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CARTÃO 60+ EM VIGOR

Abertas inscrições no gabinete de acção social da câmara
Estão abertas inscrições para aquisição do Cartão 60+ por munícipes
que tenham 60 ou mais anos. O Cartão 60+ foi criado pela câmara
municipal para auxiliar pessoas em idade de reforma, suavizando os
gastos com a saúde e habitação e dando-lhes benesses no acesso
a equipamentos desportivos e de lazer e em eventos culturais
promovidos pelo município.
Os utentes deste cartão social vão poder usufruiu de uma redução
até 5 euros mensais nos medicamentos sujeitos a receita médica,
isenção em ligação domiciliária de água, ausência de taxas em obras
simples ou de reconstrução da habitação própria e ainda descontos
no acesso a equipamentos desportivos e de lazer e participação
gratuita em passeios e em eventos culturais da iniciativa da autarquia.
Estes apoios foram regulamentados pela câmara municipal.
De referir que a disponibilização deste cartão social implicou a
criação de um regulamento pela autarquia, colocado, numa primeira
fase, a discussão pública e posteriormente submetido à aprovação
da assembleia municipal.

PISCINA E PRAIA DO LOMBO GORDO
beneficiadas para a época balnear
A anteceder o início da época balnear, a 1 de Junho,
a câmara municipal procedeu a obras de beneficiação da Piscina da Foz da Ribeira e da Praia do Lombo
Gordo. Até ao mês de Maio, no Lombo Gordo ainda
não se registava presença de areal, mas a autarquia
reparou os balneários, os passeios e o acesso até
à zona para oferecer as melhores condições aos
banhistas. A praia não é vigiada.
A Piscina da Foz da Ribeira é a zona balnear mais
procurada e tem vigilante durante toda a época

balnear. Para bem receber os utentes, a câmara
pintou a piscina, a escadaria, os balneários e restantes infra-estruturas do recinto, procedeu às
habituais limpezas e remoção de pedras trazidas
por invernos mais rigorosos. O acesso pedonal
também foi melhorado, assim como regularizado
o piso de acesso à foz, incluindo o parque de estacionamento.
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Associação de Municípios de S. Miguel
visita aterro sanitário
Os presidentes de câmara e a administração da
Associação de Municípios de São Miguel (AMISM),
entidade que gere o Aterro Sanitário de São Miguel,
visitou o concelho para ver in loco a modalidade da
recolha selectiva e tratamento de resíduos, assim
como a unidade de vermicompostagem que abrirá
em breve.
De salientar que o conselho de administração da
AMISM – entidade de que o Nordeste não faz parte
porque foi criada posteriormente à construção do
aterro sanitário do concelho – é constituída por José
Bolieiro, da autarquia de Ponta Delgada, Ricardo

Silva, presidente da Câmara da Ribeira Grande, José
Ponte, presidente da Câmara da Lagoa, e Carlos
Botelho, administrador delegado da AMISM.
A delegação começou por ver a recolha feita portaa-porta numa das freguesias, visitando depois a
separação dos resíduos no aterro e por último
a unidade de vermicompostagem. No interior
da nova estrutura, que se encontra em fase de
implementação e teste de equipamento, foi feita
uma apresentação sobre a vermicompostagem
pela empresa Lavoisier, desde que os resíduos dão
entrada na unidade, passando à fase de higienização, separação e compostagem.

Contentores domésticos são para continuar
A implementação desta modalidade destina-se,
naturalmente, ao tratamento dos resíduos oriundos da recolha de indiferenciados, mantendo-se a
recolha selectiva porta-a-porta. Esta nova aposta
da empresa municipal Nordeste Activo- responsável pela gestão de resíduos- prende-se com o
facto de muitos resíduos indiferenciados conterem
uma percentagem muito significativa de materiais possíveis de reciclagem, situação presente
em qualquer município
onde seja aplicada a
modalidade de recolha
selectiva. Acresce a esta
situação o términos de
vida útil das células actuais
do Aterro Sanitário do
Nordeste, cuja dura-

ção é de dez anos, e por constituir o tratamento de
resíduos através da vermicompostagem a modalidade mais actual, menos dispendiosa e sobretudo
amiga do ambiente.
A unidade é de tecnologia simples, procurandose desta forma não trazer custos significativos à
empresa municipal, pois não obrigará a contratação de pessoal especializado, mas implicará
somente a formação dos funcionários.
O projecto da vermicompostagem implicou um
investimento de mais de dois milhões de euros,
estando a empresa municipal a diligenciar a comparticipação de fundos comunitários. A unidade
foi projectada para tratar cerca de 3000 toneladas
anuais (volume aproximado de resíduos que dá
entrada no aterro), mas tem capacidade para chegar às 6 mil toneladas.
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FORMAÇÃO DE TEATRO
JÁ ARRANCOU
As aulas de teatro arrancaram com 24 inscritos
e decorrem no salão polivalente da Lomba da
Fazenda, com uma sessão por semana e em horário
pós laboral.
Esta primeira fase da formação terá uma componente mais teórica, vindo a parte prática numa
fase posterior. Integram o grupo pessoas de idades
variadas, algumas já com alguma experiência de
representação em animações culturais nas respectivas freguesias. Têm todos em comum a vontade
de aperfeiçoar conhecimentos e técnicas da representação e viram nesta iniciativa do município uma
óptima oportunidade.

A câmara está satisfeita com o número de inscrições
conseguido e tem grande expectativa que daqui
resulte a constituição de um grupo de teatro que
sirva e represente o concelho nesta área da cultura
em que o Nordeste já teve até grande tradição.

Câmara Municipal reúne-se
O órgão executivo, presidido por José Carlos
Carreiro, reuniu-se a 23 de Abril e 3 de Maio
nos Paços do Concelho.
A reunião de 23 de Abril foi extraordinária para
aprovação de delegação de competências nas
juntas de freguesia, proposta aprovada por unanimidade e submetida à apreciação da assembleia. As
transferências do município, no valor global de 242
mil euros, destinam-se a obras a levar a efeito pelas
autarquias ao longo do corrente ano financeiro.
Na sessão ordinária de 3 de Maio, o presidente da
câmara deu conhecimento do levantamento dos
estragos causados pelo temporal de 1 de Março,
cujo valor chegou aos 900 mil euros.

Nesta sessão, o órgão executivo tomou conhecimento do resumo diário da tesouraria e procedeu à
emissão de parecer sobre obras particulares.
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Ao longo do mês de Maio deu-se inicio a
novas obras e tiveram continuidade outras
dentro da rede viária, na iluminação pública
(empreitada de electrificação de arruamentos na vila) e em reparações mais pequenas consequentes dos últimos temporais.
Nos arruamentos, destaque para a execução da via de acesso ao loteamento da Salga e para
a abertura da variante que ligará as Amoreiras ao Poceirão.
Com a eminência do Verão, a autarquia deu também especial atenção à manutenção das
zonas balneares, dos jardins públicos e de algum património municipal.

Variante de ligação Amoreiras/Poceirão

Electrificação de arruamentos na vila

Execução de arruamento de acesso ao loteamento da Salga

Reconstrução de muro de guarda na Lomba da Fazenda

Reconstrução de muros no Parque dos Caldeirões
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Património municipal (recuperação de coretos)

Pinturas em arruamentos e parques

Beneficiação de jardins e parques

Beneficiação da zona balnear da Foz da Ribeira

Beneficiação de jardins e zonas verdes
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Município e família homenageiam

Maria de Lurdes Fernandes

A Câmara Municipal do Nordeste homenageou a
cidadã Maria de Lurdes Fernandes, por ocasião da
celebração dos seus 83 anos, pela forma empenhada e desprendida com que tem contribuído
para a comunidade nordestense no apoio às instituições sociais e de cultura locais.
A cerimónia teve lugar no Centro Municipal de
Actividades Culturais e juntou familiares, amigos e
ex-colegas de trabalho da homenageada. Foram
muitos os gestos de carinho e de agradecimento
a esta nordestense, a começar pelo presidente da
câmara, José Carlos Carreiro, que entregou um

diploma de Menção Honrosa a reconhecer o contributo desta cidadã para com as instituições locais.
A apresentação da biografia da homenageada
esteve a cargo de Serafina Medeiros, professora
reformada do ensino primário e ex-delegada escolar
no concelho do Nordeste. A cerimónia de homenagem contou também com um momento de poesia
pela professora Goreti Amaral, com a leitura de uma
mensagem de felicitações do padre Luciano Coutoprimeiro director da escola preparatória local- e com
as actuações do Grupo de Cantares do Nordeste e
da Filarmónica Eco Edificante.
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Biografia
Maria de Lurdes Fernandes nasceu na vila do
Nordeste em 1927. Casou aos 29 anos, sendo
o marido, Manuel Barbosa de Frias, também
da sede do concelho. Teve quatro filhos, Maria
Manuela, Maria da Conceição e Luís Carlos Fernandes, tendo falecido um dos filhos ainda na
infância.
Durante 26 anos trabalhou como cozinheira na
então Escola Preparatória do Nordeste. Começou pela escola nas antigas instalações da PSP,
passando depois para a Casa do Trabalho e por
fim para o actual edifício da secundária. Tinha na
escola a sua segunda casa. Destes anos, recorda
boas amizades, a começar pelo primeiro director
da escola preparatória, padre Luciano Couto.
Ao longo de toda a vida prestou apoio a instituições, à igreja, a congregações, mordomias e
comissões de festa, sendo sempre a cozinheira
requisitada para a confecção das refeições- ajuda
que ainda hoje, com 83 anos de idade, mantém.
Diz ela, que “Deus a ajuda, dando sempre forças”.
Mesmo hoje, vemos Maria de Lurdes Fernandes
na cozinha dos impérios do Espírito Santo, começando nas Domingas e terminado na Trindade.
Maria de Lurdes Fernandes foi também mulher
activa nos cortejos etnográficos que durante anos
se realizaram na vila do Nordeste, destacando-se
sempre o carro da Grota da Bravo. Decorava-os
e integrava-os e ainda escrevia as quadras para
as cantorias, versos que ainda guarda de recordação.
É mulher de amor extremoso pelos dez netos
que tem e pelas duas bisnetas. Moram todos
no Nordeste, à excepção de um neto que vive
no estrangeiro, e “são todos amigos da sua avó”,
como diz a própria com algum orgulho.
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Teatro no Centro Cultural Padre Manuel Raposo

A câmara municipal trouxe o grupo Oficina do Teatro, da Associação de Juventude da Candelária, para
apresentação de uma peça no Centro Cultural Padre
Manuel Raposo, em Santo António do Nordestinho.
Já não é a primeira vez que o grupo da Candelária
(grupo de teatro amador) se desloca ao Nordeste
para exibição de projectos novos. Desta vez exibiram a peça “Todos Somos, Basta Queremos”, com

três personagens em palco, à volta da concretização
de um sonho: ser actor.
O público foi neste trabalho chamado a participar
na peça, o que tornou a representação ainda mais
divertida.
Na área do teatro e num futuro próximo o município
conta ter o seu próprio grupo de teatro resultado da
formação que acaba de promover e aberta a todas
as idades.

Município associa-se a actividades do

Dia Internacional da Biodiversidade
A câmara acarinhou as acções do Centro Ambiental
do Priolo e da SPEA (Sociedade Portuguesa para o
Estudo das Aves) que assinalaram o Dia Internacional da Biodiversidade. Para possibilitar o maior
número de pessoas nas actividades o município
disponibilizou o autocarro para recolha em todo
o concelho, com destino ao parque da Cancela do
Cinzeiro na Pedreira.
Os agrupamentos de escuteiros associaram-se ao
programa comemorativo, podendo praticar desportos de contacto
com a natureza como o golfe rústico, o geocaching, jogos tradicionais e ainda actividades radicais,
nomeadamente slide e rappel.

Nos dois dias que assinalaram o Dia Internacional
da Biodiversidade o Centro Ambiental do Priolo e a
SPEA promoveram outras actividades de sensibilização com observação de aves, descoberta da laurissilva, dois percursos pedestres e um passeio de BTT
na Estrada da Tronqueira. Juntou-se ao programa a
comemoração do segundo aniversário do Centro
Ambiental do Priolo, a 22 de Maio.
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O pelouro da cultura apoiou a deslocação ao concelho de um grupo interessado na prática de golfe
rústico- organizado pela Delegação de Turismonum fim-de-semana de Abril.
A prática de golfe teve lugar na Cancela do Cinzeiro
na manhã de domingo. Esta modalidade pretende
ser ecológica e valorizadora dos meios rurais, contribuindo também desta forma para a promoção
turística dos locais em que é praticado.
O restante tempo de fim-de-semana foi aproveitado para conhecer o património cultural e natural
do concelho, com uma visita à Ermida da Senhora
do Pranto, ao museu municipal, ao Farol do Arnel e
aos Paços do Concelho onde lhes foi entregue uma
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pequena lembrança. Para fechar o roteiro, o grupo
fez o percurso pedestre da Lomba da Fazenda, passando pelo Parque das Endémicas, foz da Ribeira do
Guilherme e outros pontos que integram este trilho.

Estrela do Oriente apresenta novo fardamento
A centenária filarmónica Estrela do Oriente quis
apresentar o novo fardamento à comunidade,
fazendo-o através da bênção das fardas na eucaristia da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, seguida
de uma actuação e almoço.
A Filarmónica Estrela do Oriente foi fundada em
1878, pelo Padre Dinis Inácio Machado, e tem feito
ao longo dos anos trabalho meritório em prol da

cultura do seu concelho e da freguesia de Algarvia. Nos últimos anos, a filarmónica tem vindo a
incorporar músicos da freguesia vizinha de Santo
António, aumentando o número de jovens interessados em manter esta tradição cultural. Para além
de perpetuar um trabalho secular, a instituição tem
o mérito de congregar os jovens e de ser um marco
social que tem dado vida à freguesia de Algarvia.
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Tourada na Pedreira
O Império da Ascensão, na localidade da Pedreira,
contou este ano com uma tourada à corda no
domingo das festividades. Os touros vieram da ilha
terceira e para além da Pedreira integraram a Feira
Agrícola de Santana que se realizou por esta altura.
Foram muitos os nordestenses que ocorreram ao

império para assistir à tourada à corda, tradição que
embora sendo única da ilha Terceira, no arquipélago, é muito apreciada pelos micaelenses.
O Império da Ascensão é o primeiro das festividades em honra do Espírito Santo que decorrem ao
longo de todo o mês de Maio no concelho.

Santa Casa comemora 98º Aniversário
A Misericórdia de Nordeste encerrou no dia 12 a comemoração do 98º aniversário, tendo o presidente e
vice-presidente da câmara e o presidente da assembleia municipal estado presentes nas celebrações desta
prestigiada instituição.
O programa de comemoração contemplou várias acções, entre estas, a Semana do Divino, por coincidir
com as festividades de culto ao Espírito Santo. Este evento contou com a presença de vários convidados,
entre os quais o Representante da
República para os Açores.
As palavras do provedor da Santa
Casa do Nordeste foram ao encontro
do Ano Europeu de Luta Contra a
Pobreza e Exclusão Social que este ano
se comemora e de agradecimento a
todos os participantes e benfeitores
que directa ou indirectamente contribuíram para a caridade, o objectivo
primordial desta instituição.
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Jogadores do Nordeste arrecadam 3º lugar
em jornada de xadrez
Os jogadores do Nordeste mantiveram a terceira
posição na classificação progressiva por escolas
da quarta jornada do Intermunicipos. À frente do
Nordeste ficaram as escolas básica e secundária
de Lagoa e Antero de Quental, numa prova que
reuniu 87 jogadores dos seis municípios da ilha.
Na classificação feminina é que o Nordeste obteve
evidência- como já vem sendo habitual- com a
Jenifer Medeiros e a Cláudia Medeiros a conseguir
os confortáveis segundo e quarto lugares, num
total de 14 jogadoras.
A Cláudia Medeiros também ficou em segundo
lugar nos sub 16, a Jenifer Medeiros nos sub 14
e terceiro lugar, o Pedro Medeiros, primeiro classificado nos sub 12, e a Diana Costa nos sub 10 e
num confortável segundo lugar.

Como sempre acontece nestes encontros, o município anfitrião, desta vez o concelho da Lagoa,
presenteou os participantes com um brinde e um
lanche.

Rampa da Candelária com participação de equipa do Nordeste
A prova de 28 de Março da Rampa da Candelária
contou com a participação do nordestense David
Paiva, no Peugeot 205 na divisão I. O Objectivo maior
da equipa foi levar o nome do nordeste ao concelho de Ponta Delgada e chegar ao final da prova,
dando a conhecer a participação do concelho neste
desporto. A prova contou com o apoio da câmara
municipal pelo destaque que deu ao concelho e

por ser mais um desporto que deve ser valorizado.
A equipa terminou a prova num confortável oitavo
lugar, face a concorrentes melhor preparados e que
tiveram mais tempo e oportunidade de treino.
A próxima prova a decorrer será o Open Achadinha
e o atleta do Nordeste promete dar o seu melhor
para se classificar nos três primeiros lugares e trazer
uma taça para os nordestenses.
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Curiosidades
O capitão Albergaria
Conforme minha mãe me contava [Conceição da
Silva] o capitão Albergaria terá vivido na Assomada
(freguesia de São Pedro) nos anos de 1500. Diziam
que tinha esposa, duas filhas e muita criadagem. A
casa ostentava um brasão, o qual se perdeu com o
passar do tempo e com o desmoronar da habitação
ao longo dos anos. Há alguns anos atrás, a família
do capitão terá vindo ao concelho na tentativa de
ainda encontrar o referido brasão, mas já não o
encontrou.

Antigo celeiro da família Albergaria adaptado a moradia

A casa que ainda existe na Assomada era o celeiro
destes senhores. Na parte de trás, por baixo do
celeiro era a cavalaria (este celeiro está actualmente
bem recuperado e adaptado a moradia). Ao lado da
casa havia uma eira onde se trilhava o trigo.
O capitão ausentava-se muito por longas temporadas e dizia-se que ao serviço do reino. Eram

senhores muito generosos, atentos às necessidades
do povo da Assomada. Os homens que estavam ao
serviço da família eram dispensados de ir à tropa,
facto ainda hoje muito falado por populares deste
lugar.
Nesses tempos, uma mulher quando tinha um filho
ficava de cama durante oito dias, sendo alimentada
a caldo de galinha com sopas, tarefa de que se
encarregava a esposa do capitão Albergaria, ajudando de livre vontade, pois havia muita pobreza
e casas que não tinham hipótese de ter a tal dieta
durante oito dias.
Contavam os mais antigos que, casando uma filha
destes senhores, vieram muitos convidados que
se demoraram por algum tempo na Assomada. A
família andava sempre em festas, grandes almoços
e jantares, passeios a cavalo e outras lazeres.
Diziam os populares que a toalha para o altar da
Ermida da Senhora do Pranto, para a primeira missa,
terá vindo da casa do senhor capitão. Por estes
relatos, podemos deduzir que por esta altura já o
capitão Albergaria vivia na Assomada.
Em 1821 eclodiu em Ponta Delgada uma revolução chefiada pelo alferes Noronha e pelo tenente
João Soares Albergaria da Assomada. Terá sido este
senhor descendente dos Albergaria da Assomada?
Em 1832 veio a Ponta Delgada o imperador D.
Pedro e em sua honra teve lugar um baile no Solar
dos Soares de Albergaria.
Da autoria de Conceição Medeiros
residente na freguesia de São Pedro do Nordestinho

A tradição oral aponta para a residência da família Albergaria neste
concelho pelos anos de 1500, tendo estes relatos passado de geração
em geração, sobretudo por pessoas do lugar da Assomada. Contudo, dos vestígios que existem no
local (muros e restos de paredes), testemunho vivo do passado, indicam que os Albergaria terão abandonado o concelho nos finais do século XIX para se fixarem em Ponta Delgada.

Nota de redacção
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Festas do Nordeste de 15 a 20 Julho

UHF e GNR são as grandes bandas de palco
Apesar da fase de contenção que se atravessa, o
município mantém as suas festas considerando que
são um investimento com retorno para o concelho,
nomeadamente no comércio local, nas infra-estruturas hoteleiras, na restauração e em outros serviços
envolvidos. O programa foi ajustado ao momento
actual do país e da região, sem perder a qualidade
que tem marcado o cartaz das festas.
As maiores festas concelhias têm lugar a meados
de Julho e no fim-de-semana logo a seguir às
festas realiza-se o Encontro de Nordestenses, aproveitando-se os nordestenses da diáspora que por
esta altura visitam as famílias em período de férias.
O convívio de nordestenses reunirá a comunidade
de lá e de cá num almoço de confraternização e de
animação cultural com participação de artistas da
terra ou de descendentes de conterrâneos residentes nos Estados Unidos e Canadá.
O programa das festas do Nordeste volta a conciliar
os grupos tradicionais com a música ligeira e de
grande palco, sempre com o intuito de satisfazer
diferentes públicos, incluindo as centenas de visitantes que o concelho recebe nesta altura. As grandes noites de concerto vão para boas bandas de
música portuguesa, com UHF na sexta-feira e GNR
no sábado. Na segunda, actuam também no palco
maior as artistas VAMP.

No Jardim Municipal estarão os grupos locais, passando por aqui as filarmónicas, grupos folclóricos
e grupos de cantares (um destes do continente
português).
As Festas do Nordeste têm também forte componente religiosa, com a procissão este ano do Santíssimo Sacramento e das cerimónias habituais do
programa religioso.
As festas concelhias integram ainda a cerimónia de
geminação entre os municípios do Nordeste e de
Somerville, dos Estados Unidos da América. Para a
assinatura do protocolo de geminação deslocar-seá ao concelho uma delegação dos Estados Unidos
presidida pelo próprio mayor de Somerville.
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