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As Festas de Nordeste são sempre vividas 
com entusiasmo pelos nordestenses e por 
quem as visita. O que deixa como convite a 
quem esteja na dúvida se deverá juntar-se à 
festa este ano?  
As Festas de Nordeste são aguardadas com 
ansiedade e vividas com entusiasmo tanto 
por parte dos nordestenses como de quem 
nos visita. Este ano, vamos ter um cartaz de 
excelência que abrange todo o tipo de públi-
co, derivado da experiência que adquirimos 
nestes últimos três anos: com Diogo Piçarra, 
Amor Electro, Mastiksoul, Ana Moura, valori-
zando a ‘prata da casa’ com as nossas filar-
mónicas, grupos folclóricos, grupos de canta-
res e orquestra, o objetivo está cumprido. 
Está tudo preparado para que as festas sejam 
um sucesso. 
O evento tem sempre sabido aliar o cartaz 

“Venha sentir e viver  
emoções e comprove  
que aqui a ilha é outra” 
Carlos Mendonça, presidente da Câmara Municipal do Nordeste, estende o 
convite a todos quantos queiram experienciar as singularidades do concelho. 
O autarca fala das festas como um importante cartão de visita e das  
potencialidades que encerram para os agentes económicos nordestenses
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cultural à vertente religiosa. Vai voltar cum-
prir-se a tradição? 
Sim. O domingo, dia 1 de julho, é dedicado às 
celebrações religiosas com a missa e, ao final da 
tarde, a procissão percorrerá as principais ruas 
da Vila, abrilhantada pelas filarmónicas locais.  
As festas são o grande atrativo cultural do 
Nordeste neste período de verão. Haverá 
adesão por parte dos agentes económicos do 
concelho? 
Espero bem que sim, pois este é um investi-
mento municipal para estes agentes económi-
cos. Promover diversos eventos para arrastar 
multidões de modo a estes poderem mostrar e 
vender os seus produtos, é algo que o municí-
pio pode fazer e continuará a fazê-lo. Importa 
que os agentes económicos também se adap-
tem às novas realidades do concelho e às 
novas exigências do mercado e da economia.  

Qual é a procura que se regista nos locais de 
alojamento disponíveis no concelho? 
Este ano com o ‘The Lince Nordeste’, o primei-
ro hotel de  estrelas do Nordeste, que irá rea-
brir no início do mês de junho, aumentamos a 
oferta e será uma mais-valia para o concelho. 
Além disso, atualmente, o Nordeste está dota-
do com unidades de alojamento rural, disper-
sas pelas freguesias, de enorme qualidade.  
De ano para ano, temos registado um aumen-
to de visitantes e prova disso é o facto de, em 
certas épocas, as nossas casas de turismo 
rural estarem lotadas. Acredito que o mesmo 
aconteça, não só durante as festas, mas em 
diversas alturas do verão e em diversos even-
tos que ao longo destes quase quatro anos 
temos organizado para atrair mais gente ao 
concelho. 
Além das festividades, o que há para viver no 
Nordeste neste verão? 
Além das festividades das freguesias, o 
Nordeste tem muito para oferecer. De 1 a 1 
de junho decorrerá a ª edição do torneio de 
futebol, Priolo Cup, que este ano assume uma 
dimensão internacional. A  de setembro 
temos a ª edição do Drag Race que arrasta 
imensa gente ao concelho. E depois, a 1 e 1 
de setembro, temos o Trail Run com a ª edi-
ção. Além disso, o Nordeste disponibiliza a 
todos os visitantes trilhos pedestres e mira-
douros com uma beleza e singularidade 
incomparável. Convido todos a visitarem o 
concelho, a desfrutar destas paisagens únicas, 
da nossa gastronomia e artesanato. Venha 
sentir e viver emoções e comprove que aqui a 
ilha é outra. 
No ano passado, dizia-nos que o maior desa-
fio do município passava por saber “vender 
mais e melhor” os seus produtos. Esse proble-
ma está ultrapassado? 
O Nordeste há muito que deixou de ser a déci-
ma ilha e passou a ser um concelho de fácil 
acesso e apetecível para se viver e visitar. Isto 
é demonstrativo que o desafio está ultrapassa-
do, mas é preciso os nossos empresários e 
novos empreendedores perceberem isto. O 
município não pode se sobrepor nem obrigar 
aquilo que deve ser a capacidade empreende-
dora dos que querem investir no concelho. Do 
mesmo modo, não deve ser um entrave. Há 
ainda assim, regras gerais que as pessoas 
devem compreender e respeitar.
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Com o intuito de manter um registo de quali-
dade nas festas, a organização voltou a trazer 
grandes nomes do panorama musical portu-
guês e internacional às Festas de Nordeste 
1. Isto, claro, sem esquecer os protagonistas 
culturais açorianos. 
As festas decorrem de 1 a 1 de julho e, logo no 
primeiro dia, vão poder ouvir-se Roberto Soares 
e a Filarmónica Imaculada Conceição no Jardim 
do Município.  Depois, a partir das  horas, será 
a vez de Manuel d’ Alma, Diogo Piçarra e o Dj 
Soulsky, subirem ao palco principal do evento. 
No dia seguinte, será a Filarmónica Estrela do 
Oriente a atuar no Jardim do Município e a 
responsável  por começar a ‘aquecer’ um 
segundo dia que promete ir pela noite dentro 
no recinto das festas. Nessa mesma sexta-feira, 
de 1 de julho, é a artista micaelense Sara Cruz 
a primeira a subir ao grande palco. Seguem-se 
os espetáculos da banda Amor Electro e do Dj 

Mastiksoul. O serão encerra-se com o Dj FLIX 
a ocupar a ‘cabine de som’. 
No sábado, as festividades arrancam com as 
Marchas de São João, pelas 1 horas, sendo 
vários os grupos que desfilarão engalanados 
pela Ponte dos Sete Arcos, Praça da República 
e Rua António Alves de Oliveira. 
Depois, pelas 1 horas, e mantendo a toada dos 
dias anteriores, a Filarmónica Eco Edificante pro-
tagoniza o momento musical reservado ao 
Jardim do Município. Olavo Lopes, por sua vez, 
abre a noite de música no palco principal, que 
terá como ponto alto o concerto de Ana Moura. 
Quem estiver presente vai poder contar com um 
espetáculo que irá não só visitar os temas do 
mais recente álbum da fadista, ‘Moura’, mas tam-
bém os trabalhos mais antigos. Posteriormente, 
serão os Dj’s Krash e André N, os responsáveis 
por levar a festa pela madrugada dentro. 
O ingresso para o recinto dos concertos terá um 

Ana Moura, Diogo Piçarra  
e Amor Electro para rubro 
da multidão no Nordeste
Ana Moura, Diogo Piçarra, Amor Electro e o Dj Mastiksoul são os cabeças 
de cartaz das Festas de Nordeste 1. A ‘prata da casa’ também não se vai 
fazer faltar, numa edição em que se perspetiva nova enchente no município

custo diário cinco euros e de 1, para quem 
optar pelo passe-geral. Vão estar à venda a par-
tir de 1 de junho nas lojas RIAC e no Posto de 
Turismo do Nordeste.  
Para além da vertente mais profana, haverá 
ainda espaço às celebrações em honra do 
padroeiro São Jorge. Vai decorrer, como tradição, 
no domingo que antecede o feriado municipal. 
No dia 1 de julho, o programa tem contempla-
da uma sessão comemorativa do º aniver-
sário do município, que decorrerá na Praça da 
República, pelas 1 horas. Mais tarde, as  
Orquestras Ligeira e de Cordas, bem como o 
Grupo de Cantares do Nordeste animarão o 
Jardim do Município, que não dispensará um 
serão de Cantigas ao Desafio com os cantado-
res José Borges, Raul Soares e João Fernando 
Sousa. A encerrar as festas, a 1 de julho, 
mesmo jardim vai acolher a atuação do Grupo 
de Cantares Vozes do Norte da Salga e um 
Festival de Folclore: os grupos folclóricos da 
Imaculada Conceição da Lomba da Fazenda, de 
São José da Salga e ‘Os Tradicionais’ de London 
compõem o cartaz.
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Onde ficar num espaço que garanta  
conforto e contacto com a natureza?  
O Nordeste não foi exceção e também viu intensificarem-se as visitas turísticas desde que a Região 
abriu o espaço aéreo às companhias de baixo custo. São, assim, várias as unidades de alojamento que 
atualmente se podem encontrar no concelho, fruto da procura crescente que se regista desde 1. 
Deixamos três sugestões para os que procuram soluções cómodas e proximidade com a natureza 

The Lince Nordeste, antiga Estalagem dos Clérigos, vai (re)abrir portas na segunda quinzena de junho. 
O hotel de quatro estrelas continua a repousar no verde da Serra da Tronqueira, descansando o olhar 
no centro histórico da Vila do Nordeste e no mar que lhe sucede. Contudo, neste retomar de funções, 
vem com uma ‘cara’ renovada: “uma nova pintura exterior”  e “uma decoração interior mais adaptada 
aos novos conceitos de hoje”, são novidades antecipadas pelo grupo The Lince Hotels & Resorts S.A. O 

hotel vai disponibilizar  quartos  (oferta que inclui uma suite e um quarto para hóspedes com acessi-
bilidade reduzida) e começar com 1 funcionários, um número que pretende ser alargado à medida que 

os índices de ocupação forem subindo. Nestes primeiros meses do The Lince Nordeste, a administração 
prevê que a ocupação possa atingir valores próximos dos  por cento.

 ‘The Lince Nordeste’ inaugura na segunda quinzena de junho.  
O hotel promete chegar com ‘cara’ e espírito renovados ao público  

Ribeira dos Caldeirões - Alojamento Turístico é outra das ofertas que o Nordeste tem em sugestão para 
quem gostar de aliar o conforto à magia da natureza. Situado na freguesia da Achada, em pleno Parque 
Natural da Ribeira dos Caldeirões, o espaço goza de duas unidades de alojamento independentes: a Casa 
do Moleiro e o Granel. Além disso, tanto os hóspedes, como os apenas visitantes, podem usufruir de um 
bar-esplanada. Todos esses espaços dão acesso ao parque natural e, dentro dele, abrem-se várias oportu-
nidades: podem-se visitar os moinhos de água e o museu etnográfico que dele consta, e, para quem assim 
deseje, é também possível fazer uma refeição ao ar livre, ou mesmo praticar canyoning. O Parque Natural 
da Ribeira dos Caldeirões é uma área protegida onde, para além do curso de água da Ribeira dos Caldeirões, 
se torna possível aceder a uma abundante e variada flora macaronésica, na qual a ‘Laurissilva’ é dominante.

Ribeira dos Caldeirões - Alojamento Turístico iniciou funções há pouco mais 
de um ano e é hoje uma referência para os turistas que visitam o concelho

Parque de Campismo da Feira está localizado junto à Ribeira do Guilherme e tem condições de exceção 
para todos aqueles que pretendam ter um contacto mais privilegiado e próximo com a natureza. 
O local foi sempre, ao longo dos tempos, um dos mais procurados pelos campistas micaelenses e 
pelos forasteiros de visita à ilha de São Miguel. Tendo sofrido obras de requalificação em , 
está hoje dotado de mesas, palheiros, grelhadores, balneários com água quente e energia elétrica 

gerada a partir de painéis solares. 
O Parque de Campismo da Feira está aberto durante todo o ano e é comum esgotar a sua capacidade de 

lotação no decorrer das Festas de Nordeste. Se não conhece, saiba que está inserido numa zona de exube-
rante vegetação, a poucos minutos da principal zona balnear do concelho e da Vila do Nordeste. 

Parque de Campismo da Feira é local de excelência para uma  
estadia despretensiosa e de contacto privilegiado com a natureza 
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Concelho aguarda milhares de pessoas 
nos eventos desportivos deste verão 
Do futebol, às provas de trail, passando ainda pela velocidade automóvel, vão ser várias as emoções 
de caráter desportivo que o Nordeste vai estar a oferecer de junho a setembro. A organização,  
à semelhança das anteriores edições, perspetiva uma grande afluência a estes três eventos, que já 
fazem parte da agenda cultural e desportiva do concelho durante o verão      

Priolo Cup, na sua terceira vida, vai contar com a presença da coqueluche leonina, Daniel Podence. 
Depois de já terem passado pelo torneio os internacionais Ricardo Costa (1) e João Pereira (1) 
chegou a vez do médio, formado na ‘cantera’ do Sporting, apadrinhar o torneio. Com vinte equipas 
jovens, e a decorrer entre 1 e 1 de junho, esta será a maior edição do evento desportivo: Sporting 
Clube de Portugal, Sport Lisboa e Benfica e o Saint Michaels Club New Bedford, dos Estados Unidos da 

América, estão entre os clubes confirmados.    
O torneio será disputado no formato da Liga dos Campeões e o antigo árbitro internacional, Marco 

Ferreira, volta a assumir a direção técnica do torneio Priolo Cup, pela terceira vez consecutiva. 
Durante os cinco dias do evento são esperadas  crianças no concelho do Nordeste.

Priolo Cup vai apresentar a maior edição de sempre. Podence vai 
apadrinhar um torneio que deverá reunir cerca de  crianças

III Drag Race,  se for como nas anteriores edições, a prova de arranque vai voltar a ser vista por milhares 
de amantes da velocidade automóvel. A corrida realiza-se consecutivamente há três edições e, de prova 
para prova, tem registado uma adesão crescente, quer dos praticantes, quer do público.  
Na segunda edição a Drag Race contou com  automobilistas (alguns de fora da ilha) e a expectativa é 
que, este ano, o número de participantes seja maior. O mesmo se espera quanto ao público que habitual-
mente acorre em massa ao Nordeste, não só para ver as ‘máquinas em despique’ na direção da meta, mas 
também para usufruir dos parques, da zona balnear e da restauração do concelho. A prova de arranque vai 
decorrer a  de setembro na Vila de Nordeste e as inscrições poderão ser feitas na Câmara Municipal do 
Nordeste, ao longo do mês de julho.   

Nordeste aguarda milhares de espetadores na Drag Race que, este ano,  
vai decorrer a  de setembro na Vila de Nordeste 

II Trail Run,  tendo em conta o sucesso da primeira edição, o Nordeste volta a abrir portas para os prati-
cantes do Trail Run. O objetivo continua a ser o de ‘casar’ a promoção do desporto e os estilos de vida 
saudáveis, com a divulgação da natureza impar nordestense. O Trail Run terá lugar a 1 e 1 de setem-
bro, estando o primeiro dia reservado para a acreditação dos atletas e o segundo para a competição. A 
organização estima que, este ano, sejam mais de cem atletas a participar no evento e vai apostar na 

ligação de diferentes trilhos do concelho, por forma a que os participantes possam também explorar “a 
beleza singular” das suas várias freguesias. O evento desportivo vai apresentar um Trail Curto de 1kms, 

um Trail Longo de  kms e, para os iniciantes, haverá lugar a uma caminhada de 1 kms.  No local da 
meta das provas voltará a constar uma ‘funzone’ para as crianças e público em geral.

Trail Run deve juntar mais de cem atletas nas provas. Organização 
pretende, este ano, ligar diferentes trilhos do município  
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Durante o Verão, o Nordeste pulsa alguma 
irreverência com um programa cultural que 
chama, sobretudo, pela juventude. Ainda 
assim, as comemorações religiosas não são 
descuradas. Quer contar-nos que particulari-
dades têm e de que forma são participadas? 
As festas, aqui, em Nordeste, são uma lufada 
de ar fresco num concelho, mais do que 
outros, fustigado pelas agruras do inverno, já 
que por aqui se apresenta um pouco mais 
rigoroso do que no resto da ilha. E, então, a 
festa é um momento privilegiado para se sair 
de casa e reunir a família, para o convívio com 
os amigos, para o encontro com os emigran-
tes, muitos, que, por essa altura, voltam à 
terra que os viu nascer. As comemorações reli-
giosas são marcantes na maioria das localida-
des, uma vez que é por sua causa que as festas 

“As festas são uma lufada 
de ar fresco, depois  
das agruras do inverno”
Agostinho Lima, pároco do Nordeste, Pedreira e Santo António 
Nordestinho, dá conta do modo como são vividas as comemorações no 
concelho e da forma como resultam junto dos fiéis. Sobre as festas, diz, 
“não há nenhuma que não tenha, na sua génese, um motivo religioso”

se realizam. Aqui, neste concelho, não há 
nenhuma festa de verão que não tenha, na sua 
génese, um motivo religioso...  
 ...E indo ao encontro da Festa do Padroeiro, 
São Jorge, o que tem de especial?  
A festa de São Jorge, no que à igreja diz res-
peito, não difere muito de qualquer outra leva-
da a efeito noutros lugares do concelho. Tem a 
sua missa de festa, geralmente muito partici-
pada. Também com a realização das comu-
nhões, a primeira e a outra, a solene. Tem uma 
procissão com muitas imagens. Para além da 
imagem de São Jorge, o padroeiro, incorpo-
ram-se as imagens de Nossa Senhora da 
Conceição, São José, Coração de Jesus, Nossa 
Senhora da Nazaré…e muitos convidados, já 
que a festa se realiza na sede do concelho... 
...Sente que, de alguma forma, as festividades 

mais profanas retiram nobreza a esses momen-
tos ou que, por outro lado, os catapultam? 
Festividades profanas. Festividades religiosas. 
Ambas desempenham o seu papel. Ambas são 
essenciais. E estou certo que a coabitação é 
perfeita. Evidentemente, que as festividades 
religiosas, por vezes, parecem perder algum 
fulgor devido à realização das festas ditas pro-
fanas, mas as de caráter religioso alcançam 
maior projeção quando aliadas às de caráter 
dito profano. Há sempre uma tendência para 
estabelecermos divisões, o que não parece 
muito correto. Deus mergulha na história dos 
homens para a tornar história da salvação. E, 
se acreditássemos nisto, certamente que muito 
mudaria nas nossas vidas. Ou, pelo menos, no 
entendimento das relações que se estabelecem 
entre o profano e o religioso.  
A procissão de São Jorge tem resultado como 
uma forma de unir os fiéis? 
Diria, não só a procissão, como toda a festa em 
si. A festa é um acontecimento fundamental 
na vida de uma comunidade. É que muita 
gente se prepara convenientemente, a nível 
espiritual, para celebrar a festa, nomeadamen-
te as famílias que celebram festivamente as 
comunhões dos seus filhos. 
Tem o rebanho que gostaria para poder pas-
sar a Palavra, ou as paróquias do Nordeste 
também se debatem com algum distancia-
mento dos devotos? 
É uma pergunta incómoda, que poderia originar 
uma resposta diplomática, como se costuma 
dizer, e não corresponder à verdade. Temos em 
Nordeste, gente muito boa, o que é uma mais-
valia. Evidentemente que os nossos tempos não 
são fáceis. Creio que em lado nenhum e, por 
isso, devemos ter a paciência necessária no 
desempenho da nossa missão. O passado já não 
existe e o futuro não nos diz o que irá ser. Por 
isso, devemos preocupar-nos com o nosso tempo 
e…já é bom. Claro que há algum distanciamento 
aqui, como em toda a parte…Originado por 
razões que, em parte, desconhecemos. Quando, 
há dias, vimos milhões em Fátima ou, até 
mesmo, multidões no Santo Cristo, em Ponta 
Delgada, ficamos sem perceber porque, depois, 
na vida do dia-a-dia, não há uma sequência 
daquilo que se expressou de forma pública e, 
até, a roçar alguma violência, como no caso do 
pagamento de algumas promessas em Fátima 
ou, até mesmo, em Ponta Delgada.

Entrevista
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De 1 a 1 de julho, a Feira de Turismo e 
Artesanato do Nordeste volta a poder ser visi-
tada no Largo do Jogo da Choca, entre as 
1h e as h. Com um pé no passado e 
outro no futuro, o espaço pretende, uma vez 
mais, ser uma montra de excelência para que 
os visitantes possam conhecer as artes e ofí-
cios do passado nordestense e conhecer as 
apostas em perspetiva. 
O programa de animação vai privilegiar a 
música tradicional portuguesa e, assim, logo 
no primeiro dia, haverá lugar a uma atuação 
do Grupo de Folclore de São José da Salga e à 
já tradicional largada de pombos-correio 
(como no ano passado, levada a efeito pelo 
Clube Amigos de Columbofilia do Nordeste). 
De resto, quem entrar na feira pode, uma vez 
mais, contar com vários expositores dedicados 
ao artesanato típico do concelho e, muito possi-
velmente, de outros locais da ilha de São Miguel. 
Aliás, essa é também uma das premissas da 
organização para a presente edição: ampliar a 
oferta disponível no espaço, sem deixar de pro-
mover os recursos endógenos do município. 
A iniciativa volta a resultar de um esforço arti-
culado entre a Câmara Municipal e a 
Associação Local de Desenvolvimento do 
Nordeste (ADLN) e, ambas as entidades, estão 
de “braços abertos” para todos os artesãos que 
queiram fazer parte desta segunda edição da 
Feira de Turismo e Artesanato do Nordeste (o 
que pode estar à distância de uma inscrição no 
edifício da própria autarquia). As “bonecas em 
folhas de milho” e os “bordados ancestrais” do 
Nordeste estão já garantidos, adianta o presi-
dente da ADLN, também convicto de que o 
número de artesãos participantes será maior 
do que os presentes em 1. 
“No ano passado registámos uma boa afluên-
cia e participação de agentes do setor. Nós, 
como associação e naquele que é o nosso 
papel, temos feito parcerias. Esperamos que 

Turismo e Artesanato vão 
juntar-se à festa em feira 
no Largo do Jogo da Choca
Feira de Turismo e Artesanato volta a ser aposta e, este ano, a organização 
tem metas mais ambiciosas: quer mais artesãos presentes no evento  
e aproveitar o público para divulgar os destinos turísticos do Nordeste      

esse resultado possa ser visto e presenciado 
nos dias do evento”, disse Marco Filipe.   
Mas o propósito da feira não se esgota apenas 
na promoção do artesanato. O turismo - uma 
aposta cada vez mais visível no município desde 
que os céus se abriram às companhias aéreas 
low-cost – não é descurado. O local vai dispor 
de alguns pontos de divulgação dos ‘highligts’ 

turísticos do Nordeste, disponibilizando material 
de acesso e informação sobre eles. “É igualmen-
te este o nosso interesse: a promoção e valoriza-
ção do destino turístico e até a própria marca 
Nordeste”, sublinhou o responsável. 
Assumindo-se como o concelho mais limpo de 
São Miguel, são vários os cantos e recantos 
que o Nordeste tem para oferecer a quem o 
(re)visita. Entre o verde dominante da natureza 
quase imaculada e o azul pintado do mar, os 
miradouros da Ponta do Sossego e da Ponta da 
Madrugada são paragem obrigatória...É difícil 
encontrarem-se na ilha locais onde o sol nasça 
tão imponente para um novo dia. 
A Associação do Desenvolvimento Local do 
Nordeste assume-se como “parceira privilegia-
da” das novas estratégias económicas assentes 
no turismo, mas tem também no espírito de 
missão o desenvolvimento da prática desporti-
va no concelho: a colaboração na realização da 
Drag Race, Priolo Cup e do Trail Run estão 
entre os exemplos. 
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