o desenvolvimento do turismo no concelho, adquirindo e explorando a Estalagem dos Clérigos.
A primeira unidade hoteleira do concelho foi criada pela
câmara municipal e por uma parceria de privados locais,
e depois de concluída adquirida pela empresa Bensaúde
Turismo. Este gesto impulsionador e amigo do concelho
do Nordeste- pois apenas uma empresa do ramo hoteleiro ou do sector do turismo poderia gerir uma infra-estrutura desta envergadura- foi agora retribuído pelo município ao responsável máximo da Bensaúde Turismo.
Nesta tão nobre distinção, referiu na ocasião o presidente
da câmara José Carlos Carreiro, pesou também a “paixão
que o Dr. Luís Bensaúde tem pelo concelho do Nordeste”.
Por motivo de saúde o distinguido não pôde estar presente na cerimónia.
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Homenagem a José Germano de Sousa (ao centro)

CULTURA E ENSINO
A Medalha de Mérito Municipal foi também para a cultura e o ensino, distinguindo Adelaide de Freitas (mais
conhecida por Adelaide Baptista), natural da freguesia
da Achadinha, pela projecção que fez do seu concelho
através da escrita e também como docente na Universidade dos Açores, onde durante vários anos preparou
centenas de jovens para a vida activa.
Para além da projecção que ganhou na escrita, Adelaide
Freitas, sempre foi amiga do Nordeste, participando nas
actividades culturais promovidas pelo município e apoiando a concretização de muitas outras dentro da sua área de
trabalho. Por razões de doença prolongada, a homenageada não pôde estar presente nesta sessão solene.

José Germano de Sousa, foi outro natural deste concelho, da vila do Nordeste, distinguido por ter desempenhado o alto cargo de bastonário da Ordem dos Médicos, o que muito honrou e contribuiu para o aumento do
prestígio deste concelho, para além do trabalho prestimoso que tem desenvolvido na área da medicina.
A amizade pelo Nordeste e a disponibilidade para com o
seu concelho, embora vivendo no continente português,
foram sublinhadas pelo presidente da câmara municipal
na ocasião.

MÚSICOS MAIS ANTIGOS DAS FILARMÓNICAS
Em dia tão importante para o município, o Nordeste distinguiu a labuta das filarmónicas na promoção da cultura
local, um trabalho contínuo e persistente que muito enobrece o concelho. Para tal, homenageou músicos com
mais anos de trabalho nas filarmónicas, entre estes,
Ernesto Costa Medeiros, Carlos Raposo da Costa Medeiros, Manuel Franco Fernandes e Luís António Pacheco
de Medeiros ao serviço da Filarmónica Eco Edificante da

Vila de Nordeste, ao longo de mais de quarenta anos;
António Raposo Carreiro, Manuel Arruda Fernandes (este
último a titulo póstumo) e Manuel Teixeira Duarte que
integram a Filarmónica Imaculada Conceição da Lomba
da Fazenda ao longo de mais de quarenta anos; David
Ernesto Amaral Couto e Luís Amaral Couto, também músicos com mais de quatro décadas de dedicação na Filarmónica Estrela do Oriente de Algarvia.
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NA DIÁSPORA
Na diáspora, o município do Nordeste homenageou Adalino Cabral, natural da localidade da Feteira Grande, pela
ponte que este nordestense tem feito entre os Açores
e os Estados Unidos da América, promovendo a cultura
açoriana e portuguesa no seu geral, sobretudo através
da escrita, e sem prejuízo do exigente trabalho intelectual e profissional de académico que tem desenvolvido
nos Estados Unidos.
Sempre amigo do seu Nordeste e homem de enorme
paixão pelas suas raízes, é frequente a participação de
Adalino Cabral no Boletim Municipal de Nordeste, descrevendo as tradições, festividades e acontecimentos da
comunidade nordestense, sobretudo no Estado de Massachusetts onde reside.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO CONCELHO
No comércio e na indústria, o município reconheceu o
importante papel de empresas do Nordeste na criação
de emprego e na prestação de serviços que vieram valorizar o concelho, tal como já o tinha feito no ano transacto e também nas comemorações do dia do concelho.
Entre estes empresários receberam a Medalha de Mérito
Municipal os proprietários de Construções e Carpintaria
Nordestense, Lda, João Medeiros; Construções Achadense, Lda., Humberto Jacinto Braga; Albano Vieira, S.A., Albano Vieira, e Minimercado Correia, Lda, Carlos Correia.
Na entrega destas distinções, o presidente da câmara
congratulou-se pelo “investimento destas empresas no
concelho, pelo seu empenho e sentido de responsabilidade social que nos têm ajudado a construir um Nordeste melhor, com mais emprego, com mais oportunidades
para aqueles que aqui escolhem viver”.
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SÃO PEDRO JÁ TEM CAPELA FUNERÁRIA

Integrado nas festividades de São Pedro do Nordestinho,
a câmara municipal inaugurou a capela funerária da freguesia (Capela de Nossa Senhora da Piedade). A obra
veio responder à aspiração da população e também ao
objectivo da câmara municipal de dotar as freguesias
com estes equipamentos, cada vez mais necessários e
de grande apoio às famílias.
Durante a bênção da capela, o presidente da câmara,
José Carlos Carreiro, sublinhou o privilégio de todas as
freguesias do concelho de Nordeste terem a sua capela,
por comparação com freguesias muito mais populosas
que também aspiram a estes equipamentos nos respectivos concelhos mas que não os têm.
A qualidade e amplitude da Capela de Nossa Senhora
da Piedade foi elogiada por todos os presentes, incluindo o local onde foi construída, próxima do cemitério da
freguesia mas também do povoado, o que facilita a deslocação das pessoas em período nocturno. Tal como os
equipamentos das outras freguesias, a capela de São
Pedro está dotada de uma sala principal bastante ampla
e iluminada, sanitários, cozinha de apoio e um pequeno
quarto para arrumações. Aproveitando o rés-do-chão do
edifício, foi criada mais uma sala ampla que servirá de
apoio à sala principal da capela. O exterior foi ajardinado,
foram criados passeios e iluminada a zona envolvente.
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CAMINHO DE ACESSO AO CALHAU
BENEFICIADO NA FREGUESIA DE SÃO PEDRO

Em São Pedro do Nordestinho a Câmara do Nordeste
inaugurou também a obra de reabilitação e pavimentação do Caminho do Baião, curso de acesso ao calhau da
freguesia. A obra insere-se no pacote de reabilitações
que a câmara está a levar a efeito em caminhos afectados por calamidades, vindo agora esta intervenção garantir segurança e conforto no acesso à foz da ribeira da
freguesia de São Pedro.
Aproveitando o melhoramento do Caminho do Baião, a Junta de Freguesia de São Pedro criou uma zona de lazer junto
ao calhau, dotada de sanitários, palheiros, mesas, bancos e
churrasqueiras. Esta obra veio embelezar e dar maior utilidade à zona do Caranguejo, local com tradição na freguesia.
Na ocasião, o presidente da câmara elogiou a obra feita

pela Junta de Freguesia de São Pedro do Nordestinho
neste local de memória da freguesia, agora com condições para oferecer às populações um local de lazer
que faltava junto ao mar, e que servirá tanto a freguesia
como visitantes que por ali passem.
A inauguração das novas obras juntou população, naturais
da freguesia, emigrantes e várias entidades do concelho
num fim de tarde agradável nesta zona do Caranguejo.
Presente neste momento festivo, um filho natural da freguesia, José Augusto Borges, lembrou a importância e
presença no quotidiano das pessoas de São Pedro desta
zona do Caranguejo noutros tempos, e que agora foi valorizada e perpetuada não só com a melhoria do acesso
mas também pelo parque de lazer ali criado.
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ALGARVIA
COM MAIS DOIS EQUIPAMENTOS SOCIAIS

INAUGURADA A CAPELA FUNERÁRIA
A Câmara do Nordeste inaugurou nas festividades locais
a Casa de Cultura de Algarvia e a Capela Funerária Nossa
Senhora da Boa Hora nesta freguesia. O edifício cultural
servirá a cultura e a actividade juvenil da freguesia de
Algarvia, e a capela funerária vem responder à aspiração da população local em também este equipamento
à semelhança das restantes freguesias e por ser uma
infra-estrutura muito necessárias nos dias actuais.

O futuro centro de informática ficará integrado neste projecto como uma aposta do município nas novas tecnologias e na juventude de Algarvia.
A beneficiação da rede viária tem sido outra área de investimento da câmara na freguesia de Algarvia, tendo
o edil sublinhado as pavimentações das ruas da Canada,
Treato e Atalho. Também em pavimentações, o município
tem em execução na freguesia a beneficiação do Caminho
do Carro. Seguem-se a este arruamento outras pavimentações, como sejam, a correcção e alargamento do Caminho do Calço e ainda as pavimentações do Ramal Velho,
Rua Nova, ruas do Posto de Leite, Cemitério e Pico.
Todo este investimento, ressalvou o presidente José Carlos
Carreiro, tem em vista a melhoria significativa da qualidade de vida das pessoas, que embora sendo em reduzido
número (a freguesia tem cerca de 300 pessoas) têm o direito de usufruir dos mesmos bens e investimento público
que as restantes populações.
A Capela Funerária de Nossa Senhora da Boa Hora veio
ao encontro de uma antiga aspiração da população da
Algarvia e dotar a freguesia de um equipamento imprescindível à qualidade de vida das comunidades nos tempos
actuais, como sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Nordeste.

OBRAS NA FREGUESIA DA ALGARVIA
ATINGEM 1 MILHÃO DE EUROS
Nas cerimónias de inauguração e bênção dos novos edifícios (a bênção foi feita por D. David Dias Pimentel, ilustre filho da freguesia), o presidente da câmara lembrou o
investimento significativo que o município tem feito na
freguesia de Algarvia, com algumas obras já executadas,
outras em fase de execução e algumas projectadas, cujo
custo global atinge 1 milhão de euros.
Neste rol de investimentos importantes para o desenvolvimento da freguesia e qualidade de vida das populações,
o presidente da câmara frisou a obra projectada da Casa
de Cultura da Algarvia. Este edifício será equipado com
salão para festividades de apoio a actividades juvenis e
ao idoso e um espaço de informática, e será cedido mediante protocolo à comissão fabriqueira da paróquia de
Nossa Senhora do Amparo.
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FREGUESIA DE ALGARVIA
APRESENTA SÍMBOLOS HERÁLDICOS

Integrado nas festividades de Nossa Senhora do Amparo, a junta de freguesia apresentou os símbolos heráldicos da Algarvia numa sessão solene realizada no jardim
público da localidade. A jovem freguesia, desanexada
do antigo Nordestinho, inspirou a heráldica na paisagem
e na história económica da freguesia, a começar pelo
majestoso pico da Vara, o pico Verde e o pico Redondo
que envolvem a localidade, e também o antigo posto de
vigia à baleia ainda muito preservado pela freguesia.
Nesta cerimónia de apresentação dos símbolos heráldicos, a junta de freguesia, presidida por Herculano Dutra,
homenageou individualidades e entidades da freguesia
e do concelho que proporcionaram o desenvolvimento
da Algarvia a diferentes níveis, entre estas, a secular
Filarmónica Estrela do Oriente pelo papel cultural e de
envolvimento dos jovens à volta de um projecto criado
pelos seus antepassados.
O trabalho do município, entre outras colectividades e
individualidades, foi também homenageado pela junta,
sendo atribuída uma medalha da freguesia ao presidente da Câmara Municipal de Nordeste. O filho ilustre da
Algarvia bispo D. David Dias Pimentel- presente nas comemorações deste dia como muito significado para a
localidade- também foi homenageado pela junta com a
medalha da freguesia.
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ATERRO SANITÁRIO COM NOVA MODALIDADE
DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
NORDESTE NOVAMENTE NA VANGUARDA
DOS CUIDADOS AMBIENTAIS

Passados quase dez anos sobre a
construção do aterro sanitário- o primeiro a ser implementado na ilha de
São Miguel, o Nordeste volta a dar
novo passo no que respeita ao tratamento de resíduos sólidos, agora
através da implementação de uma
unidade de vermicompostagem.
Na cerimónia de lançamento da
primeira pedra da central de vermicompostagem, a 21 de Julho, o presidente da câmara frisou a postura
inovadora que o concelho tem tido
na recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, justificando a
implementação deste novo modelo
de tratamento pela alta eficácia do
mesmo, a que se junta o limite de
prazo de utilidade das células do actual aterro sanitário.
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Aproveitando a massa verde proveniente dos jardins- que no Nordeste
é significativa pela quantidade de
jardins existente, e restantes resíduos orgânicos, a vermicompostagemque recorre ao uso de minhocas
oriundas da Califórnia- possibilitará
o tratamento e valorização dos mesmos, transformando-os em húmus
(género de adubo) de valor acrescentado por poder ser utilizado como
fertilizante para a agricultura, jardinagem e silvicultura.
A implementação da central tem
duas fases, a primeira a rondar um
milhão de euros e que inclui a execução de armazém e de toda a infra-estrutura destinada a serviços,
e uma segunda fase de implementação de equipamentos. No total, a
implementação do projecto custará
dois milhões e duzentos mil euros e
será comparticipada em 85 por cento
do custo por fundos comunitários.
O concelho do Nordeste será o segundo no país, assim como o primeiro município, a implementar uma
central de vermicompostagem. Para
o Nordeste, apontou a empresa responsável pela implementação deste
modelo vanguardista no tratamento
de resíduos, a Lavoisier, perspectivase o tratamento de 4 mil toneladas
de resíduos anuais.
A central de vermicompostagem,
que ficará no actual aterro sanitário, é implementada pela empresa
municipal Nordeste Activo, empresa
que detém a gestão dos resíduos e
águas do concelho.
A cerimónia de lançamento da primeira pedra desta unidade teve a especial presença do bispo D. David Dias
Pimentel que benzeu o local onde
será edificada a infra-estrutura.
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CÂMARA
MUNICIPAL
REÚNE-SE
A câmara reuniu-se a 22 de Junho, a 6 e 21 de Julho em
sessão ordinária presidida por José Carlos Carreiro.
A câmara municipal aprovou assuntos de interesse para
o município, entre estes, a aprovação, por unanimidade,
do pedido da empresa municipal Nordeste Activo para
apresentação de candidatura a fundos comunitários com
vista à implementação da unidade de vermicompostagem no concelho.
Também por unanimidade, a câmara aprovou a celebração de protocolo entre o município e algumas
instituições culturais e sociais do concelho tendo por
base a atribuição de subsídios.

A proposta final dos planos de pormenor da vila e
da Salga foram aprovados por unanimidade pelos elementos que compõem a câmara municipal. A segunda
revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para
2009 foi também aprovada em reunião ordinária.
Por ultimo, o órgão deliberativo aprovou por unanimidade o protocolo de cedência para gestão da capela
funerária de São Pedro à Junta de Freguesia de São
Pedro do Nordestinho.

EDITAL
Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Lomba da Pedreira:
_1.250,00 / Apoio à Festa da Paróquia
Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Lomba da Fazenda:
_1.250,00 / Apoio à Festa da Paróquia
Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de São Pedro: _1.250,00 /
Apoio à Festa da Paróquia
Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Santo António: _1.250,00
/ Apoio à Festa da Paróquia
Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Algarvia: _1.250,00 /
Apoio à Festa da Paróquia
Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Achadinha: _ 1.250,00 /
Apoio à Festa da Paróquia
Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Salga: _ 1.250,00 /
Apoio à Festa da Paróquia
Centro Sócio Cultural Padre Francisco Jacinto do Amaral: _2.500,00 /
Despesas de funcionamento
Amizade 2000 – Associação de Apoio a Deficientes Inadaptados: _
2.350,00 / Aquisição de fotocopiadora
Associação Cultural e Desportiva da Escola Básica e Secundária de
Nordeste: _1.768,00 / Aquisição de mobiliário e apoio à edição de
jornal
Cooperativa Alegria e Paz: _19.000,00 / Obras de beneficiação

JOSÉ CARLOS BARBOSA CARREIRO, Presidente da Câmara Municipal do
Concelho de Nordeste.
Torna público de que esta Câmara Municipal em sua reunião ordinária
de 27 de Maio findo, deliberou por unanimidade conceder às entidades a seguir identificadas os apoios nos montantes abaixo mencionados, com indicação dos fins a que os mesmos se destinam:
Lions Clube de Nordeste: _6.170,00 / Despesas de funcionamento
e apoio ao convívio de idosos
Filarmónica Eco Edificante: _15.000,00 / Aquisição de fardamentos,
instrumentos e obras de beneficiação da sede
Filarmónica Estrela do Oriente: _16.465,95/ Aquisição de fardamentos, instrumentos, obras de beneficiação da sede e deslocação ao
Continente
Filarmónica Imaculada Conceição: _15.833,05 /Aquisição de fardamentos, instrumentos, obras de beneficiação da sede e deslocação
ao Continente
Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 968: _500,00 / Despesas de
funcionamento
Casa do Povo da Lomba da Fazenda: _2.500,00 / Despesas de funcionamento do Grupo Folclórico
Casa do Trabalho do Nordeste: _15.000,00 / Obras de Beneficiação
da instituição
Associação Cultural Grupo de Cantares da Vila de Nordeste: _4.663,10/
Despesas de funcionamento e deslocação aos Estados Unidos da
América
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária de Nordeste: _2.625,14 / Despesas de funcionamento e
Deslocação dos finalistas 2007-2008 a Espanha
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste:
14.091,10 / Despesas de funcionamento, seguro do pessoal contratado e deslocação da Charanga dos Bombeiros à Madeira
Nordeste Jovem: _68.440,79/ Semana da Juventude e edição do guia
turístico do Nordeste

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor que
vão ser afixados nos lugares públicos do estilo, pelo prazo de 30 dias
seguidos a contar da data da respectiva afixação.
Paços do Município de Nordeste, 9 de Junho de 2009.

O PRESIDENTE DA CÂMARA
José Carlos Barbosa Carreiro
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BISPO D. DAVID DIAS PIMENTEL
PRESIDE AS FESTAS DO NORDESTE
RECEPÇÃO JUNTA O CLERO, FAMÍLIA
E ENTIDADES DO CONCELHO
As maiores festividades concelhias tiveram a honra de
receber este ano o ilustre filho da terra bispo D. David
Dias Pimentel, natural da freguesia de Algarvia. A estadia no concelho decorreu entre 14 e 27 de Julho, tendo
o bispo D. David Dias Pimentel presidido às cerimónias
religiosas das festas e estado também presente nas comemorações do aniversário do município, na bênção da
capela funerária da Algarvia e do edifício cultural desta
freguesia, assim como no lançamento da primeira pedra
da unidade de vermicompostagem implementada no
aterro sanitário.
Na chegada ao aeroporto de Ponta Delgada, o bispo D.
David foi recebido pela imprensa local, tendo frisado o
gosto por voltar à sua terra e os fortes laços que mantém com o seu Nordeste e os Açores. Na chegada e partida, os presidentes da câmara e assembleia municipal,
assim como familiares, acompanharam o bispo D. David
Dias Pimentel.
Nos primeiros dias de estadia no Nordeste, a câmara municipal preparou uma recepção ao bispo D. David Dias Pimentel na Estalagem dos Clérigos. A recepção acolheu muitos
representantes do clero do concelho e da ilha, membros da
assembleia municipal, executivo municipal, presidentes de
junta de freguesia e entidades do concelho.
Durante a recepção, o presidente da Câmara do Nordeste,
José Carlos Carreiro, lembrou o “filho querido do Nordeste,
que nunca renegou, o que mostra bem a capacidade que
os nordestenses tiveram para sair da sua terra e criar sólidas raízes pelo mundo. D. David dirige hoje uma diocese
com cerca de 700 mil habitantes, mais de três vezes os
Açores inteiros, e, no entanto, é este homem que sempre
nos recorda, que diz, como ainda há poucos dias, que o
Nordeste tem um espaço grande no seu coração”. D. David Dias Pimentel é bispo da Diocese de São João da Boa
Vista, Estado de São Paulo no Brasil.
O orgulho na forma como os nordestenses mostraram
por todo o mundo a sua competência, foi também ressalvado por José Carlos Carreiro, falando do rigor e da capacidade de trabalho que desde sempre evidenciaram.
A assinalar este momento de homenagem ao filho ilustre do concelho, a câmara municipal ofertou D. David
Dias Pimentel com uma casula.
O bispo D. David Dias Pimentel presidiu as cerimónias
religiosas das festas, designadamente a missa de ordenação sacerdotal do padre Ruben Medeiros Sousa,
natural da freguesia de São Pedro do Nordestinho, as
cerimónias de Profissão de Fé e Primeira Comunhão, a
missa de festa e a procissão de São Jorge.
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ORDENAÇÃO SACERDOTAL
PADRE RUBEN MEDEIROS SOUSA

O concelho de Nordeste ordenou a 19 de Julho mais um
sacerdote, agora da freguesia de São Pedro do Nordestinho, padre Ruben Medeiros Sousa.
O presidente da câmara associou-se a este momento
de felicidade para o padre Ruben, para os familiares e
para o próprio concelho, na Igreja Matriz de São Jorge
e no domingo de festa do padroeiro. O padre Ruben
teve a honra de ser ordenado pelo bispo D. David Dias
Pimentel. A cerimónia foi muito participada pelo clero,
familiares, amigos e entidades do concelho.
A Missa Nova do padre Ruben teve lugar na Igreja de
São Pedro do Nordestinho a 26 de Julho. A intenção do
novo sacerdote era celebrar uma missa campal mas o
mau tempo não o permitiu. A primeira paróquia do padre Ruben será na ilha das Flores, missão à qual a câmara municipal endereça votos de trabalho profícuo em
nome da comunidade que lhe foi delegada.
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INTERCÂMBIO CULTURAL
ENTRE FILARMÓNICAS E FOLCLORE
ILHA DO PICO E VILA NOVA DE GAIA
REPRESENTADOS NAS FESTAS DO NORDESTE
O Nordeste recebeu nas suas festas a Filarmónica Recreio os Pastores, de São João do Pico, e o Grupo Folclórico de Crestuma, de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.
A filarmónica deslocou-se ao Nordeste em intercâmbio
com a Filarmónica Estrela do Oriente de Algarvia e o
rancho com o Grupo Folclórico São Jorge.
Ambos os grupos integraram as festividades do concelho enriquecendo substancialmente o programa ao dar
a conhecer alguma da cultura musical tradicional das
terras de origem. Para além das actuações no jardim
municipal, a filarmónica e rancho folclórico abrilhantaram o desfile para a sessão solene comemorativa do
aniversário do concelho.
Fora do Nordeste, o concelho da Povoação também recebeu ambos os grupos visitantes, tendo a Câmara Municipal da Povoação promovido um serão cultural na freguesia das Furnas. Neste dia de actuação no concelho vizinho,
os grupos puderam saborear o tradicional cozido na Lagoa
das Furnas, oferecido pela Câmara do Nordeste.

Para além das actuações, os grupos que recebem cá
estes intercâmbios e a câmara municipal oferecem um
programa social que inclui a visita a pontos de interesse
turístico e cultural da ilha.
A Filarmónica Recreio dos Pastores e o Grupo Folclórico de
Crestuma retribuíram com esta deslocação ao Nordeste
as visitas efectuadas pela Filarmónica Estrela do Oriente e
o Grupo Folclórico São Jorge aos concelhos respectivos.
A Câmara Municipal apoia sempre estes intercâmbios
tendo em consideração o enriquecimento cultural que
os mesmos possibilitam aos grupos do concelho, para
além de constituírem um estímulo à participação dos
jovens nas filarmónicas, no folclore e outros grupos culturais. O município apoia também estas deslocações dos
grupos da terra custeando cinco bilhetes de avião a cada
grupo, cedendo o transporte do município e fazendo a
ponte com as câmaras municipais dos concelhos que os
recebem lá fora.
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NORDESTE

COM ENCHENTE DE GENTE NAS FESTAS CONCELHIAS

Blasted Mechanism

e também pela filarmónica e folclore que aqui se encontravam em intercâmbio. A promoção da cultura popular
local mantém uma forte participação nas maiores festas
do concelho, assim como a actividade desportiva e de
lazer, procurando-se assim satisfazer todo o género de
público e promover as raízes culturais do concelho.
Durante as festividades, os nordestenses e os visitantes
que por aqui passaram tiveram a oportunidade de também ver uma representação de Miranda do Douro com as
Pauliteiras de Valcerto, na tradicional dança os paus. Esta
dança tradicional, como se sabe, era tradicionalmente feita por homens, mas o despovoamento das aldeias e iminência de perda da tradição levou a que algumas jovens
empenhadas formassem este grupo de pauliteiras.
No programa desportivo houve torneio de xadrez, prova do
pombos-correios do Derby Municipal de Nordeste e ainda
actividades no Centro Ambiental do Priolo a ocupar as tardes destes cinco dias de muita animação no Nordeste.

As grandes Festas do Nordeste sempre atraíram muita
gente ao concelho mas este ano ultrapassou todas as
expectativas com milhares de pessoas a aderir ao cartaz festivo. Foram cinco dias de grande movimento no
concelho, com maiores picos na sexta-feira e no último
dia das festas. O bom cartaz musical e a forma como foram distribuídas as actuações das bandas foram o motor
desta enchente de visitantes ao concelho, sempre com
público muito variado.
A banda Blasted Mechanism foi a que trouxe mais juventude ao Nordeste, ficando o recinto do Largo da Choca totalmente cheio. Clã, David Fonseca e a Banda.com
também atraíram muito público, mas foi o artista Quim
Barreiros que voltou a encher por completo o Largo da
Choca e no último dia das festas.
Para além do palco dos grandes concertos, houve sempre
animação musical no jardim municipal sobretudo pelas
filarmónicas, orquestra, folclore e cantares do concelho,

17

BOLETIM MUNICIPAL DE NORDESTE | JULHO 2009 | N 312

Clã

Quim Barreiros

Banda.com
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David Fonseca
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JOVEM DE SÃO PEDRO LANÇA LIVRO DE POESIA

A Câmara Municipal de Nordeste e a Junta de Freguesia de
São Pedro do Nordestinho promoveram durante as festividades desta freguesia a apresentação pública do livro de
poesia da Dina Coelho. Da freguesia de São Pedro do Nordestinho, a jovem autora- de 18 anos- concretizou a vontade que desde sempre acalentou de publicar um livro.
A edição do livro de poesia, precisamente intitulado “Um
Sonho de Criança”, foi possível graças a um conjunto de
esforços, a começar pelo Rotary Club de Ponta Delgada
que angariou fundos para abraçar este desejo da jovem,
às Edições Macaronésia, à família da autora, e muito em
especial à dra. Leonor Anahory- pela ligação desta ao
ensino especial- que acompanhou todo o processo e
quis tornar realizável o sonho da jovem Dina.
A câmara e a junta de freguesia quiseram assinalar no
concelho o talento da Dina Coelho, e felicitar a jovem
pelo contributo cultural que prestou à sua terra com esta
publicação, na senda de outros grandes vultos literários
como é o caso do poeta, escritor e jornalista padre Dinis
da Luz e do jornalista Abel Dinis de Medeiros.
A sessão de lançamento teve lugar na Escola Profissional
do Nordeste perante uma sala repleta de pessoas de São
Pedro de Nordestinho, de familiares, entidades do concelho, algumas individualidades que integram o Rotary
Club, entre estes, o comandante do Comando Operacional dos Açores, Carvalho Abreu, e a Câmara Municipal
de Nordeste e Junta de Freguesia de São Pedro como
anfitriões da cerimónia.
O livro teve a apresentação do ex-jornalista e ex-director
do Açoriano Oriental Gustavo Moura- também autor do
prefácio desta obra-, a leitura de alguns poemas pela
jornalista Laura Lobão e a intervenção do presidente da
Câmara do Nordeste José Carlos Carreiro.
Para fechar a sessão, a artista Bárbara Moniz brindou o público com um bonito e muito aplaudido momento de fado.
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SOARES DE SOUSA
NA GALERIA DO MUNICÍPIO

No mês de Julho a Galeria do Município de Nordeste
abriu com uma exposição de António Soares de Sousa,
mais conhecido por arquitecto Soares de Sousa. O lado
artístico do arquitecto esteve patente na galeria através
de uma exposição de aguarela e desenho a que o artista
designou “Razões da Memória”.
Para além de ser um dos maiores aguarelistas dos Açores,
esta passagem de Soares de Sousa prendeu-se também
com a relação que o artista tem com o Nordeste, quer por
motivos profissionais, quer familiares, pois é descendente
de naturais da freguesia da Achadinha. Nesta abertura, o
presidente da câmara elogiou o trabalho de grande nível
de Soares de Sousa e a capacidade deste para conciliar
a arte- à qual se dedica nos tempos mais livres- com o
exigente trabalho profissional que desenvolve.
A esta inauguração, que teve lugar nas Festas do Nordeste, juntaram-se entidades do concelho, o executivo
municipal e alguns técnicos da câmara que quiseram felicitar e conhecer este lado artístico do arquitecto.
A exposição ficará ainda aberta ao público até dia 21 de Agosto.
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DIA DO MAR NO PORTO DE NORDESTE

O Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste,
em parceria com a Junta de Freguesia do Nordeste, promoveu no sábado de 11 de Julho o terceiro torneio de Pesca
Desportiva de Mar do Nordeste. A prova arrancou 7h30
com saída do Porto de Pescas do Nordeste e contou com
a participação de 13 embarcações, totalizando cerca de 39
pescadores. Os atletas praticaram a pesca de corrico, única
forma de pesca autorizada pelo regulamento da prova.
Do júri fizeram parte o presidente da Câmara Municipal do
Nordeste, José Carlos Carreiro, um representante do Comando do Porto de Ponta Delgada, um representante da
Polícia Marítima, comandante Mário Pereira, e José Rego,
formador do Clube Náutico da Lagoa.
O total de pescado arrecadado ao longo do Torneio foi de
31,500Kg, que teve como destino duas instituições de solidariedade social locais.
O Torneio de Pesca Desportiva de Mar do Nordeste encerrou
com um apetitoso almoço no Porto de Pescas do Nordeste,
oferecido pela Junta de Freguesia do Nordeste, seguido de
um passeio ao longo da costa proporcionado pela Polícia
Marítima que acompanhou a realização de toda a prova.

NORDESTE É CAMPEÃO
NO ESCALÃO DE FEMININOS DE XADREZ
A última jornada do Intermunicipios teve lugar na Escola Secundária da Ribeira Grande em finais de Junho
e contou com a participação de 80 jovens. A Câmara
Municipal do Nordeste, como apoiante deste torneio de
xadrez, esteve presente no encerramento das jornadas
para a entrega dos troféus. As atletas do Nordeste foram

as que mais se destacaram nesta final do Intermunicipios por terem sido as únicas no escalão feminino a arrecadar todos os prémios. As premiadas foram a Jenifer
Medeiros e a Cláudia Medeiros da básica e secundária, e
a Franscisca Costa da Escola da Salga.
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Na classificação por escolas e por municípios, o Nordeste
ficou posicionado em terceiro lugar. Nos sub´s, a Cláudia
Medeiros voltou a destacar-se nos sub 14, assim como o
Pedro Medeiros e a Jenifer Medeiros nos sub12, a Francisca Costa nos sub 10 e a Diana Costa nos sub 8 absoluto.
No encerramento de mais este torneio do Intermunicipios, que já vai na terceira edição, a câmara municipal

felicita os atletas do Nordeste pelo esforço que desempenharam ao longo destas seis jornada, assim como o
coordenador do torneio, docentes que acompanharam
os atletas e o responsável pelo autocarro municipal que
levou os jovens do Nordeste a todas estas provas realizadas em diferentes concelhos.
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