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O Nordeste é caracterizado pelos seus espaços 
rurais e várias empresas aproveitam essa rurali-
dade para transformar casas antigas e degrada-
das em espaços agradáveis onde turistas, e até 
mesmo residentes locais, podem passar as suas 
férias ou apenas um fim de semana. 
A empresa José de Simas Moniz & Filhos, Lda. 
foi uma das empresas que notou que o mercado 
do turismo rural estava a crescer, tendo então 
estendido a sua atividade e criado a marca 
Casas do Vale, no lugar do Vale, na Fazenda, em 
Nordeste.  
Adicionalmente, Pedro Moniz, um dos proprie-
tários da empresa, constituiu a ALTEA – Turismo 
e Serviços, S.U., Lda.  
A empresa José de Simas Moniz & Filhos, Lda. 
foi criada em 1, tendo como sua função prin-
cipal o comércio a retalho de materiais de cons-
trução, ferramentas e eletrodomésticos.  
Entretanto, a empresa entrou na área do turis-

mo, uma vez que “o setor da construção encon-
trava-se em acentuado decrescimento” e tam-
bém pelo fato da empresa possuir uma moradia 
que se encontrava muito degradada. 
Hoje, a empresa possui duas casas de campo, na 
classificação Turismo em Espaço Rural. Uma de 
tipologia T e outra de tipologia T1, ambas desi-
gnadas como Casas do Vale. 
Só em agosto de 1 foram inauguradas as 
casas. “Isso para informar que as taxas de ocu-
pação estão longe de corresponderem às expec-
tativas e poder-se comparar com outros aloja-
mentos de igual classificação mas já com a sua 
atividade consolidada”, salienta Pedro Moniz.  
No entanto, acrescenta que as perspetivas são 
otimistas, sendo que as críticas de quem ficou 
alojado nas Casas do Vale demonstram sempre 
o desejo de voltar. 
Segundo Pedro Moniz, uma casa rural apresenta 
muitas vantagens, como o fato de ser muito 

mais económico para família do que alugar 
vários quartos num hotel, permitir realizar 
diversas atividades na casa e nos seus espaços 
envolventes que não se consegue com outros 
tipos de alojamento, como cozinhar, fazer chur-
rascos. “As casas de turismo em espaço rural 
permitem que quem as visita consiga viver a 
história de como era uma casa de antigamente, 
mas com os atuais padrões de conforto e higie-
ne”, realça.  
Para as Festas do Nordeste, Pedro Moniz releva 
que as Casas do Vale já estão lotadas, uma vez 
que coincide com a época alta e também por-
que, nessa altura, existem muitos emigrantes 
que gostam de visitar a sua terra natal em altu-
ra de festa.

Habitações de turismo   
rural garantem nova oferta 
diferenciada no Nordeste
O concelho do Nordeste tem cada vez mais habitações de turismo rural, 
muitas delas construídas a partir de casas em estado de degradação,  
mas que depois de remodeladas e por ser antigas são muito cobiçadas
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Mais uma vez aproveitamos esta oportunida-
de para divulgar o maior evento do concelho 
de Nordeste, e a oportunidade para divulgar 
o Nordeste. 
O Nordeste deixou de ser a 1º ilha dos Açores 
e passou a ser um concelho de fácil acesso. 
Passou a ser um concelho mais desejado e visi-
tado devido a vários fatores, como a melhoria 
das acessibilidades, aproximando assim, o 
Nordeste dos grandes centros urbanos da ilha 
e também pelo significativo aumento de pes-
soas que visitam o concelho.  
As nossas belezas naturais, num meio rural 
característico, proporcionam vistas únicas e 
momentos memoráveis. Associam-se estas 
qualidades ao saber receber de todos nordes-
tenses, e na forma disponível de que são pos-
suidores para promover o bem-estar de quem 
nos visita. Tudo isto é algo que marca a nossa 
terra, nomeadamente com a cultura das nossas 
gentes, é uma imagem que os visitantes retêm 
deste povo. 
Nos últimos anos, lançamos um desafio como 
executivo camarário:  

·  Reequilibrar as contas do município do 
Nordeste, de modo a dar nova imagem de 
gestão ao município; 
·  Abrir as portas concelhias como nunca a 
toda a ilha de São Miguel, à Região e ao País; 
·  Apostamos num novo rumo para o conce-
lho, para os residentes e para quem nos 
visita. Apostamos num novo modelo de 
gestão dos dinheiros públicos, na definição 
das prioridades, no turismo como forma 
sustentável de trazer riqueza para o 
Nordeste e Nordestenses. 

Ao longo destes quase três anos, atingimos 
alguns destes objetivos de forma positiva, 
não fossem as inúmeras dificuldades ao 
longo de todo este percurso, naturalmente 
que teríamos alcançado muito mais, sempre 
com a finalidade de criar melhor qualidade 
de vida a todos.  
No entanto, apesar do cenário económico e 
financeiro ser constrangedor, promovemos as 
políticas necessárias para alcançar os objetivos 
traçados. Como exemplo, a criação da primeira 
incubadora de empresas dos Açores, com o 
objetivo de apoiar e criar mais empresas com 
sede no concelho e dar apoio às empresas 
existentes.  
A aplicação de várias medidas de fixação para 
os jovens no concelho para incentivar o comba-

Nordeste  
Aqui a ilha é outra!
te à desertificação e à promoção de uma maior 
equidade no concelho. 
Criação de um Posto de Turismo adequado à 
divulgação da nossa marca “Nordeste”, onde 
se disponibilizam vários produtos tradicionais 
e artesanais do concelho para venda. 
O incentivo para a criação de 1º Associação 
de Desenvolvimento local do Nordeste (ADLN) 
já com mais de  associados com o objetivo 
de ser parceiro ativo na dinamização e divul-
gação do concelho. 
Promover eventos para atrair pessoas ao con-
celho, como é o caso do Festival de Nordeste 
com o novo modelo iniciado em 1, o qual 
tem arrastado imensas pessoas ao concelho, 
por ocasião das festas do concelho. De salien-
tar a qualidade do mesmo, não só na organiza-
ção, como na qualidade dos artistas. 
Criamos o Priolo Cup, torneio de futebol de 
formação para jovens sub-11. Na segunda edi-
ção, em junho de 1, abrimos fronteiras, 
contamos com a presença de equipas do con-
tinente, ilhas e Região Autónoma da Madeira. 
Para o ano de 1 ambicionamos mais, 
aumentar o número de participantes, o 
número de dias do evento e internacionalizar 
o Torneio. 

Promovemos a divulgação dos diferentes e 
fantásticos trilhos pedestres que temos no 
concelho. Promovemos a organização de tri-
lhos para todos, com uma frequência mensal, 
para assim, mostrar o potencial que temos 
neste âmbito, a natureza inigualável do nosso 
concelho! 
A nossa aposta turística do concelho deve pas-
sar pela montanha, pelas nossas serras e pla-
naltos, pelos vales profundos e ribeiras, que 
nos identificam. 
Neste momento, o maior desafio para 
Nordeste e suas gentes é o de saber vender 
mais e melhor os nossos produtos de marca, 
aproveitando melhor aquilo que nos foi dado, 
as SCUTS e o aumento de pessoas a visitar o 
concelho. 
Precisamos de nos adaptar o quanto antes, a 
esta nova realidade e a este novo paradigma, 
para tal, é necessário aumentarmos a nossa 
capacidade empreendedora e saber vender 
emoções, emoções únicas só possíveis de pro-
mover no Nordeste, onde realmente a ilha é 
outra! 
 
CARLOS MENDONÇA 
PRESIDENTE
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Que serviços oferece a Dupla dp? 
A dupla dp é uma empresa que iniciou a sua 
atividade no mercado da ilha da Madeira, em 
11. Criámos duas áreas de negócio: uma, 
como uma empresa de design e publicidade 
e, a outra, que era inovadora na altura, tinha 
a ver com a logística de marketing de solu-
ções empresariais para todo o tipo de empre-
sa. Nós criamos uma relação de proximidade 
com grandes marcas nacionais e internacio-
nais, nomeadamente, com a Galp, o grupo 
Sonae, etc.  
Quando é que integraram o mercado conti-
nental? 
Automaticamente, identificámos que o nosso 
mercado em termos comerciais tinha de ter 
uma atuação permanente no mercado conti-
nental, nomeadamente em Lisboa. Isto come-
çou-nos a criar outros desafios. Desafios para 
entrarmos na área da produção, desafios para 
entrarmos na área da comunicação.  

O que fazem na área da pro-
dução? 
Com o tempo, passamos a 
ter também a área de produ-
ção e começamos a trabalhar 
desde o projeto criativo, à sua 
conceção, até à sua implemen-
tação. Investimos em vários tipos 
de equipamento, nomeadamente, 
uma oficina que nos dá autonomia em 
termos de serralharia, pintura, todo o tipo de 
confeção de cartazes luminosos, sinalética, etc.  
E como chegaram aos Açores? 
Há dois anos, o presidente Carlos Mendonça, 
aquando do desafio que o Governo Regional 
lhe colocou para ser o responsável da primeira 
incubadora de empresas dos Açores, que foi 
sediada no Nordeste, lançou-nos o desafio 
para nos sediarmos nos Açores. Constituímos a 
Dupla dp Açores e fomos a primeira empresa a 
ser sediada na Incubadora.  

Que trabalhos 
já realizaram 
aqui nos 
Açores e mais 
precisamente 

no Nordeste? 
No ano passado, 

criámos a imagem 
das Festas do Nordeste 

e este ano também. No ano 
passado, foi-nos proposto fazer 

algo de diferente, que tivesse a ver com o qui-
nhentista e o resultado recebeu vários elogios. 
Quisemos criar uma imagem de continuidade 
para esta edição de 1, para criar um vínculo 
de referência junto do público. É verdade que a 
SCUT veio ajudar na distância que havia e já no 
ano passado ficaram cerca de mil pessoas fora 
do recinto por questões de segurança. Isto 
demonstra bem que o Nordeste está na moda e 
por isso precisa de ter uma boa imagem.

“O Nordeste está na moda e por isso 
precisa de uma boa imagem”
Humberto Drumond. O administrador da Dupla dp revelou que este 
ano a empresa criou novamente a imagem para as Festas do 
Nordeste que visa dar continuidade à imagem do ano passado  

Entrevista
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Miguel Gameiro e Miguel Ângelo vão atuar 
juntos neste ano de 1. Porque decidiram 
juntarem-se novamente? 
Porque da primeira vez que o fizemos, há cinco 
anos atrás, correu muito bem. Passados estes 
anos voltamos a nos encontrar e durante um 
jantar surgiu a ideia de voltarmos a tocar jun-
tos em palco. Foi numa altura muito descontraí-
da, enquanto falávamos daquilo que foram os 
nossos palcos em conjunto há cinco anos. 
E como foi há cinco anos atrás? 
O público recebeu-nos muito bem. No fundo, 
são canções que, tanto há cinco anos como 
agora fazem parte da nossa vida e também da 
vida e histórias das pessoas. São concertos de 
duas horas com canções que toda gente conhe-
ce e que toda a gente canta.  
Este ano vão também integrar nos vossos con-

“Os concertos  
nas ilhas são sempre  
muito especiais”
Miguel Gameiro e Miguel Ângelo voltam este a atuar novamente  
juntos este ano, marcando também presença nas Festas do Nordeste.  
A dupla, que atua no sábado, revela que atuar para o público  
açoriano é sempre uma experiência especial

certos alguns dos vos-
sos temas a solo? 
Ao longo destes cinco 
anos construímos ainda 
mais, tanto o Miguel 
Ângelo na sua carreira a 
solo, como eu. Construímos 
ainda mais caminho e o que fizemos 
foi reunir todo o material quer dos Delfins, 
quer do Polo Norte, quer do Miguel Ângelo, 
quer o meu a solo para fazermos um espetácu-
lo de famílias. 
Como é trabalhar com Miguel Ângelo? 
Nós já nos conhecemos há muito anos. 
Começamos por fazer uns concertos com os 
Delfins e já participamos em vários projetos 
em conjunto. Sentimo-nos bem e é sempre 
bom trabalhar com pessoas de quem nós gos-

tamos. Isto acaba por passar para as pessoas. 
Há alguma canção que vocês gostem particu-
larmente de tocar juntos? 
É difícil. Talvez “O Grito”, só pelo facto de ser a 
primeira. De resto, gosto de todos os temas 
que cantamos e interpretamos. Seria impossí-
vel fazer esse projeto se não houvesse um res-
peito mútuo e se não gostássemos do trabalho 
de cada um. 
Pretendem continuar com este projeto no 
futuro? 
Este projeto não tem data. Se tivesse um 
tempo próprio, seria de cinco em cinco anos, 
dizemos nós na brincadeira. Este projeto 
coincide obviamente com uma pausa nas 
nossas carreiras a solo. Depois os nossos tra-
balhos a solo continuam, mas não tem uma 
data definida. Estamos a deixar as coisas 
seguir o seu rumo. 
Vocês já têm muitos anos de carreira e muitos 
êxitos. O que acham sobre o que se tem feito 
no mundo da música portuguesa atualmente? 
Tem-se feito muita coisa, têm aparecido muitas 
bandas e isso por um lado é bom. Por outro 
lado, na minha opinião, acho que há pouco 
cuidado com as palavras. Sou de uma geração 
em que as palavras tinham uma importância 

muito grande. Hoje, em muitas bandas e 
grupos, é tudo muito bonito, as 

palavras rimam todas, mas 
depois as coisas não têm 

muito sumo.  
Há cinco anos também 
atuaram juntos nos 
Açores. Recorda-se 
desse concerto? 
Lembro-me muito bem 

do concerto. Os concer-
tos que se fazem nas ilhas 

são sempre muito especiais. 
Não é que as pessoas do conti-

nente não nos recebam bem, mas 
nas ilhas é sempre diferente e muito especial. 
O que é que podemos esperar do vosso con-
certo nas Festas do Nordeste? 
Podem esperar aquilo que se calhar não há em 
muitos concertos, porque é como se fossem 
dois concertos num só. Há bandas que têm um 
ou dois êxitos, mas nós fazemos quase duas 
horas de concerto com canções que toda a 
gente conhece e que toda gente vai cantar. É 
um concerto de gerações.

Entrevista
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As Festas do Nordeste têm vindo a tornar-se um 
cartaz de referência e têm recebido milhares de 
pessoas nos últimos anos. No entanto, paralela-
mente aos concertos e à animação cultural, há a 
vertente religiosa, que move também muitas 
pessoas de fora e dentro do concelho. 
As Festas do Nordeste realizam-se de 1 a 1 de 
julho, mas as várias freguesias do concelho cele-
bram as suas próprias festas em honra dos seus 
padroeiros em diferentes datas do período de 
verão. A primeira costuma ser a de Santo 
António, no mês de junho, e a última costuma 
ser no princípio de setembro. 
Segundo o diácono António Rocha, existem 
algumas diferenças pontuais entre as festas da 
Vila do Nordeste e as festas das freguesias. No 
entanto, há sempre um padrão base que tem a 
ver com a dimensão celebrativa a partir da 
eucaristia.   
No sábado, ao final da tarde, sai uma procis-
são de recolha de imagens colocadas em casa 
das pessoas que se oferecem para ornamentar 

O povo continua ligado  
à vertente religiosa  
das Festas do Nordeste

os andores. Faz-se o percurso tendo em conta 
as casas onde essas imagens estão. António 
Rocha realça que isto só acontece em algumas 
freguesias. 
Depois todas as imagens seguem na procissão 
até à igreja, de onde sairão para a procissão de 
domingo que passa pelas principais artérias das 
freguesias. No caso da Vila do Nordeste, a pro-
cissão em honra do padroeiro São Jorge sai no 
domingo, dia 1 de julho, pelas 1h. 

Dependente do ano, a procissão pode ser do 
Santíssimo Sacramento ou do padroeiro da 
freguesia, revela o diácono, acrescentando 
que há sempre uma congregação de famílias 
que se juntam durante a tarde para ver a pro-
cissão passar.  
Ainda na segunda-feira há uma componente 
religiosa, ou seja, há a celebração de uma 
missa, que normalmente é assistida por algu-
mas pessoas idosas já debilitadas fisicamente.  
Durante a missa de domingo, há sempre a cele-
bração das comunhões e, em seguida, a profis-
são de fé.  
“Há também sempre um cuidado com o canto 
litúrgico e com as atividades relacionadas à ani-
mação litúrgica. Habitualmente são celebrações 
um bocadinho mais demoradas, pela solenidade 
que têm”, salienta o diácono António Rocha, 
que está envolvido diretamente nas questões 
religiosas das Festas do Nordeste, colaborando 
com algumas paróquias, embora não estando 
colocado em nenhuma.  
“As nossas festas, para além de religiosas, são 
também culturais. A parte cultural das festas 
leva muitas pessoas ao concelho do Nordeste e, 
assim, ao atraí-las tentamos mostrar aquilo que 
somos e aquilo em que acreditamos em termos 
de religiosidade e de fé”, afirma. 
António Rocha destaca também o fato de ainda 
existir uma acentuada vivência da religiosidade 
no concelho, apesar de, às vezes, ser “uma reli-
giosidade mais popular”.  
O diácono diz que é importante salientar que as 
pessoas, de todas as faixas etárias, ainda ade-
rem no contexto festivo religioso, dedicando-se 
às diversas preparações da festa, como a orna-
mentação das ruas para a passagem da procis-
são. No entanto, não se vê tanta gente na cele-
bração da eucaristia quanto se via há uns anos, 
revela António Rocha.

As Festas do Nordeste têm um cariz cultural que tem vindo a atrair  
muitas pessoas ao concelho, mas a vertente religiosa continua a ser vivida 
pela população, que colabora na preparação nos festejos
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Adélio Amaro  
e a sua visão 
exterior sobre  
o concelho  
do Nordeste
O escritor e apaixonado pelos 
Açores, Adélio Amaro, escreveu um  
texto dando a sua visão sobre o  
concelho do Nordeste

Adélio Amaro, natural de Leiria e um apaixona-
do pelos Açores que fez os levantamentos foto-
gráficos e históricos das quase 1 freguesias, 
dos 1 concelhos das nove ilhas dos Açores, 
escreveu um texto dando uma visão exterior 
sobre o concelho Nordeste.  
Segundo relata no seu texto, Nordeste é o 
miradouro da ilha de São Miguel, do alto do 

Pico da Vara, com os seus quase 11 metros.  
“Com as suas nove freguesias, Nordeste é o con-
celho dos Açores mais dotado pela natureza”, afir-
ma Adélio Amaro, acrescentando que “após a 

quebra do isolamento, pela via rápida, Nordeste 
passou a estar a  minutos de Ponta Delgada” e, 
por isso, “a distância e os acessos deixaram de ser 
obstáculos para conhecer e visitar Nordeste”. 
Contudo, o escritor refere que o Nordeste não 
pode continuar a ser apenas um ponto de pas-
sagem pelos turistas, mas “deve ser um conce-
lho com capacidade para que os mesmos pos-
sam pernoitar, almoçar e jantar”, sendo que só 
assim poderão usufruir daquilo que o Nordeste 
tem para oferecer. 
No seu texto, Adélio Amaro salienta ainda que 
Nordeste tem património erguido, ribeiras, ser-
ras, picos, uma vegetação ímpar, miradouros, 
fajãs, trilhos de serra e costa marítima, casca-
tas, o Priolo, espaços museológicos, parques, 
jardins e lavoura. 
“Muito se tem feito pela sua promoção turísti-
ca”, diz o escritor, salientando a promoção feita 
nas Feiras de Lisboa e de Leiria. “Mas, muito 
mais se pode fazer e isso só se consegue se as 
instituições de promoção turística apostarem no 
turismo de permanência e não no turismo de 
passagem rápida – visitar  ilhas em  dias”, 
realça Adélio Amaro.

Diversas entidades colaboram  
na realização das festividades
A Associação de Desenvolvimento Local do Nordeste colabora nas festas do 
concelho com a promoção da Tenda de Artesanato e Turismo do Nordeste

São várias as entidades e empresas que colabo-
ram na realização das Festas do Nordeste, tor-
nando-as cada vez mais um ponto de atração 
entre as festas de verão.  
A Associação de Desenvolvimento Local do 
Nordeste, é parceira da câmara municipal e da 
empresa Nordeste Ativo E.M., S.A. na organiza-
ção das festividades, através da promoção e 
dinamização da Tenda de Artesanato e Turismo 
de Nordeste. Esta iniciativa já conta com 1 ins-
crições, maioritariamente ligadas ao artesanato 
e gastronomia local. 
A Associação de Desenvolvimento Local do 
Nordeste (ADLN) foi criada em 1 e tem como 
objetivo a promoção do desenvolvimento local e 
regional, visando a melhoria das condições 
sociais, culturais e económicas da população. 
Segundo Marco Filipe, da ADLN, a associação 

visa a promoção do desenvolvimento integrado 
do concelho do Nordeste, designadamente nas 
vertentes sociais, culturais, educacionais, artísti-
cas, desportivas, formativas e económicas. 
Para o desenvolvimento das suas atividades, a 
ADLN promove ações que levam à melhoria do 
bem-estar da população do concelho, defende e 
promove os direitos dos seus associados, assegu-
rar a representação dos seus associados perante 
entidades públicas em questões relacionadas com 
o desenvolvimento socioeconómico do concelho, 
assegura a formação, informação e apoio consulti-
vo aos seus associados, promove o debate dos 
temas da atualidade regional que envolvam os 
direitos e interesses dos seus associados, promo-
ve, reúne e disponibiliza aos associados informa-
ções e estudos que permitam contribuir para 
melhorar o desempenho das suas atividades.
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1 Julho – .ª Feira 
1h Abertura da Feira de Turismo e Artesanato do 

Nordeste, com lançamento de Pombos-correio 
1h Grupo Folclórico de São Jorge 
1h  Grupo Forte Musical 
1h Filarmónica Estrela do Oriente 
h Grupo de Cordas do Nordeste 
h Banda ÁTOA 
h Dj GENETIK (DJ MENASSO & MC JOHNNY) 
 
1 Julho – .ª Feira 
h Banda Acústica 
1h Filarmónica Imaculada Conceição 
h1 Grupo de Cantares Vozes do Norte 
h1 Banda DANIEL SANTACRUZ 
h Dj OLGA RYAZANOVA 
h Dj PHILL JAY 
 
1 Julho – Sábado 
1h Marchas de São João 
1h Filarmónica Eco Edificante 
h1 Orquestra Ligeira de Nordeste 
h1 Artistas MIGUEL ANGELO & MIGUEL GAMEIRO 
h Dj KARETUS 
h Dj SOULSKY 
 

1 Julho – Domingo 
1h Procissão em honra do Padroeiro São Jorge 
1h Arraial pela filarmónica convidada 
 
 
1 Julho – .ª Feira 
1h Sessão Solene 
h1 Artista Roberto Soares 
1h1 Grupo de Cantares do Nordeste 
h Grupo Música Nostra 
h Cantigas ao Desafio 
 
1 Julho – .ª Feira 
1h Festival de Folclore – Vila Quinhentista 

– Grupo Folclórico São José 
– Grupo Folclórico Imaculada Conceição 
– Grupo Folclórico São Jorge 
– Grupo Folclórico Convidado 

 
 
 

Programa

Entrada paga no recinto dos concertos a 1, 1 e 1 julho 
 
Pulseira para os  dias – 1, € 
Pulseira diária – , € 
  
Pulseiras à venda nos Postos da RIAC e Posto de Turismo do Nordeste 
 
Postos RIAC: Ginetes, Arrifes, Ribeira Grande, Povoação, Maia, Portas do Mar,  
Parque Atlântico, Ponta Garça, Nossa Senhora do Rosário – Lagoa, Rabo de Peixe, 
Capelas, Furnas, Água de Pau, Vila Franca do Campo, Achada
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