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Festas do Concelho com enchente de visitantes

Nordestenses reencontram-se em grande convívio
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A nova iluminação estende-se à Avenida D. Manuel 
I, à Rotunda do Emigrante e a novos arruamentos 
que o município tem em abertura na vila do Nor-
deste.
Durante a inauguração, o presidente da Câmara do 
Nordeste, José Carlos Carreiro, apontou a iluminação 
da Igreja Matriz São Jorge como uma intervenção 
que veio dignifi car e tornar mais visível o maior e 
mais representativo edifício patrimonial da sede do 
concelho, razão pela qual a autarquia incluiu esta 
obra no bolo de investimentos do município.

Câmara inaugura novas iluminações 
da vila do Nordeste
A nova iluminação da Igreja Matriz São Jorge, da fonte luminosa do Largo do Viaduto e da 
Rotunda do Emigrante foi inaugurada pela câmara durante as Festas do Nordeste.
A iluminação do exterior e dos alçados da igreja matriz integram a empreitada de iluminação 
de vários pontos da sede do concelho e que totaliza um investimento de 1 milhão de euros, 
co-� nanciado por fundos comunitários.

A iluminação do Largo do Viaduto teve o mesmo 
propósito, nas palavras do autarca, de dignifi car e 
revitalizar o local, apostando a câmara na colocação 
de uma fonte luminosa no repuxo já ali existente. 
As obras foram inauguradas no decorrer das festivi-
dades e tiveram a presença, entre várias entidades 
do concelho, do mayor de Somerville e da comitiva 
do concelho de São Vicente, da ilha da Madeira, 
concelho irmão do Nordeste. A Filarmónica Eco Edi-
fi cante e o Grupo Folclórico Imaculada Conceição 
abrilhantaram as inaugurações. BM
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Esta união com a cidade de Somerville, referiu o 
presidente da Câmara do Nordeste “espelha os sen-
timentos de amizade e solidariedade que unem os 
dois povos”. A cidade de Somerville, historicamente 
terra de eleição e de liberdade, acolheu ao longo 
dos últimos três séculos milhares de emigrantes, 
vindos da Europa em busca de novas condições 
de vida, que lhes foram muitas vezes negadas nos 
países de origem.
Sobretudo nos Séculos XIX e XX, largas centenas 
de açorianos, entre estes muitos nordestenses, 
fi xaram-se ali, acolhidos pelos Somervilenses que 
lhes proporcionaram condições para prosperarem, 
tornando-a assim na sua segunda pátria.
Na cerimónia da assinatura do protocolo, o presi-
dente da Câmara do Nordeste frisou as vantagens 
desta geminação para ambas as comunidades, con-
cretamente para as duas câmaras, para as institui-
ções culturais, desportivas e recreativas, permitindo 
intercâmbios e outras formas de cooperação.

Nordeste geminado com cidade da Nordeste geminado com cidade da Nordeste geminado com cidade da 
costa leste dos Estados Unidoscosta leste dos Estados Unidoscosta leste dos Estados Unidos

cretamente para as duas câmaras, para as institui-
ções culturais, desportivas e recreativas, permitindo 
intercâmbios e outras formas de cooperação.

Em dia de comemoração dos 496 anos do 

concelho, a Câmara do Nordeste celebrou um 

protocolo de geminação com o município de 

Somerville, cidade da costa leste dos Estados 

Unidos da América, situada junto a Boston, 

porta de entrada naquele país para muita 

emigração. Esta geminação com o município 

do Nordeste vem juntar-se a Fall River, no 

Estado de Massachusetts, celebrado em 

1978, e a São Vicente na Região Autónoma da 

Madeira em 1989.

O mayor Joseph Curtatone deslocou-se ao 

Nordeste para a assinatura do protocolo de 

geminação, fazendo-se acompanhar da chefe 

de gabinete. 
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Mayor de Somerville feliz com a recepção dos 
nordestenses (sub) 

Num caloroso discurso aos presentes, o mayor 
Joseph Curtatone, disse-se honrado pela recepção 
que o município do Nordeste lhe proporcionou e 
em geral pelo acolhimento dos nordestenses.
Esta foi a primeira vez que visitou os Açores e fi cou 
encantado com a paisagem, gastronomia e acolhi-
mento dos ilhéus. Sendo descendente de famílias 
italianas, o mayor Joseph Curtatone disse ter valores, 
hábitos e tradições comuns entre as comunidades 
portuguesa e italiana, facto que reforçou esta gemi-
nação com o concelho do Nordeste. 
Na sua intervenção, o mayor salientou a signifi cativa 
comunidade nordestense residente na cidade de 
Somerville, dizendo ser uma comunidade empe-

nhada e que sempre se evidenciou nas mais varia-
das áreas. Na ocasião, felicitou o nordestense João 
Correia Carreiro (natural da vila do Nordeste), resi-
dente naquela cidade dos Estados Unidos e que 
foi intermediário nesta geminação entre os dois 
municípios. 

Presidente da câmara deixa mensagem opti-
mista aos nordestenses em dia de comemora-
ção do aniversário do concelho (sub) 

Em dia de aniversário, o presidente da autarquia quis 
também enviar aos nordestenses uma mensagem 
de esperança e de confi ança no futuro. “Os tempos 
difíceis por que passa o nosso país e que afectam 
particularmente o nosso concelho, traduzidos em 
falta de investimento e em falta de trabalho para 
muitos, estamos convictos que são ultrapassáveis, 
com esforço e trabalho, outras políticas e outras 
solidariedades”, referiu José Carlos Carreiro.
Esta cerimónia, que juntou o aniversário do municí-
pio e a geminação com a cidade de Somerville, con-
tou com a presença signifi cativa de nordestenses da 
diáspora, com a comitiva do município americano, 
do cônsul dos Estados Unidos da América em Ponta 
Delgada, do presidente da Assembleia Municipal de 
São Vicente e restante comitiva, de entidades e de 
instituições do concelho do Nordeste.  BM
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Câmara distingue nordestenses de 
sucesso da diáspora

Numas breves palavras aos nordestenses presentes 
em mais este Encontro dos Nordestenses, o presi-
dente da Câmara do Nordeste, José Carlos Carreiro, 
disse orgulhar-se do sucesso alcançado por tantos 
nordestenses nas terras de acolhimento, nas mais 
variadas áreas, como sejam, na comunicação social, 
no comércio, na advogacia, no sector das viagens e 
turismo e em tantos outros ramos de investimento 
que têm contribuído também para o desenvolvi-
mentos das comunidades locais.

Distinguidos Eduardo Lima e Luís 
Teves

Reconhecendo o trabalho e sucesso alcançado pela 
diáspora, o presidente da câmara do Nordeste dis-
tinguiu ainda com a medalha deste 20º encontro os 
nordestenses Eduardo Lima, proprietário da estação 
de TV Canal 20 e do Jornal Portuguese Times, presti-
giados meios de comunicação social da costa leste 
dos EUA, e Luís Teves, glória do desporto açoriano 
dos anos 70 e 80. 

Homenagem àqueles que têm 
erguido alto o nome do Nordeste

José Carlos Carreiro quis ainda prestar homena-
gem àqueles que como o João de Sousa, Aníbal 
Teves, João Correia, José Teves, Conceição Teves, 
Luís Amaro, Jéssica Amaro, Otília Prazeres, Lisete e 
Manuel Resendes, tudo fazem para erguer bem alto 
o nome do Nordeste.
O edil distinguiu com a medalha do município as 
comissões de nordestenses dos Estados Unidos, de 
Toronto e London, e em particular aos nordestenses 
Aníbal Teves e João Carreiro entregou um diploma 
de mérito, reconhecendo o trabalho desenvolvido 
por estes em prol da comunidade nordestense. 

Pesar pela perda de Jorge 
Nascimento Cabral

Grande amigo do Nordeste e presença habitual 
destes convívios, a perda de Jorge do Nascimento 
Cabral, falecido recentemente, foi lembrada com 
pesar pelo presidente da Câmara do Nordeste, 
fazendo referência ao espírito critico e à pena 
magistral que todos lhe reconheciam. A profunda 
e continuada ligação de Jorge Nascimento Cabral 
ao Nordeste foi merecedora da atribuição municipal 
de Cidadão Honorário. 

Nordestenses reencontram-se em convívio 
que reúne 900 pessoas 
Confraternização junta convívio do lions e bodas de ouro de 
M. Augusto Cabral

Os 20 anos que marcam o Encontro de 

Nordestenses da diáspora foi comemorado 

este ano na terra natal com a presença de 

muitos naturais do Nordeste vindos de Boston, 

Providence, Fall River, Califórnia, Vancouver, 

Toronto, London, Montreal e Bermuda, do 

continente português e de outras ilhas dos 

Açores.

O Encontro de Nordestenses realiza-se 

anualmente na costa leste dos Estados Unidos, 

juntando uma vasta comunidade de naturais 

do Nordeste ali radicados e de outros oriundos 

de outras paragens que aproveitam a ocasião 

para revisitar as famílias e amigos.

A autarquia nordestense apadrinha estes 

encontros desde a primeira edição, fazendo a 

ponte às origens e demonstrando o apreço por 

estes naturais que longe da sua terra, e muitas 

vezes enfrentando di� culdades, vingaram nos 

países de acolhimento.
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Confraternização junta convívio 
de idosos do lions e bodas de 
monsenhor Augusto Cabral

Este grande Encontro de Nordestenses teve a par-
ticularidade de reunir os idosos do concelho do 
Nordeste, que assinalaram a 19ª edição do convívio 
organizado pelo lions clube deste concelho, e ainda 
a celebração das bodas de ouro sacerdotais de 
monsenhor Augusto Cabral, também fi lho da terra.
A comemoração dos três acontecimentos juntou 
quase 900 pessoas no almoço de confraternização, 
o qual foi organizado pela autarquia em colabora-
ção com o Lions Clube do Nordeste. 
Palavras de apreço foram deixadas por José Carlos 
Carreiro ao lions clube pelo trabalho desenvolvido 
por esta instituição a favor dos idosos e das pessoas 
mais carenciadas.

Animação musical com 
representação da diáspora 

Em dia de festa não poderia faltar a animação musi-
cal e esta teve representação da diáspora e do con-
celho com a Jessica Amaro, do Canadá- que sempre 
tem acarinhado estes encontros- e do Grupo de 
Cantares do Nordeste. As fi larmónicas Imaculada 
Conceição e Eco Edifi cante e ainda o Grupo Folcló-
rico Imaculada Conceição agraciaram o encontro 
com a sua presença.
A apresentação da cerimónia esteve a cargo de 
Sidónio Bettencourt, jornalista da RDP e RTP Açores, 
presença que abrilhantou signifi cativamente este 
convívio de nordestenses.  BM
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Monsenhor Augusto Cabral celebrou as bodas de 
ouro sacerdotais a 24 de Julho, na igreja da sua fre-
guesia, na Lomba da Fazenda, juntando familiares, 
amigos de seminário e outros que o têm acom-
panhado ao longo da vida, párocos e as pessoas 
mais próximas da freguesia. A comemoração do 
aniversário teve a celebração de uma missa e um 
almoço convívio em conjunto com a confraterni-
zação da 20ª edição do Encontro de Nordestenses. 
Para assinalar estes 50 anos de dedicação ao 
sacerdócio, o presidente da câmara presenteou 
monsenhor Augusto Cabral com uma placa alusiva 
à efeméride, fazendo referência ao “exemplo de tra-

balho e de tenacidade que sempre marcaram a vida 
deste e que são base da sua fi losofi a, indestrutíveis 
valores éticos plenamente assumidos com uma 
força anímica”, sublinhou. 
Acarinhado por tantos nordestenses, da sua Lomba 
da Fazenda, do restante concelho, da diáspora, da 
família e amigos, monsenhor Augusto agradeceu o 
caloroso acolhimento que todos lhe proporciona-
ram, inclusive a câmara municipal. 
O bolo de comemoração do aniversário foi ofere-
cido por monsenhor Augusto Cabral a todos os 
presentes nesta grande confraternização de nor-
destenses.  BM

Monsenhor Augusto Cabral celebra 50 anos de sacerdócio
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Homenagens e distinções 
no Encontro de Nordestenses

Distinção com medalha do 20º Encontro a Luís Teves 

Entrega de lembrança da comissão da costa leste dos EUA às 
juntas de freguesia

Oferta de placa alusiva às Bodas de Ouro Sacerdotais de M. 
Augusto Cabral 

Diploma de Mérito do Município a Aníbal Teves e João Carreiro, 
da comissão organizadora do Encontro de Nordestenses

Medalha do Município para as comissões organizadoras da 
costa leste dos EUA, de Toronto e London 

Distinção com Medalha do 20º Encontro a Eduardo Lima (na 
foto o sobrinho, Carlos Melo)
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A Assembleia Municipal do Nordeste, presidida 
por João de Deus Andrade de Sousa, reuniu extra-
ordinariamente a 29 de Julho, para aprovação da 

Assembleia municipal delibera 

revisão do Plano e Orçamento para o corrente ano. 
Na base desta revisão esteve a entrada em vigor do 
PEC (Plano de Estabilidade e Crescimento) que veio 
agravar a situação fi nanceira da câmara municipal, 
repercutindo-se nos projectos em curso e impondo 
cortes imediatos nas transferências do Orçamento 
Geral do Estado, no valor de 194.963,00€.
Se a esta importância somarmos a verba de 
34.544,00€ também retirada do orçamento muni-
cipal pelo governo central para fi nanciamento do 
Serviço Nacional de Saúde (uma competência do 
Estado), bem como os 42.000€ devidos ao município 
referentes ao IRS de 2009, os cortes no orçamento 
de 2010 atingem a importância de 271.507,00€. BM

PEC obriga a revisão do Plano e Orçamento do Município do 
Nordeste

Voto de Pesar pelo falecimento de Jorge do Nascimento Cabral

A assembleia municipal aprovou um Voto de Pesar 
pelo falecimento de Jorge do Nascimento Cabral, 
falecido no passado dia 22 de Julho, considerando 
entre várias razões o facto deste ser Cidadão Hono-
rário do concelho do Nordeste.
Jorge do Nascimento Cabral, nas considerações da 
assembleia municipal “foi um micaelense de gema 
e açoriano de alma ímpar”. Prestou relevante serviço 
à sua terra como deputado regional, vereador da 
câmara do Nordeste e como colaborador da comu-
nicação social “onde ergueu com frequência a sua 
voz e usou bastas vezes a sua pena para louvar e 
defender o concelho do Nordeste, o seu querido 
Nordeste que tanto amava a ponto de muitos o 
julgarem aqui ter nascido, tal era o calor e o entu-
siasmo que colocava nas suas intervenções”, subli-
nhou a assembleia municipal.
Este Voto de Pesar teve em consideração ainda a 
actualidade, a frontalidade e a qualidade das inter-
venções de Jorge do Nascimento Cabral como 
cidadão ao nível das grandes questões das ilhas 
açorianas.
Considerando fi nalmente “a perda irreparável que o 
seu desaparecimento prematuro constitui, nomea-

damente no empobrecimento do debate político 
do jornalismo e das letras açorianas”, a Assembleia 
Municipal do Nordeste aprovou por unanimidade 
este voto sentido.  BM
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O órgão executivo reuniu em sessão ordinária a 28 

de Junho e 12 e 23 de Julho, presidida por José Car-

los Carreiro. Entre vários assuntos levados a reunião, 

a câmara aprovou, por unanimidade, atribuir apoio 
� nanceiro a instituições culturais e sociais do 

concelho que apresentaram candidatura, conforme 

o regulamento municipal criado para o efeito, e 

destinado à actividade 2009-2010. 

 Reunindo as condições para a atribuição de apoio 

municipal, a autarquia aprovou também, por una-

nimidade, a atribuição de apoio aos três clubes 
desportivos do concelho, União Desportiva, 

Fazenda Sport Club e Desportivo de Santo António 

Nordestinho. 

Face às restrições introduzidas pelo PEC na despesa 

e investimento do município, a câmara aprovou por 

maioria de votações a revisão do Plano e Orça-
mento do corrente ano, cortando sobretudo em 

despesas correntes e também de capital.

Reuniões da câmara municipal

A câmara tomou conhecimento da condecora-
ção atribuída pelo Presidente da República ao 

presidente da Associação de Municípios Portugue-

ses, Fernando Ruas, homenageando desta forma 

a mais alta fi gura do Estado todos os autarcas do 

país que ao longo dos últimos 34 anos contribu-

íram de forma decisiva para o desenvolvimento 

dos concelhos. BM

Na sequência de fi scalização da Inspecção Regional 

das Actividades Económicas (IRAE), o município do 

Nordeste foi obrigado a encerrar todos os parques 

infantis de que era entidade gestora.

O município entende que os parques infantis 

tinham condições para estar em actividade, tendo 

para o efeito solicitado vistoria ao IRAE com vista a 

adequação à legislação em vigor, mas estas nunca 

aconteceram, tendo a autarquia sido surpreendida 

com a acção da referida inspecção.

O município reafi rma que os parques infantis 

tinham condições de segurança, faltando apenas 

algumas questões técnicas de menor importância, 

como sejam a iluminação.

Por razões operacionais, o município não tem possi-

bilidade de em tão curto espaço de tempo (quatro 

meses após a entrada em vigor da nova legislação) 

adaptar todos os parques infantis às novas exigên-

cias, e incorria, no incumprimento das mesmas, ao 

pagamento de coimas elevadas.  BM

Legislação apertada obriga a encerramento de parques infantis

A autarquia relembra que, perante a actuação apres-

sada e exigente das autoridades administrativas 

nacionais, municípios como o de Oeiras e Lisboa 

encerraram todos os seus parques infantis.
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O Nordeste teve milhares de pessoas nas suas festas 

vindas de todos os pontos da ilha. Se no ano de 2009 

o número de visitantes foi surpreendente, este ano 

ultrapassou as expectativas com mais gente ainda 

do que no ano anterior. Sexta e sábado foram os dias 

de maior afl uência, com público muito variado para 

ver as bandas UHF e GNR, sem descurar os grupos 

locais que actuaram no jardim municipal e também 

as artistas VAMP na segunda-feira das festas. 

O cartaz das Festas do Nordeste teve um pouco de 

tudo, das noites mais jovens, à música local, ao des-

porto, exposições, cerimónias solenes de comemo-

ração do aniversário do município e as celebrações 

religiosas, concretamente a procissão do Santíssimo 

Sacramento.

Nos quatro maiores dias de festa, quem visitou o 

Nordeste, e em particular a diáspora que participa 

muito nestas festas, teve programa cultural e des-

portivo ao dispor. O torneio de pesca de alto-mar 

no Porto da Vila do Nordeste voltou a privilegiar 

Nova enchente nas Festas do Nordeste
o fi m-de-semana das festas, aproveitando o facto 

de se encontrar no concelho muita gente por esta 

altura.

O Pombal/Escola Municipal do Nordeste aproveitou 

as festas para fazer algumas largadas de pombos-

correio no centro da vila e promover o pombal 

existente neste concelho.

O Clube Motard do Nordeste também se juntou ao 

programa fazendo um passeio e exibição no centro 

histórico da vila. BM

Animação no Jardim Municipal

Concerto UHF
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Tasquinhas no recinto das festas

Orquestra Ligeira do Nordeste

Filarmónica Eco Edi� cante

Concerto GNR

Grupo Folclórico Imaculada Conceição

Grupo de Cantares de Belver – Portalegre

Grupo Coral da Casa do Povo de Ponta Delgada – São Vicente
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Filarmónica Imaculada Conceição

Filarmónica Estrela do Oriente

Concentração Motares do Nordeste

Largada de pombos do Pombal Escola Municipal

Actuação de VAMP

Procissão do Santíssimo Sacramento



BOLETIM MUNICIPAL  |  JULHO 2010  |  N.º 324 17

Exposição do fotógrafo Pedro Monteiro 
na Galeria do Nordeste
Entre meados de Julho e meados de Agosto, a galeria 
do município teve em exposição fotografi as de Pedro 
Monteiro. O fotógrafo trouxe ao Nordeste uma mostra 
do recente passeio realizado ao pico da Vara, iniciativa do 
Centro Desportivo do Nordeste e da autarquia local no 
passado mês de Junho e que reuniu um grande número 
de pedestrianistas vindos de diferentes pontos da ilha.
Deste passeio reuniu um signifi cativo número de ima-
gens, com destaque para a fl ora endémica da ZPE do 
Pico da Vara e também dos Graminhais. Não é o primeiro 
trabalho que o fotógrafo expõe sobre esta temática, 
tendo nos últimos anos acompanhado o trabalho que a 
SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves)- em 
conjunto com entidades governamentais regionais e as 
autarquias do Nordeste e Povoação- tem desenvolvido na 
recuperação da fl oresta laurissilva do pico da Vara e da 
serra da Tonqueira para salvaguarda do habitat do priolo.
A fotografi a do priolo tem sido aliás um dos principais 
trabalhos do fotógrafo Pedro Monteiro nos últimos anos, 
tendo sobre a temática realizado várias exposições, 
algumas delas de grande projecção, nomeadamente no 
Parlamento Europeu, no evento OPEN DAYS, também 
em Bruxelas, na Feira Internacional Britisch Birdwatching 
Fair, em Inglaterra, e na Escola Superior de Comunicação 
Social de Lisboa.
Na galeria do Nordeste, já é a segunda vez que o fotó-
grafo expõe, sendo a primeira exposição sobre o projecto 
Life Priolo. BM

Procissão do Santíssimo Sacramento
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O concelho de São Vicente, geminado com o Nor-

deste, fez-se representar nas festas concelhias com 

o Grupo Coral da Casa do Povo de Ponta Delgada, 

com o presidente da assembleia municipal, o vere-

ador do pelouro da cultura e um elemento da Junta 

de Freguesia de Ponta Delgada.

O grupo coral, de 27 elementos, todos muito jovens, 

foi acompanhado pela presidente da Casa do Povo 

de Ponta Delgada, também responsável do grupo, 

Matilde Fernandes. A forma simpática e cordial com 

que este intercâmbio decorreu, de ambas as partes, 

deixou boas recordações, ressalvadas pelo verea-

dor Victor Lima na recepção que proporcionou ao 

grupo coral nos Paços do Concelho.

Para além da actuação nas festas, o grupo partici-

pou na missa de domingo da igreja da Lomba da 

Fazenda, tendo sido muito apreciada pelos paro-

quianos esta participação. 

O grupo presenteou o presidente da câmara do 

Nordeste com algumas lembranças do concelho de 

São Vicente, amabilidade agradecida pelo autarca 

com a oferta de uma lembrança do município. 

No período de visita ao Nordeste, a câmara munici-

pal levou o grupo coral e restante comitiva de São 

Vicente a conhecer os pontos turísticos principais 

da ilha, também as águas termais e algumas zonas 

balneares e ainda a saborear a nossa gastronomia 

com destaque para o cozido das Furnas, confeccio-

nado e servido nas margens da lagoa. 

A comitiva da Câmara do Nordeste e o grupo cul-

tural que representa o concelho nas festas de São 

Vicente são sempre também muito bem recebidos, 

indo este ano às festas, neste mês de Agosto, o pre-

sidente da câmara, José Carlos Carreiro, e o Grupo 

de Cantares do Nordeste em retribuição da visita do 

Grupo Coral de Ponta Delgada.  BM

As Festas do Nordeste tiveram a presença de can-

tares de Portalegre, o Grupo de Cantares de Belver. 

O grupo veio ao Nordeste em intercâmbio com o 

Grupo de Cantares do Nordeste e integrou a pro-

gramação cultural das festas locais.

Como é habitual nestes intercâmbios, o grupo pre-

senteou o município com lembranças do concelho 

de origem e agradeceu a colaboração da autarquia 

nordestense na recepção que lhe foi proporcionada 

no concelho. A lembrança foi recebida pelo verea-

dor da cultura, Victor Lima. 

Representação de São Vicente da Madeira nas festas

Cantares de Belver do distrito de Portalegre
Como anfi trião, o Grupo de Cantares do Nordeste 

preparou a recepção ao grupo de Portalegre, 

levando-o a conhecer também alguns pontos turís-

ticos da ilha e do Nordeste.

Estes intercâmbios culturais têm, para além da 

promoção que fazem das terras de acolhimento, 

a mais valia de permitir a troca de experiencias e 

de conhecimento na respectiva área musical dos 

grupos. BM
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O Grupo de Cantares do Nordeste teve casa repleta 
no lançamento do novo trabalho musical, abrindo 
as Festas do Nordeste.
Este segundo trabalho musical do Grupo de Can-
tares do Nordeste, que surge passado cincos anos 
após a apresentação do primeiro CD, contou nova-
mente com a colaboração de Emiliano Toste na 
gravação, mistura e masterização, sendo a direcção 
artística de Luís Silveira, também responsável musi-
cal do grupo.
O Grupo de Cantares do Nordeste tem ao longo 
destes oito anos de existência criado uma imagem 
que os identifi ca pela sonoridade. Têm animado fes-
tas dentro e fora do seu concelho, serões musico-
culturais, convívios de idosos, eventos promovidos 
pela Câmara Municipal de Nordeste e por outras 
instituições deste concelho.
Já tiveram a oportunidade de estar na Bolsa de 
Turismo de Lisboa, presença que lhes deu alguma 
projecção, assim como nos Estados Unidos da Amé-
rica por duas vezes. Também já actuaram na ilha 
da Madeira, participaram no Festival de Grupo de 
Cantares na Ilha do Faial, nas festividades de Santa 
Maria e em outros pontos do arquipélago dos Aço-
res e no continente português divulgando a música 
tradicional açoriana. 
Em 2005 gravaram o CD “Cantos do Povo” e agora 
este novo trabalho, continuação do primeiro e a 
que intitularam “Cantos do Povo 2”.
O programa cultural da apresentação deste 
segundo CD teve a participação do artista José 
Maria Pacheco- com a Tia Maria do Nordeste- e 
de Raquel Dutra com alguns números de música 
tradicional açoriana e de fado.  BM

Grupo Cantares do Nordeste lança 2º CD
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Em colaboração com a Junta de Freguesia do 

Nordeste, o centro desportivo organizou mais uma 

manhã de pesca de alto-mar no porto da vila. O 

torneio contou com a participação de 11 embar-

cações, totalizando cerca de 33 pescadores, sendo 

praticada a pesca de corrico.

No júri estiveram o patrão-mor da Polícia Marítima, 

o presidente da Câmara do Nordeste, o coman-

dante do Porto de Ponta Delgada e o formador do 

Clube Náutico da Lagoa. Em primeiro lugar, com 

6,705 kg fi cou a embarcação “Bia” composta por 

António Lopes e Rodrigo Lopes. Em segundo lugar, 

a embarcação comandada por Norberto Leite, com 

4,330 kg, e, em terceiro lugar, a embarcação de 

Ricardo Cabral, com um total de 3,925Kg. O prémio 

de maior exemplar foi arrecadado pela embarcação 

“Salgado” com um exemplar de 1,465 kg.

O centro desportivo premiou os três primeiros 

classifi cados com uma cana de pesca de barco e 

ofereceu um carreto de pesca ao vencedor do 

Pesca de alto-mar no Porto do Nordeste
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peixe mais pesado. O total de pescado arrecadado 

foi oferecido a duas instituições de solidariedade 

social local.

Como já é habitual, o torneio encerrou com um 

almoço de caldeirada de peixe no cais do porto, 

oferecido pela junta de freguesia, seguido de um 

passeio ao longo da costa proporcionado pela Polí-

cia Marítima.

O presidente da Câmara do Nordeste e o mayor 

de Somerville integraram este passeio pela costa 

e fizeram ainda uma visita guiada ao Farol do 

Arnel. BM
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Teve lugar na Escola Antero de Quental a última jornada do Intermunicipios com a presença do 
vereador do pelouro da cultura, Victor Lima, da presidente da Câmara de Ponta Delgada e de outros 
representantes dos municípios envolvidos. 
Esta jornada, na qual participaram 66 jogadores, foi a consagração dos já esperados vencedores, con-
seguindo a Cláudia Medeiros da EBS do Nordeste, com 15,5 pontos, o segundo lugar em femininos. 
O Intermunicipios foi apoiado ao longo do 
período lectivo pelos municípios da ilha de São 
Miguel como forma de promoção do xadrez 
junto das escolas, considerando as virtualidades 
da modalidade no desenvolvimento do raciocínio 
e de outras capacidades. Para a concretização das 
jornadas os municípios cederam os transportes, 
os lanches e troféus, fi cando a cargo das escolas 
dos respectivos municípios a cedência do edifício 
para a realização da prova. BM

Jessica Amaro recebida nos Paços do Concelho
O presidente da câmara recebeu a artista Jessica 
Amaro para apresentação de cumprimentos. Jessica 
Amaro foi convidada de honra de Encontro de Nor-
destenses realizado a 24 de Julho no concelho por 
ser quase que “embaixadora” da música portuguesa 
e açoriana na comunidade de Toronto.
Filha de pais açorianos (a mãe da freguesia de Algar-
via), Jessica Amaro desde muito jovem que integra 
as festas da comunidade portuguesa de Toronto, 
sempre elevando as suas raízes ao Nordeste e a 
proximidade e carinho que tem pelo concelho. No 

Última jornada do torneio de xadrez

convívio dos nordestenses da diáspora, o presidente 
José Carlos Carreiro reconheceu e agradeceu a pro-
moção que a Jessica Amaro tem feito do concelho 
do Nordeste por tantos locais e eventos em que 
tem passado. Jessica Amaro é cantora profi ssional 
em Toronto e extra os espectáculos é formadora nas 
áreas de cântico e piano.
Na apresentação de cumprimentos ao presidente 
da câmara municipal, a artista veio acompanhada 
dos pais e do presidente da Junta de Freguesia de 
Algarvia, Herculano Dutra.  BM
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As actividades de fi nal de ano lectivo da Escola Profi ssional de Nordeste decorreram na vila, na Achada e no 

Parque Natural dos Caldeirões, incluindo várias exposições e espaços dedicados ao priolo, à própria escola e 

ao artesanato local. A câmara municipal apoiou o programa de encerramento, por estar direccionado para 

a promoção turística do concelho, sobretudo na edição de mais alguns exemplares do roteiro turístico da 

vila, elaborado pelos alunos, na animação cultural dos serões e na actividade de canyoning na ribeira dos 

Caldeirões.

A câmara municipal fez-se também 

representar no colóquio promovido 

num dos pontos turísticos mais visitados 

no Nordeste, no Parque dos Caldeirões, 

e à volta da temática do “Turismo de 

Qualidade”. Os agentes turísticos inter-

venientes no colóquio foram unânimes 

na necessidade de uma aposta efectiva 

na gastronomia, na melhoria dos aces-

sos ao mar, na promoção dos trilhos 

pedestres e na animação cultural para o 

aumento do turismo que nos visita. BM

O nosso conterrâneo Dinarte Machado, natural 
da vila do Nordeste, foi agraciado pelo Presidente 
da República com a Comenda de Mérito, em ceri-
mónia que teve lugar no Palácio de Queluz em 
Lisboa no dia 13 de Junho.
Segundo nota da Presidência da República, a 
condecoração “deveu-se ao incansável e meritório 
trabalho deste, nomeadamente na recuperação 
dos seis órgãos da Real Basílica de Mafra, mas 
também noutros órgãos históricos tanto no país 
como no estrangeiro”.
Mais do que a distinção pessoal, Daniel Machado 
viu nesta condecoração “o reconhecimento do 
esforço de recuperação da escola organeira por-
tuguesa que foi decaindo desde 1830”, disse à 
Agência Lusa.
A nossa câmara municipal associa-se com orgulho 
e satisfação à homenagem feita pelo presidente da 
República, professor Cavaco Silva, ao maior vulto 
da organaria portuguesa, endereçando ao nosso 

Dinarte Machado – Comendador de Mérito

conterrâneo, comendador Dinarte Machado, as 
maiores venturas no seu percurso pessoal e pro-
fi ssional. Muitos parabéns! BM

Câmara apoia actividades de encerramento de 
ano da escola profi ssional
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A Santa Casa de Nordeste reuniu no Parque Florestal 
da Cancela do Cinzeiro os utentes para o habitual 
convívio, ao qual se associou a câmara municipal na 
presença do vereador Victor Lima, estando presentes, 
para além do provedor Eduardo Medeiros, irmãos 
da instituição e outros representantes autárquicos. 
A Missa foi presidida pelo padre António Saldanha e 
Albuquerque, Ofi cial da Congregação para a Causa 

Convívio da Misericórdia 
dos Santos, no Vaticano, tendo concelebrado o 
monsenhor Augusto Cabral. A animação litúrgica 
esteve a cargo do ouvidor eclesiástico, padre 
Agostinho Lima. Após a eucaristia foi servido o 
almoço-churrasco a todos os utentes, funcionários 
e convidados, seguindo-se animação durante a 
tarde, com música e dança, na envolvência do 
parque fl orestal. BM

A V I S O
TENHA ATENÇÃO AOS LIXOS TEMPORÁRIOS

A recolha de monstros, ou chamado lixo temporário, tem os seus dias próprios de recolha e 
nunca deve ser depositado fora do período indicado.

Não coloque electrodomésticos, mobiliários, 
ferros velhos e outros lixos do género fora dos 
dias de recolha e em locais impróprios. Não os 
coloque em ribeiras ou taludes! Fazê-lo é por 
em risco a segurança de todos nós e maltratar 
o ambiente.

Consulte o calendário municipal 
de recolha de resíduos.


