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Durante as Festas do Nordeste, o concelho 
tem à disposição de todos os festivaleiros uma 
série de locais onde podem passar as noites, 
como alojamento local, um parque de campis-
mo e a Câmara disponibilizou ainda zonas 
específicas também destinadas ao campismo. 
“O parque de campismo vai estar certamente 
sobrelotado como tem acontecido nos últi-
mos anos”, disse o presidente da Câmara do 
Nordeste, Carlos Mendonça, acrescentando 
que, por isso, vão disponibilizar áreas especí-
ficas para acampamento, próximas do recinto  
da festa. 
O Parque de Campismo da Feira, assim se 
chama, está inserido numa zona de exube-
rante vegetação junto à Ribeira do 
Guilherme, condições que fazem deste par-
que um dos mais procurados da ilha.  
O parque de campismo está dotado de 
mesas, palheiros, grelhadores, balneários 
com água quente e energia elétrica a partir 
de painéis solares. O parque está aberto 

Nordeste dispõe de zonas 
de campismo e alojamento 
rural para festivaleiros

durante todo o ano, porém, no período entre 
1 de setembro e 1 de junho, deve ser pre-
viamente efetuada a reserva no Posto de 
Turismo Municipal. 
Carlos Mendonça revelou que está a ser cria-
da uma loja de conveniência no parque de 
campismo, mas que ainda não estará em fun-
cionamento este ano. Para além disso, “esta-
mos também a criar todo o procedimento 
para eletrificar o parque, para proporcionar 

uma espaço mais satisfatório”, acrescentou.  
O concelho do Nordeste oferece também 
vários tipos de alojamento rural, como a Casa 
da Burra, em São Pedro de Nordestinho, 
Moinho da Ribeira do Guilherme, entre a Vila 
de Nordeste e a Lomba da Fazenda, as Casas 
do Monte Alegre, em Santo António do 
Nordestinho, Quinta das Queimadas, na Vila 
do Nordeste, apartamento da Ribeira dos 
Caldeirões, entre as freguesias da Achada e a 
Achadinha, Casa da Madrinha e Casa da 
Lareira, na Vila do Nordeste, as Casas do 
Frade, na Lomba da Cruz, entre outros. 
“Infelizmente, a Estalagem dos Clérigos 
ainda se encontra encerrada. Os responsáveis 
por esta estância hoteleira têm que perceber 
que a dinâmica do Nordeste é diferente e 
que está trazer muita gente ao concelho”, 
salientou o presidente da Câmara, dizendo 
que o que o concelho oferece de momento é 
o alojamento rural “que tem excelente quali-
dade, mas a quantidade não é certamente a 
suficiente para a procura”. 
Em termos de restauração o concelho tem 
algumas opções como o Snack-bar e 
Pastelaria O Forno, Restaurante Tronqueira e 
Restaurante Esplanada, na Vila do Nordeste, 
Casa do Pasto Cardoso, na Lomba da 
Fazenda, Restaurante Moagem, na Salga, 
Restaurante Madrugada, também na Salga, 
Restaurante Pub Amaral, na Achadinha, 
Snack-bar dos Caldeirões, entre a Achada e 
Achadinha. 
Para além da restauração, durante as Festas 
do Nordeste, haverá a feira do turismo, onde 
estará inserido também um espaço de gas-
tronomia. O concelho tem ainda vários esta-
belecimentos comerciais, onde os festivalei-
ros podem ir comprar comidas rápidas. 

Para as Festas do Nordeste os festivaleiros poderão pernoitar nos diferentes 
tipos de alojamento rural que o concelho oferece, no Parque de Campismo 
da Feira ou em zonas específicas para acampamento que a Câmara sinalizou
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José Cid e Badoxa são os cabeças de cartaz 
para as Festas do Nordeste. Porquê a escolha 
desse cartaz musical? 
O objetivo é criar momentos que permitam a 
vinda de todas as faixas etárias ao concelho de 
Nordeste. Badoxa é um artista que neste 
momento está no topo. José Cid é uma refe-
rência nacional, uma vez que atrai desde os 
mais jovens aos de mais idade. Portanto, qui-
semos trazer, dentro daquilo que são os nossos 
recursos, o melhor e o mais apropriado.  
Num dos dias, temos a certeza que a juventu-
de estará em peso, mas ao mesmo tempo, no  
dia de José Cid, sabemos que nesse dia tam-
bém poderemos abranger as diferentes faixas 
etárias.  

“Objetivo é criar momentos 
que permitam a vinda de 
todas as faixas etárias”
Carlos Mendonça Presidente da Câmara do Nordeste destacou 
a diversidade do cartaz musical das Festas do Nordeste, que 
apela a todas as idades e salientou o número de empresá-
rios interessados em fazer parte das festividades

Entrevista

Para além disso, foi 
feita uma grande 
aposta naquilo que 
são os dj’s convidados. 
Para além dos concer-
tos, que outras atividades 
haverá nos dias do festival? 
As Festas do Nordeste têm uma 
particularidade que é envolver as fes-
tividades religiosas e vamos continuar a apos-
tar nisso. Vamos também manter as mesmas 
características do ano passado, ou seja, o recin-
to será fechado para os dias 1 e 1 de julho, 
com a cobrança de um valor irrisório.  
Para além dos concertos, quisemos envolver 
todas as nossas instituições culturais do conce-

lho e, por isso, teremos um festival de folclore 
com a presença do Rancho Folclórico de São 
Vicente, da ilha da Madeira, vamos ter as can-
tigas ao desafio, porque sentimos que o 
Nordeste adere muito bem a este tipo de ini-
ciativa. Durante o período das festas vamos 
também ter à disposição de quem nos visita 
uma pequena feira do turismo, para divulgar 
aquilo que é o nosso artesanato e restauração 
para também poderem saborear os nossos pro-
dutos gastronómicos. 
E que outras atrações o concelho tem para  
oferecer? 
Durante o dia, têm a oportunidade de visita-
rem o Pico Bartolomeu, os nossos jardins, a 
Ponta do Sossego, a Ponta da Madrugada, a 
Ribeira dos Caldeirões, o Pico da Vara e outros. 
Nós temos esta marca de natureza que é única 
e que torna este local singular na ilha de São 
Miguel. A nossa praia do Lombo Gordo este 
ano está com ótimas condições, no entanto a 
acessibilidade não é a melhor, mas quem tiver 
a possibilidade de se deslocar ao local sem 
dúvida que irá ficar deslumbrado com a quali-
dade que a praia apresenta. 
Quais são as expectativas para este ano? 
No ano passado aplicamos um modelo diferen-
te: o modelo de recinto fechado. Sentimos que 
foi um enorme sucesso. Segundo apuramos, 

conseguimos um aumento a nível de 
venda de bebidas superior aos 

1%. No ano passado tive-
mos cerca de sete barra-

cas dentro do recinto e 
este ano temos mais 
de 1 barracas.  
A satisfação deve ter 
sido grande o ano 
passado, porque per-

mitiu que outros 
empresários se interes-

sassem em estar no 
recinto. O número de pes-

soas a inscrever-se para a feira 
do turismo e o número de pessoas 

interessadas em ter as suas barraquinhas de 
comes e bebes tem sido demonstrativo de que 
este ano teremos mais algum sucesso. Trazer 
gente ao concelho do Nordeste além de mos-
trar aquilo que nós somos capazes de fazer, é 
também importante para o retorno financeiro 
do nossos empresários. 
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As festas do feriado municipal, com início no 
fim de semana mais próximo do dia 1 de 
julho, data que assinala a criação do concelho, 
em 11, são as maiores do Nordeste.  
As Festas do Nordeste, há muitos anos referên-
cia no programa cultural de verão da ilha de 
São Miguel, incluem manifestações culturais, 
desportivas e religiosas, com destaque para as 
grandes noites de concerto com nomes da 
música nacional e regional.  
Segundo o vice-presidente da Câmara, Milton 
Mendonça, estas festividades tiveram o seu 
surgimento na década de , pela mão do 
município, tornando-se a maior festa dentro 
do próprio concelho, assim como a festividade 
do concelho que chega a toda a ilha de São 
Miguel, incluindo à diáspora, que desde então 
reserva o mês de julho para revisitar o 
Nordeste. 
As Festas do Nordeste “têm uma forte compo-
nente religiosa, tendo, desde o seu início, con-
gregado o programa profano com as festas 

Festas do Nordeste a  
animar o concelho desde  
a década de 
As Festas do Nordeste surgiram na década de  com um forte caráter 
religioso e com o passar dos anos foi ganhando dimensão, integrando  
o cartaz musical que se foi formando na ilha de São Miguel

religiosas da Matriz de São Jorge, em honra do 
padroeiro desta Vila, São Jorge”, realçou 
Milton Mendonça.  
Com o passar dos anos, as Festas do Nordeste 
foram ganhando dimensão, ao ponto de passa-
rem a integrar o cartaz de festivais de música 
que foram surgindo gradualmente por toda 
a ilha de São Miguel.  
Começaram por realizar-se os 
concertos e as atuações de 
maior dimensão no atual 
Jardim do Município,  
quando ainda não 
existia o jardim atual, 
passando, só muito 
tempo depois, para o 
largo do Jogo da 
Choca, onde hoje se 
fazem os concertos, con-
tou o vice-presidente.  
“As primeiras festas, com 
orçamentos mais reduzidos e 

organizadas à dimensão de concelho, terão 
contemplado sobretudo animação cultural 
local, estando na memória dos nordestenses 
os concursos de música e teatro, nos quais par-
ticipavam todas as freguesias do concelho, 
assim como as primeiras bandas pop-rock do 
concelho, como foi o caso do grupo Dinamite”, 
salientou Milton Mendonça.  
Mais tarde, na tentativa de atrair a população 
da ilha e “em busca de algum retorno econó-
mico”, as Festas do Nordeste começaram por 
incluir uma ou outra banda nacional, sendo 

que a partir de então as festividades foram 
ganhando a dimensão de festival 

de ilha.  
A banda Xutos e Pontapés 

foi das primeiras apostas 
do município, “sendo à 
data uma escolha arro-
jada para um conce-
lho pequeno como o 
Nordeste, mas que 
marcou definitivamen-

te as Festas do 
Nordeste no calendário 

de festivais de São Miguel”, 
afirmou o vice-presidente da 

Câmara Municipal do Nordeste.
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Esta é a primeira vez que atua na ilha de São 
Miguel. O que podemos esperar do concerto 
de Badoxa? 
Para o meu concerto na ilha de São Miguel vão 
conhecer um Badoxa ao vivo com banda e  
diferente do que tenho feito habitualmente. 
Vai ser um Badoxa que não estão acostumados 
a ver, porque o público costuma ver-me em 
‘showcase’ e não com banda. Será um Badoxa 
mais solto, mais animado e um um Badoxa 
que vai fazer vibrar todos os que forem assistir 
ao concerto, na Vila de Nordeste. 
Em 1 lançou o seu primeiro álbum, intitu-
lado ‘As Minhas Raízes’. Este é um disco que 
fala sobre quem você é? 
O álbum ‘As Minhas Raízes’ fala um pouco de 
tudo. Fala sobre mim, sobre os meus amigos, 
sobre o que ouço e sobre o que vejo no dia a 
dia. Chama-se ‘As Minhas Raízes’ porque a 
minha mãe é angolana e o meu pai é cabo-ver-
diano e eu nasci em Portugal. É um pouco de 

mim, um pouco de Cabo Verde 
e um pouco de Angola. 
Existe, para si, algum tema 
que se destaque de todos os 
outros que já gravou? 
Dos temas que já gravei, o que 
se destaca mais para mim é o ‘Eu 
Não Danço Contigo’. Mas o que se 
destacou mais a nível nacional e inter-
nacional foi o ‘Controla’, que é uma 
daquelas músicas que eu menos esperava que 
tivesse assim tanto sucesso. 
‘Mulher Perfeita’ é um dos temas que passa 
na telenovela ‘Única Mulher’ da TVI. Como é 
ouvir-se quase todos os dias na televisão? 
É uma sensação única e um orgulho para mim. 
Sinto-me orgulhoso em saber que a minha 
música está numa telenovela de grande suces-
so, vista por milhares de espetadores, e que é 
uma das músicas principais que tem a ver com 
duas personagens. Quando a TVI me contactou 

fiquei muito 
contente e 
entusiasma-
do. Hoje em 
dia a minha 

música passa 
todos os dias na 

telenovela e fico 
orgulhoso, com mais 

vontade de lutar para 
não desiludir todos os meus fãs.  

Tem tido um grande sucesso, especialmente, 
neste último ano. Como descreve o seu per-
curso musical até hoje? 
O meu primeiro álbum já foi lançado há cerca 
de um ano e já corri mais de meio mundo. 
Sinto-me orgulhoso cada vez que vou para fora 
do país e quando vejo a multidão e os fãs que 
tenho. Os emigrantes que estão fora também 
me apoiam muito e é sempre bom quando isso 
acontece. É um grande orgulho.

“Um Badoxa  
que vai fazer vibrar 
todos os que forem 
assistir ao concerto”

Badoxa Filho de mãe angolana e pai cabo-verdiano, diz que vai trazer às 
Festas do Nordeste um espetáculo animado, onde tocará temas do 
seu primeiro álbum intitulado ‘As Minhas Raízes’
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O Nordeste é rico em variedade de jardins e 
de parques que se estendem ao longo de todo 
o concelho, bem como trilhos e miradouros 
que deslumbram qualquer visitante. O conce-
lho também oferece museus e zonas balneares 
que podem ser visitados durante a altura das 
Festas do Nordeste. 
Os parques florestais na localidade da 
Pedreira e na Vila do Nordeste convidam ao 
descanso. 
Entre a Vila do Nordeste e a Lomba da 
Fazenda, na Ribeira do Guilherme, o Jardim da 
Quinta do Moinho salta à vista pela pequena 
cascata e pelas flores que ladeiam o acesso ao 
moinho de água ali existente. Mais à frente, 
na Lomba da Fazenda, é possível descer até ao 
Parque Endémico do Pelado para apreciar a 
vegetação endémica. 
O Parque da Ribeira dos Caldeirões é um 
ponto de referência no concelho do Nordeste. 
Situado junto à Estrada Regional, na freguesia 
da Achada, exibe uma cascata e um extenso 
jardim, ao longo do qual se estendem alguns 
moinhos de água, um deles em funcionamento 

Festivaleiros podem  
aproveitar para conhecer 
os recantos do concelho

e os restantes adaptados a funções de apoio 
ao parque. 
Depois de entrar na Vila de Nordeste e ao des-
cer até à Zona Balnear da Foz da Ribeira ou ao 
Parque de Campismo da Feira, encontramos o 
Miradouro da Boca da Ribeira, com vista sobre 
a foz da Ribeira do Guilherme, ladeada de 
extensa vegetação e a abrir-se para o mar. 
O complexo balnear, com piscina servida por 
água do mar, é a maior zona balnear do conce-
lho, com acesso automóvel pela Vila e a pé 
pela freguesia da Lomba da Fazenda. 
Existe ainda a Praia do Lombo Gordo, situada 

na localidade da Pedreira. O acesso é pedonal, 
fazendo-se pelo trilho da Fajã do Araújo, ou 
pode-se ir de automóvel a partir da Estrada 
Regional. A praia tem instalações sanitárias, 
parque de estacionamento e é uma praia não 
vigiada. 
O concelho oferece vistas deslumbrantes, 
como se pode ver do Miradouro da Ponta do 
Sossego, situado na Lomba da Pedreira, um 
pouco mais à frente da Ponta da Madrugada, 
que oferece uma vista soberba sobre a costa. A 
diversidade de flores e de canteiros, cuidados 
durante todo o ano, fazem deste local o maior 
jardim do  
concelho do Nordeste. No Miradouro da Ponta 
do Sossego é tradicional as famílias reunirem-
se para um piquenique de fim de semana ao 
ar livre. 
Quem preferir o exercício físico poderá fazer 
um dos trilhos do concelho nordestino, como o 
trilho do Forno do Cal, Fajã do Araújo, 
Miradouro da Tronqueira, Pico da vara/Salto 
do Cavalo e outro. 
Há ainda a possibilidade de visitar o Museu 
Etnográfico do Nordeste, inaugurado em 1, 
no âmbito das comemorações dos  anos da 
criação do Concelho. O museu apresenta obje-
tos tradicionais da vida agrícola, uma cozinha 
tradicional, com loiça empregue na “mesa 
nordestense”, olaria de Vila Franca, loiça da 
Lagoa, trajes tradicionais, tear e trabalhos em 
linho e uma secção de arte sacra. 

O Nordeste oferece jardins, parques, trilhos e miradouros que dão ao  
concelho uma imagem de marca e que podem ser visitados por todos  
aqueles que se deslocarem para as Festas do Nordeste
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José Cid, nome artístico de José Albano Cid de 
Ferreira Tavares, nasceu a  de fevereiro de 
1, é um cantor, compositor, músico e produ-
tor musical português e uma das figuras mais 
emblemáticas da música portuguesa.  
José Cid tem uma longa carreira, tendo 
ganho várias distinções. Após várias partici-
pações, em 1 vence o Festival RTP da 
Canção com a música ‘Um grande, grande 
amor’, com  pontos. No Festival Europeu 
da Canção, conquistou o sétimo lugar, com 
 pontos, entre dezanove concorrentes. Em 
, recebeu o prémio de consagração de 
carreira pela Sociedade Portuguesa de 
Autores (SPA), prémio anteriormente atribuí-
do na área da literatura, do teatro e do cine-
ma, sendo o primeiro músico a ser distingui-
do. 
José Cid Lançou no início deste ano o álbum 
‘Menino Prodígio’, que inclui um tema autobio-
gráfico e uma versão de um dos temas dos 
Aerosmith. 
Ao longo da sua carreira já passou várias 
vezes pelos Açores. Como têm sido as suas 
experiências cá? 
Fantásticas. Não Podiam ser melhores. O públi-
co açoriano é extraordinário, gosta de música 
de qualidade, não vai em marketing e sabe 
escolher o que gosta. Isso aconteceu-me há 
muito pouco tempo na ilha Terceira, onde fui 
recebido de uma forma extraordinária.  
O meu concerto em Ponta Delgada há dois 
anos foi muito bom e acho que vamos repetir 
um concerto memoravel no paraíso que é a 
ilha de São Miguel. 
Lançou no início deste ano o álbum ‘Menino 

Prodígio’. Esse menino 
é você? 
O tema ‘Menino Prodígio’ é 
uma canção autobiográfica, 
como o ‘Andar de Marilyn’ é autobio-
gráfico, porque é sobre a primeira mulher 
que amei. Quando tinha 1 anos apaixonei-me 
pela atriz americana Marilyn Monroe, foi uma 
paixão terrível, inclusivamente chorei quando 
ela morreu. 
O resto do álbum é poesia muita densa, de 
objeção de consciência, muito roqueiro. É um 
rock não para o cor de rosa, mas um rock 
muito vermelho. 
Em que é que este álbum se distingue dos 
outros? 
É um álbum muito mais roqueiro do que os 
meus outros e tem uma poesia mais densa. É 
gravado entre mim e dois músicos: o guitarris-
ta e o baterista. É um álbum que já tinha pre-
visto há muito tempo e posso dizer que já 
estou a preparar o meu próximo disco que se 
chama ‘Clube dos Corações Solitários do Tio 
Cid’, que será muito mais leve. Agora quero 
editar todos os anos um álbum. 
Este disco tem também um versão dos 
Aerosmith. Há alguma razão para incluir sem-
pre um tema em inglês nos seus álbuns? 
Eu tenho sempre um tema em inglês nos meus 
álbuns, porque ando a “namorar” um produtor 
inglês. Acho que no meu próximo álbum vou 
compor os temas todos em inglês para lhe 
enviar e nessa altura vou ter um álbum que 
posso tentar lançar no mercado em Inglaterra, 
como estou agora a tentar com um álbum em 
castelhano, em Espanha. 

Qual é a sua opinião sobre o que se tem feito 
no mundo da música em Portugal? 
Tem-se feito boa música, mas nem sempre as 
nossas rádios passam as músicas certas, nem 
sempre descobrem os álbuns, para além de um 
só single, o que é triste. Normalmente, os 
álbuns têm grandes canções que é preciso 
explorar, ir atrás delas e descobrir. No entanto, 
há gente nova a escrever muito bem e com 
muito boas ideias. 
Existe algo que ainda não tenha tido oportu-
nidade de fazer ao longo da sua carreira que 
ainda queira fazer? 
O meu projeto de vida agora é acabar o meu 
próximo álbum ‘Clube dos Corações Solitários 
do Tio Cid’, que me parece um disco muito 
forte, inclusivamente tenho uma música muito 
engraçada, que é uma resposta minha a um 
tema dos Capitão Fausto. Gravaram um tema 
que se chama ‘Zecid’ e agora agarrei no tema 
deles e escrevi um tema intitulado ‘A banda do 
Capitão Fausto’. Acho que vão gostar muito 
deste álbum.  
No ‘Menino Prodígio’ há um tema que está a 
fazer imenso êxito ao vivo que se chama ‘De 
Mentirosos está o Cemitério Cheio’ e que é  
um tema de revolta contra tudo aquilo com 
que nós não concordamos. Resultou muito bem 
na Terceira, onde toda gente cantou em coro.

“Vamos repetir um 
concerto memorável 
no paraíso”
José Cid Esteve recentemente nas Sanjoaninas, na 
Terceira, e está ansioso por regressar agora à ilha de 
São Miguel para atuar nas Festas do Nordeste. O can-
tor falou do seu último álbum ‘Menino Prodígio’ e 
revelou que já está a preparar o seu próximo disco 

Entrevista
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1 de Julho – .ª Feira 
1h Lançamento de Pombos Correio 
1h Atuação do Grupo Folclórico de São Jorge 
1h1 Abertura da Feira de Turismo do Nordeste  
1h Atuação de Roberto Soares 
h Atuação do Grupo de Cantares Vozes do Nordeste 
h Atuação do Grupo Forte Musical 
 
1 de Julho – .ª Feira 
1h Atuação da Filarmónica Imaculada Conceição 
h Cantigas ao Desafio 
h Atuação da Banda Musical Fake Society 
h Atuação do DJ Eddie Ferrer 
 
1 de Julho – .ª Feira 
1h Atuação da Filarmónica Estrela do Oriente 
h Atuação da Banda Musical Badoxa 
h Atuação do DJ Smash 
h Atuação do DJ Sousa 
 
1 de Julho – Sábado 
1h Animação “dinamizanordeste” 
1h Sessão Solene Comemorativa do 1.º Aniversário  
             da Elevação do Nordeste a Concelho 
h Marchas de São João 
1h Atuação da Filarmónica Eco-Edificante 
h Atuação da Banda Musical José Cid  
1h Atuação do DJ Putzgrilla  
h Atuação do DJ Flix 
 

1 de Julho – Domingo 
1h Procissão em Honra do Padroeiro São Jorge 
1h Arraial pela Filarmónica Harmonia Mosteirense 
 
 de Julho – .ª Feira 
1h Atuação do Grupo de Cantares de Nordeste 
1H Atuação de Rafael Carvalho 
h Atuação da Orquestra Ligeira do Nordeste 
 
1 de Julho – .ª Feira 
h Festival de Folclore – Vila Quinhentista 
 - Grupo Folclórico de São José 
 - Grupo Folclórico da Imaculada Conceição 
 - Grupo Folclórico de São Jorge 
 - Grupo Folclórico da Casa do Povo de  
               São Vicente da Madeira 
 
 de Julho – .ª Feira 
1h Atuação de Grupo Musical Acústica 
1h Atuação da Escola de Acordeões 
h Teatro “dinamizanordeste”

Programa
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