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Que importância assume, hoje em dia, as fes-
tas do Senhor Santo Cristo dos Milagres? 
As Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres 
são das mais antigas e com maior tradição no 
que toca à expressão de fé na Ilha Graciosa. 
Para além da índole religiosa das nossas fes-
tas, ao longo dos tempos, a sua vertente profa-
na foi também sendo desenvolvida, tornando-
as mais abrangentes e atrativas. Assim, atual-
mente, são as maiores festas da Graciosa, assu-
mindo um papel fundamental no progresso 
económico e turístico da nossa ilha. 

Quais os principais momentos 
da programação ou vertentes da 
mesma que destaca? 
O principal momento das nossas 
festas concelhias é, sem dúvida, a 
procissão em honra do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres, que junta pela fé 
muitas centenas de crentes de todas as idades 
e provenientes de toda a ilha, de todo o arqui-
pélago e também da diáspora. Trata-se de um 
cortejo único na Graciosa. Destaco ainda o 
Festival Ilha Branca, que se pode englobar nos 

Festas com papel  
fundamental 
no progresso económico 
e turístico da ilha 
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principais Festivais de verão dos Açores. Este 
grande evento musical integra-se nas Festas do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres da Graciosa e 
constitui o momento alto do ano no que diz 
respeito a concertos musicais e espetáculos de 
Dj’s conhecidos nacional e internacionalmente. 
É organizado com o objetivo de agradar a 
públicos de todas as idades e com os mais 
variados gostos, abrangendo diversos estilos 
musicais. A Feira Taurina tem, de igual forma, 
grande relevância no nosso programa. É uma 
tradição de largos anos apresentarmos, nesta 
altura, dois espetáculos taurinos na nossa 
belíssima Praça de Toiros do Monte da Ajuda, e 
também duas touradas à corda no Corpo 
Santo. Os principais nomes da tauromaquia 
nacional têm vindo à Graciosa dar espetáculo e 
pretendemos naturalmente continuar a trazer 
qualidade ao Monte da Ajuda. Para além disso, 
ao longo dos seis dias de festa, propomos 
diversas atividades desportivas e culturais, a 
que as pessoas podem assistir e participar. 
Que consequências práticas trazem à Graciosa 
as festividades maiores da ilha? 
As Festas do Concelho de Santa Cruz da 
Graciosa chamam à Graciosa centenas de pes-

soas, gerando um movimento que 
não se regista em nenhuma 

outra época do ano. A 
nível económico, conti-

nua a ser a época de 
ouro na Graciosa. O 
hotel, as residen-
ciais, as casas de 
turismo rural e até 

as casas particulares 
ficam lotadas; os res-

taurantes estão também 
sempre repletos; e natural-

mente há uma maior afluência no 
que diz respeito aos transportes públicos. A 
Graciosa enche-se de uma vivacidade de 
outros tempos e muitas das empresas gracio-
senses obtêm uma grande percentagem dos 

Manuel Avelar Santos. Os seis dias de animação das Festas do Senhor  
Santo Cristo dos Milagres de 1 constituem, assegura o presidente  
da autarquia graciosense, Manuel Avelar Santos, um “papel  
fundamental no progresso económico e turístico” da ilha Graciosa



seus lucros anuais nesta altura, pelo que estas 
festividades contribuem de forma fundamental 
para o desenvolvimento da economia local e 
não só. A adesão de turistas ao nível da região 
tem, sem dúvida, um maior impacto nesta 
altura, apesar de não nos podemos comparar 
com outras Ilhas. Falando em números mais 
concretos, uma ilha com cerca de . habi-
tantes, durante as festas tem cerca de . 
visitantes oriundos de outras ilhas e não só. 
Também recebemos imensos emigrantes, bem 
como turistas provenientes de Portugal conti-
nental, que, devido às particularidades das 
nossas ilhas e da Graciosa em especial, já con-

ciliam a viagem aos Açores e respetiva visita à 
Graciosa na altura das Festas do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres. 
De que forma as festas concelhias estruturam a 
programação com vista a essa captação turística? 
Quando preparamos o programa das festas, ten-
tamos naturalmente torná-lo o mais apelativo 
possível para os graciosenses e para todos os 
que nos visitam. Com um vasto leque de ativida-
des e eventos musicais, culturais, desportivos e 
religiosos, temos sempre como objetivo mostrar 
a Graciosa na sua essência aos turistas e trazer 
algo novo aos nossos munícipes. Concretamente 
no que concerne ao turismo, trabalhamos muito 
no sentido de mostrar o que de melhor temos 
ao nível da cultura local, da gastronomia, arte-
sanato, música, etc., tentando, assim, cativar 
cada vez mais forasteiros.
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“Todos os anos, pretendemos que o cartaz 
musical das festas seja o mais variado possível, 
para podermos cobrir o máximo de público 
possível, de diferentes gerações”, quem o refe-
re é Paulo Cunha, um dos responsáveis pela 
organização do Festival Ilha Branca, o cartaz 
musical das Festas do Santo Cristo dos 
Milagres da Ilha Graciosa. 
Assim, a fórmula até agora usada de juntar 
nomes do panorama musical nacional, com 
grupos açorianos, reunindo estilos musicais 
distintos, tem sido, conta, uma constante, 
subindo ao palco das festividades graciosenses 
– ao Palco da Pesqueira –, os Anjos (a  de 
agosto), R.A.M. (a  de agosto), Miguel 
Gameiro & Polo Norte (a  de agosto) e The Fly 
– Tributo aos U (a 1 de agosto).  
“O Festival Ilha Branca vai abranger uma larga 
faixa etária”, reforçou, referindo que “do rock 
ao pop, haverá música para todos”. 
O responsável destaca igualmente a forte 
aposta “desde a primeira edição” – sublinha 
Paulo Cunha – na animação após concerto, 

Festival Ilha Branca aposta 
em cartaz musical para 
todos os gostos e idades 

com as atuações de DJ’s: “queremos prolongar 
a festa”, com animação musical que se estende 
até às  horas da manhã.  
Este ano, conta, são presença no Festival Ilha 
Branca dois DJ’s vindos de Inglaterra, o DJ 
Bruno Amaral (atuação a  de agosto) e a DJ 
Lady Lola (a  de agosto), e dois oriundos da 
ilha Graciosa, o DJ Janeko (a  de agosto) e o 
DJ James B (a 1 de agosto). 
Paulo Melo recorda que o festival de quatro dias 

tem entrada gratuita e que por ele tem passado 
“grandes nomes da música portuguesa”. 
“Estamos a aguardar uma boa afluência de pes-
soas à presente edição do Festival Ilha Branca”, 
disse o responsável, explicando que, além das 
comunidades emigrantes que deslocam-se à 
ilha por altura das Festas do Santo Cristo dos 
Milagres da Ilha Graciosa, e dos visitantes de 
outras ilhas, são aguardados muitos participan-
tes que estão envolvidos na própria festa, como 
três equipas de futsal vindos da costa leste 
norte-americana, além de bandas filarmónicas 
e de marchas populares açorianas. 
O membro da organização do Festival Ilha 
Branca enfatiza que as Festas do Santo Cristo 
dos Milagres da Ilha Graciosa podem ser con-
sideradas como um chamariz turístico, de cap-
tação de visitantes à ilha: “em termos cultu-
rais, as festividades possuem uma vasta pro-
gramação onde estão concentradas diversas 
manifestações culturais, típicas da ilha, costu-
mes e tradições, como é disso um bom exem-
plo a feira taurina”. 
Ainda a nível musical, as festividades gracio-
senses contam com atuações no central palco 
da praça local, na Praça Fontes Pereira de 
Melo, dos grupos Musicais “En-Canta”, a  de 
agosto, “Kontrabanda”, a  de agosto, e 
“Myrica Faya”, a  1 de agosto.

Os Anjos, Miguel Gameiro & Polo Norte, The Fly – Tributo aos U e R.A.M. 
são os principais nomes do Festival Ilha Branca 1, o cartaz musical das 
Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres da Ilha Graciosa
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A  de agosto, o Festival Ilha Branca´ 1 recebe 
uma das duplas mais conhecidas da atualidade 
musical portuguesa, Os Anjos, que já somam 1 
anos de existência possuem um repertório com-
posto por mais de uma dezena de discos lança-
dos. Os membros do agrupamento, Nelson e 
Sérgio, naturais de Lisboa, iniciaram ainda em 
criança as suas carreiras, tendo frequentado aos 
 anos uma academia de música. Desde logo, 
passaram a atuar em festividades e eventos 
locais, na altura, conhecidos como os “Irmãos 
Rosado”. A partir daí, e com participações em 
programas radiofónicos e televisivos, como a 
“Casa de Artistas”, da RTP, onde vencem o pri-
meiro lugar, o gosto musical dos dois artistas 
passou por várias experiências no ramo musical 
até que, em 1, a dupla, pela mão de uma pro-
dutora nacional, surge com o nome atual: Os 
Anjos. Desde então, Nelson e Sérgio têm cimen-
tado sucessos discográficos e percorrido o país 
em digressão. Nesse mesmo ano, um dos seus 
temas e álbuns mais conhecidos, “Ficarei”, é lan-
çado. Além de darem a conhecer os seus origi-
nais em concertos, Os Anjos participam ainda na 
criação do genérico e da banda sonora de uma 
telenovela nacional (“Vingança”, da SIC), partici-
pando ainda em diversos programas 
televisivos de entretenimento 
musical (“Família Superstar”, 
“Voz de Portugal”). Na dis-
cografia de Os Anjos fazem 
parte os seguintes álbuns: 
“Ficarei” (1), “Ficarei” 
(música extra Nesta Noite 
Branca com Susana) (Natal 
de 1), “Ficarei - Ao Vivo” 
(), “Espelho” (1), “Tour 
Viver” (), “Segrdos” (), 
“Segrdos – Reedição” (), “Alma” (), 
“Vingança” (), “1 anos Ao vivo em 
Albufeira” (), “Virar A Página 1” (), 
“Anjos Acústico” (1). 
Outro dos cabeças de cartaz da presente edição 
do Festival Ilha Branca é Miguel Gameiro & Polo 
Norte, com atuação no dia  de agosto. A banda, 
reconhecida como uma das emblemáticas do 
país, foi formada, em 1, por Miguel Gameiro, 
apresentando-se, agora, e após um interregno 
de seis anos, com uma nova abordagem e altera-
ções na sua formação inicial. Tratou-se, segundo 
a crítica musical, de um dos regressos mais 
aguardados, uma vez que a discografia do agru-
pamento já integra a história musical do país, 
com temas como “Lisboa” ou “Grito” ou ainda os 

Anjos, Miguel Gameiro &  
Polo Norte, R.A.M, e The Fly 
– Tributo U sobem ao palco

inconfundíveis “Aprender a ser feliz” 
e “Dá-me um abraço”. Nesse inter-
regno de seis anos, em 1, e 
depois de 1 anos à frente da 
banda, Miguel Gameiro lançou 
dois álbuns a solo, “A Porta ao 

lado” – que incluía “O Teu nome” 
e “Dá-me um abraço” – e, em 1, 

o disco “11 Canções”. Em 1, o artista 
e banda “Polo Norte” juntaram-se para 

comemorar os  anos da banda, tendo o suces-
so da digressão prolongado em 1. 
Os The Fly – Tributo U, com atuação na 
Graciosa agendada para 1 de agosto, são uma 
banda criada em  e composta por Tiago 
Barbosa (voz), Tiago Pimentel (guitarra), Ricardo 
Ramos (Baixo) e, Frederico Furtado (bateria), 
nomes que se uniram por um gosto em comum: 
a banda internacional U. O projeto musical 
começou com a procura de elementos, 
através de audições com o objetivo de 
se criar um agrupamento de tributo 
à banda irlandesa. Após ensaios 
intensos, a banda estreou-se ao 
vivo no dia  de Dezembro de 
 com um concerto, em Ferrel, 

no Continente. Após a estreia, seguiram-se diver-
sas atuações, em locais e palcos tão variados 
como o “Rock In Chiado”, o “Santiago 
Alquimista”, na FNAC, a Real Feitorya, etc. 
A banda açoriana do Festival Ilha Branca´ 1, os 
R.A.M. (Rock After Midnight), sobe ao palco da 
Pesqueira a  de agosto. A banda de covers 
rock, revive os êxitos musicais dos anos , , 
 e . João Mendes (guitarra), Raul Cardoso 
(baixo), Miguel Sousa (voz), José Arruda (bate-
ria) e Nuno Fagundes (teclados) são os nomes 
que animam o agrupamento criado na ilha 
Terceira. O projeto nasceu da amizade dos ele-
mentos da banda que, em comum, possuíam a 
paixão pela música e a vontade de partilhar 
momentos de animação. A carreira dos R.A.M., 
inicialmente pensada apenas para pequenos 
espaços de diversão noturna, desenvolveu-se 

para atuações em palcos maiores, nas 
principais festas concelhias das 

ilhas e festivais de verão. Os 
concertos dos R.A.M. são 

caracterizados pela boa 
disposição e pela cons-
tante interação com o 
público. 

Quatro nomes do panorama musical nacional e regional – Anjos, Miguel 
Gameiro & Polo Norte, R.A.M, e The Fly - Tributo U – sobem ao palco do 
Festival Ilha Branca´ 1, com diferentes sonoridades, estilos e percursos
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A Feira Taurina da Graciosa 1 vai juntar, nos 
dias  e 1 de agosto, “tradição e estreias”, 
antecipa António Lourenço, um dos elementos 
da organização do programa tauromáquico das 
Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres da 
Graciosa. 
O porta-voz recorda que a tauromaquia na ilha 
Graciosa “tem tradições bem enraizadas”: 
“mesmo quando ainda não realizavam toura-
das na Praça do Monte, já se corriam touros 
nos terreiros” da ilha. A proximidade, geográfi-
ca e cultural, com a ilha Terceira e o seu pro-
fundo sentimento e património taurino com-
plementaram a evolução das festividades tau-
romáquicas graciosenses.  
As estreias, conta António Loureço, acontecem 
com a atuação do Grupo de Forcados 

Amadores de São Manços, 
de Évora, que este ano cele-
bra cinquenta anos de acti-
vidade. 
Outra estreia será “a reali-
zação, nos Açores, na ilha 
Graciosa, da única corrida 
completa, com os seis toiros, da 
Ganadaria Passanha”, releva. “É 
das mais conceituadas ganadarias a 
nível nacional”, refere, explicando que o gado 
bravo do continente já se encontra na ilha, 
adquiridos pela Ganadaria de Valentim Santos. 
Na primeira corrida, a  de agosto, sábado, 
pelas 1h, Filipe Gonçalves será a figura 
central da Feira Taurina da Graciosa: “há 
uma grande expectativa, porque o cavaleiro 

já atuou na 
nossa praça de 
toiros, no ano 
passado”. 
Tiago Pamplona 

é outro dos 
nomes de desta-

que “pela amizade e 
pelos laços de família 

de grande importância”, 
disse, para a tauromaquia local, 

acrescentando sobre o cavaleiro o seguinte: “o 
seu avô foi um dos fundadores das corridas de 
praça na Graciosa. Há uma ligação muito forte 
a esta família”. 
Igual referência de relevo é dada a Rui Lopes que, 
conta, “foi o triunfador das corridas de 1”. 

Tradição e estreias  
na Feira Taurina Graciosa 1
Duas touradas de praça e duas touradas à corda perfazem a Feira 
Taurina da Graciosa 1, cartaz de grande relevo e mobilização, 
integrado nas Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres



Além do Grupo de São Manços, vindo do 
Continente, o primeiro espetáculo conta ainda 
com as exibições dos forcados da Tertúlia 
Tauromáquica Terceirense e do Ramo Grande, 
da ilha Terceira, sendo o Grandioso Espetáculo 
Taurino abrilhantado pela Filarmónica União 
Progresso de Guadalupe. 
Na segunda corrida, a 1 de agosto, segunda-
feira, pelas 1H, mantêm-se os nomes dos 
cavaleiros Filipe Gonçalves e Tiago Pamplona, 
aos quais se soma o irmão deste último, João 
Pamplona, voltando a atuar os três grupos de 
forcados, mas, desta feita, com toiros da gana-
daria terceirense Rego Botelho, e com atuação 
da Filarmónica União Progresso de Guadalupe. 
“A nossa expetativa é a de uma praça cheia”, 
afirma o porta-voz da organização que não 
tem dúvidas de que a tauromaquia acaba por 
ser “um chamariz” para as festas, trazendo 
“um público específico”.  
Outro elemento diferenciador da Feira Taurina 
da Graciosa, recorda, está na própria praça: “é 
a única praça de toiros criada na cratera de um 
vulcão”. “A praça, só por si, chama muitos 
turistas, que a querem conhecer, subindo ao 
Monte da Ajuda”. 
António Lourenço, a par da restante equipa 
que organiza a Feira Taurina da Graciosa, com-
posta por Manel Isidro Luz e Tiago Carvalho, 
salienta o facto de, este ano, a logística de 
acesso marítimo às festas estar melhorada, 
representando mesmo “a resposta a uma rei-
vindicação antiga”, com a alteração dos horá-
rios do transporte interilhas: “agora, quem qui-
ser ver as touradas da Graciosa pode-se ir e vir 
no mesmo dia” (viagem de regresso adiada 
para as H).  
À corda, a Feira Taurina da Graciosa apresenta 
duas corridas: a primeira, no dia  de agosto, 
sexta-feira, na Rua do Corpo Santo, com quatro 
toiros da Ganadaria Graciosense de Manuel 
Silva; e a segunda, no dia 11 de agosto, terça-
feira, igualmente na Rua do Corpo Santo, com 
dois toiros da Ganadaria de José Lúcio e dois 
toiros da Ganadaria Valentim Santos e Dimas 
Bettencourt.



,  e  de agosto - quarta, quinta e sexta-feira
1: – Tríduo Preparatório com o orador Pe. Luís Dutra
 Local: Igreja da Misericórdia

 de agosto - quarta-feira
1: – Apresentação do filme “O Livreiro de Santiago”, 
de José Medeiros
 Local: Centro Cultural da Ilha Graciosa

 de agosto - quinta-feira
1: – Prova de Corrico
 Local: Calheta
1: –Rally Paper  (Concentração às 1:)
 Local: Partida da Câmara Municipal 
1: –Abertura da iluminação
1: – Abertura da exposição de fotografia “Encantos de 
Mar, Terra e Sonho”, de José Nascimento Ávila
 Local: Biblioteca Municipal
: – Atuação do Grupo Musical “En-Canta”
 Local: Palco da Praça

 de agosto - sexta-feira
1: – Tourada à Corda, com  Toiros da Ganadaria 
Graciosense de Manuel Silva
 Local: Rua do Corpo Santo
1: – Animação Infantil
 Local: Praça de São Francisco
1: – Abertura da exposição de pintura “Terra e Alma”, 
de Cláudia Medina
 Local: Átrio da Câmara Municipal
: – Lançamento do DVD “Cantigas da Minha Terra”, 
de José Gabriel Martins
 Local: Multiusos da Graciosa
: – Atuação do Grupo Folclórico da Casa do Povo 
de Guadalupe
 Local: Palco da Praça
 : – Atuação do Bailinho de Carnaval: “A Confissão 
da Tia Salomé” da IESNSE
 Local: Palco da Praça
Festival Ilha Branca
Local: Palco da Pesqueira
: – Atuação do Grupo Musical “ANJOS” 
: – Atuação do Dj “Bruno Amaral”

 de agosto - sábado
: – Provas de Santo Huberto
 Local: Serra Branca
1: – Regatas de Botes a Remo e à Vela
 Local: Cais da Barra

1: – Procissão acompanhada pela Filarmónica Recreio 
dos Artistas, seguida de Eucaristia Solene
 Local: Igreja da Misericórdia 
1: – Encontro de Veteranos - Futebol 11
 Local: Estádio Municipal de Santa Cruz
1: – Grandioso Espetáculo Taurino
1: – Animação Infantil 
 Local: Praça de São Francisco
1: – Abertura da exposição de fotografia “Mulheres 
do Mundo”, de Luís Godinho e Rui Carla
 Local: Multiusos da Graciosa
: – Atuação da Filarmónica  União Popular Luzense
 Local: Palco da Praça
: – Noite de Marchas
 Local: Rua D. João IV - Rua Afonso Henriques - 
Rua Jacinto Cândido
Festival Ilha Branca 
Local: Palco da Pesqueira
: – Atuação do Grupo Musical “R.A.M. Rock After 
Midnight”
: – Atuação da Dj “Lady Lola” 

 de agosto - domingo
: – Provas de Santo Huberto
 Local: Serra Branca
1: – Mudança da Imagem para a Igreja Matriz
 Local: Igreja da Misericórdia 
1: – Prova do tradicional “Molho à  Pescadora”, 
oferecido pela Associação 
 de Pescadores Graciosenses 
1: – Encontro de Futebol Feminino
 Local: Estádio Municipal de Santa Cruz
1: – Eucaristia Solene, presidida pelo Pe. Luís Dutra
 Local: Igreja Matriz
1: – Desfile de Filarmónicas - Concentração no Largo 
de Santo António
1: – Procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
1: – Animação Infantil 
 Local: Praça de São Francisco
: – Filarmónica União Progresso de Guadalupe
 Local: Palco da Praça
: – Atuação do Grupo “Kontrabanda”
 Local: Palco da Praça
Festival Ilha Branca 
Local: Palco da Pesqueira
: – Atuação do Artista “MIGUEL GAMEIRO & PÓLO 
NORTE”
: – Atuação do Dj “Janeko”

1 de agosto - segunda-feira
1: – Desfile Motard
 Local: Praça Fontes Pereira de Melo
1: – Missa Solene, seguida de procissão, acompanhada 
pela Filarmónica Recreio dos Artistas 
 Local: Igreja da Misericórdia
1: – Encontro de Futebol Seniores
  Local: Estádio Municipal de Santa Cruz
1: – Grandioso Espetáculo Taurino
1: – Animação Infantil 
 Local: Praça de São Francisco
1: – Apresentação do documentário “Portugueses 
na Califórnia”, de Nelson Ponta Garça
 Local: Multiusos da Graciosa
: – Atuação da Sociedade Filarmónica União Praiense
 Local: Palco da Praça
: – Atuação do Grupo Musical “MYRICA FAYA”
Festival Ilha Branca 
Local: Palco da Pesqueira
: – Atuação do Grupo Musical “THE FLY - Tributo U”
. – Atuação do DJ “James B”

11 de agosto - terça-feira
1: – Tourada à Corda com  Toiros da Ganadaria 
de José Lúcio e  Toiros da Ganadaria Valentim Santos 
e Dimas Bettencourt
 Local: Rua do Corpo Santo
1: – Missa
 Local: Igreja da Misericórdia
1: – Animação Infantil 
 Local: Praça de São Francisco
: – Atuação do Grupo Folclórico da Casa do Povo 
da Praia
 Local: Palco da Praça
: – Atuação  da Filarmónica Recreio dos Artistas
 Local: Palco da Praça
: – Festa do Encerra V
 Local: Graciosa Futebol Clube

1 de agosto - quarta-feira
: – Baile do Emigrante
 Local: Sport Club Marítimo

1 de agosto - quinta-feira
: – Atuação da Sociedade Filarmónica União Praiense
 Local: Palco da Praça

1 de agosto - sábado
FESTA DE NOSSA SENHORA D’AJUDA
1: – Celebração da Eucaristia
1: – Procissão
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