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Qual foi a maior preocupação da autarquia 
para esta edição das Festas da Praia? 
Continuar a inovar e a garantir a qualidade das 
Festas da Praia, sempre convictos de que se 
tratam não apenas de festividades, mas de um 
investimento reprodutivo para a cidade e para 
o Concelho. 
Que impacto têm as Festas da Praia no concelho? 
Imenso. Desde a hotelaria com capacidade 
esgotada até ao comércio tradicional e local, 
todos beneficiam com as festas. Aliás, esse 
reflexo inicia-se já em julho, no mês anterior à 
semana das Festas, e perdura por algumas 
semanas após a sua realização. 
A autarquia fez um grande investimento nas 
Festas da Praia deste ano, sendo o valor do 
apoio de % do valor total do orçamento muni-
cipal. Este é um investimento com retorno? 

“Encontrarão razões  
e momentos para serem 
felizes e quererem voltar”
Roberto Monteiro, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, 
aponta a animação de rua, o Blue Music Resort, a Feira de Gastronomia 
do Atlântico e tauromaquia como sendo os quatro pontos altos das 
Festas da Praia, que decorrem de  de julho a  de agosto

Entrevista

As festas, sem dúvida, têm um enorme reflexo 
na economia local. Basta ver pelas unidades 
hoteleiras esgotadas nesse período, pela res-
tauração com afluências recorde, o arrenda-
mento sazonal, as compras no comércio local e 
tradicional, entre outros setores. Por isso, dize-
mos que a comparticipação municipal é um 
investimento que enorme reprodutividade na 
economia do Concelho da Praia. 
Quantos visitantes se esperam nessas datas? 
Nestes dias e nas semanas antecedentes, o 
concelho recebe, em média, mais de 1 mil 
pessoas do exterior, entre turistas, emigrantes 
e visitantes. Na cidade, durante os dias da 
Festa, estão, dia-a-dia, mais de 1 mil pessoas, 
registando-se as maiores enchentes nos corte-
jos de abertura e infantil, no desfile etnográfi-
co e na tourada no areal. 

Todos os anos, as ligações aéreas na semana 
antes e durante as festas esgotam ou há muita 
dificuldade em encontrarem-se voos. 
O concelho está preparado para receber todas 
essas pessoas? 
Claro. Sempre. Quem nos visita encontra aqui 
uma terra de alegria. É esta a principal caracte-
rística da Praia: animação, boa disposição, hos-
pitalidade, no fundo, quem cá vem sente-se 
em casa. Há eventos para todos os gostos, boa 
gastronomia, imensas zonas balneares para 
desfrutarem do nosso mar e do nosso sol; há 
natureza e cultura para visitar; um mar enor-
me como zona de recreio. Para os amantes da 
música, oferecemos o maior evento de música 
de dança do país, um cartaz musical de enor-
me qualidade; e todos os sabores do nosso 
país encontram-se na Feira de Gastronomia.  
Onde é que pessoas poderão ficar alojadas? 
Desde as unidades hoteleiras locais - embora, 
aqui, as vagas são diminutas -, passando pelas 
unidades de alojamento local ou, para uma 
permanência “low-cost” na zona de campismo 
junto ao Paul e a 1 metros do centro da 
festa e do Music Resort. 
E sítios para visitar para além dos concertos e 
atividades da festa? 
Visitar a Praia da Vitória é embrenhar-se num 
ambiente de alegria e animação, onde o mar e 
a natureza abraçam o visitante e o cobrem 
amigavelmente por uma manta de identidades 
e tradições; fazendo-o mergulhar nas águas 
cristalinas das suas baías; extasiar-se com os 
múltiplos verdes das suas paisagens; conhecer-
se pelas estórias de um povo marcado pela 
geografia e pelo clima, orgulhoso do seu pas-
sado, mas cosmopolita nos seus hábitos e hos-
pitalidades. 
Visitar a Praia da Vitória é viajar por 11 fregue-
sias e uma cidade que se unem na identidade 
de um território onde a alegria é característica 
indelével. 
Há sempre muitas pessoas de outras ilhas que 
vão à terceira especialmente para as Festas da 
Praia. Que mensagem quer mandar àqueles 
que ainda não decidiram se vão?  
As festas assentam em quatro vetores: anima-
ção de rua, Blue Music Resort, Feira de 
Gastronomia do Atlântico, e tauromaquia. 
Aqui, durante 1 diz, encontrarão razões e 
momentos para serem e estarem felizes e que-
rerem voltar ano após ano.
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Esta é a ª. edição das Festas da Praia. Há 
novidades este ano? 
Ano após ano, são introduzidas novidades no 
sentido de melhorar a programação da própria 
festa, alargar o público-alvo e fortalecer a sua 
sustentabilidade. 
O mote “A Magia do Circo” dá corpo a esta edi-
ção das Festas da Praia, garantindo muito 
divertimento e animação. Pretende-se “corte-
jos espetáculo” nos quais os seus intervenien-
tes incorporam estilos artísticos na estilização 
do tema das Festas da Praia. 
Naturalmente, teremos a presença de um circo 
nas Festas da Praia, o Circo Dallas, reforçamos 
substancialmente a componente infantil, que 
contará este ano com uma Feira Popular 
Infantil designada “O Mundo Infantil”.  
Quais são os momentos altos da festa? 

“O momento alto das  
festas é o espírito festivo 
da Praia da Vitória”
Tibério Dinis, vereador da Cultura, Educação e Qualificação, Desporto, 
Promoção Externa e Turismo, realça o espírito único das Festas da Praia, 
que a diferenciam de qualquer outra festa ou festival. Existem diversos 
pacotes promocionais para quem visitar a Praia da Vitória nessa altura

Naturalmente, existem 
momentos incontorná-
veis, como o Cortejo de 
Abertura, o Cortejo 
Infantil, o Desfile 
Etnográfico, a atuação dos 
djs internacionais Danny Avila e 
Vinai ou o regresso à terra natal de 
Nuno Bettencourt com os Extreme. 
Contudo, creio que o momento alto das festas 
é o espírito festivo da Praia da Vitória e de 
todos aqueles que participam, vivem e dão bri-
lho às Festas da Praia. 
As Festas da Praia são também uma forma de 
dar a conhecer alguns dos pontos culturais do 
concelho, não é? 
As Festas da Praia acolhem todas as manifesta-
ções culturais da ilha Terceira, desde as toura-

das à corda, cantoria, filarmónicas, grupos de 
folclore, marchas, danças e bailinhos de carna-
val. Simultaneamente, são promovidos os 
espaços culturais do concelho e o turismo de 
natureza com a inclusão de várias atividades 
no programa das Festas da Praia. 
Têm aparecido cada vez mais festas e festivais 
nos Açores, mas as Festas da Praia continuam 
a estar em destaque. Acha que é o cartaz 
musical que continua a levar muitas as pes-
soas à ilha? 
Creio que as Festas da Praia diferenciam-se 
pelo seu conjunto e modelo, é o que as torna 
especiais e diferentes das restantes festas e 
festivais. Nas artérias da cidade desfilam cor-
tejos de enormíssima qualidade e criativida-
de, a Feira de Gastronomia do Atlântico é já 
uma referência nacional, aliada um cartaz 
musical abrangente e diversificado no Blue 
Music Resort. Tudo isto, perante a maior Baía 
dos Açores. 
Qual é o preço dos bilhetes (e pacotes) e onde 
podem ser adquiridos? 
Os acessos ao Blue Music Resort podem ser 
adquiridos nas Lojas RIAC. A partir de dia  de 
julho será de  euros. Os detentores de car-
tão Interjovem podem adquirir nas Lojas 

Atlânticoline os pacotes viagem e acesso 
semanal por  euros, ou viagem, 

acesso semanal e campismo 
por  euros. 

O cartaz do Blue Music 
Resort deste ano é par-
ticularmente forte. No 
entanto, o preço do 
bilhete para os oito 
dias do festival sai bas-

tante em conta. 
Creio que sim, o acesso 

semanal de  euros para 
oito dias de Festas da Praia, 

representa , euros por dia, 
sendo que em cada dia, atua uma banda e 
dois djs, o que representa uma valor de 1, 
euros para ver cada artista que atuará nas 
Festas da Praia. Comparativamente a outros 
festivais nacionais, os valores praticados saem 
bastante em conta. Tal só é possível, pelo 
esforço da organização na sustentabilidade das 
Festas da Praia, assim como um orçamento 
gerido com enorme rigor e sentido de respon-
sabilidade.

Entrevista
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A Magia do Circo foi o tema escolhido para as 
Festas da Praia de 1, que decorrem entre o 
dia  de julho e  de agosto, na cidade da 
Praia da Vitória. Os momentos mais esperados 
são o Cortejo de Abertura, o Cortejo 
Etnográfico e o Cortejo Infantil. 
O Cortejo de Abertura, que acontece no dia 1 
de julho, vai levar às ruas da Praia da Vitória o 
verdadeiro ambiente circense, através de atua-
ções de magia, ginástica, dança, fogo e outras, 
fazendo com que todos os que estiverem a 
assistir se sintam realmente no circo.  
Segundo José Avelino, coordenador das Festas 
da Praia, vão desfilar quatro carros alusivos ao 
tema, que irão trazer muita luz e cor à cidade. 
No primeiro carro estarão os apresentadores do 
circo, juntamente com a banda do circo. No 
segundo carro haverá dança e ginástica, enquan-
to no terceiro estarão os palhaços. No último 
carro vão estar 1 artistas convidados, de Maia, 
no Porto, entre eles estarão mágicos, malabaris-
tas, cuspidores de fogo e outros performers.  

Magia do Circo  
vai abrilhantar as Festas  
da Praia de 1
O tema escolhido para as Festas da Praia de 1 foi a Magia do Circo. 
Palhaços, malabaristas, cuspidores de fogo e outros performers vão  
animar as ruas da cidade da Praia da Vitória

O Cortejo Infantil, que decorre no dia  de 
agosto, é também muito esperado pela popu-
lação, mas também por aqueles que já visitam 
a cidade todos os anos para as Festas da Praia. 
Este é um momento icónico das festas, que 
conta com a participação de cerca de  crian-

ças, que representarão os Minions, a Princesa 
Sofia, os Angry Birds e o filme Ice Age . 
O Cortejo Etnográfico, que este ano será no 
sábado, dia  de agosto, é outro dos momen-
tos altos das festividades, mas acarreta muito 
trabalho, cuidado e atenção para o produzir, 
revela José Avelino. 
No dia 1 de agosto, decorre a Tourada de Praça 
e a Noite de Fados. As Danças de Carnaval 
estão marcadas para o dia  de agosto e o con-
certo de bandas filarmónicas será no dia .  
Os Festivais Sol Menor, que conta com crianças 
dos  aos 1 anos, e Sol Maior, dos 1 aos 1 
anos, estão previstos para o dia  de agosto.  
No dia  de agosto, decorre o Desfile das 
Marchas, que conta com 1 marchas e que este 
ano acontecerá na sexta-feira. “Houve uma 
alteração no dia das marchas, porque tinham 
de ir trabalhar no dia seguinte”, afirma o coor-
denador das festas. 
Diariamente, está prevista muita animação de 
rua e magia do circo.
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Babylon Circus, Dirty Deeds, Jorge Palma, 
Carlão, Always Drinking Marching Band, 
Camané, Tributo Woodstock, La Chiva Gantiva 
e Extreme são as bandas que vão pisar o palco 
do Blue Music Resort 1, integrado nas 
Festas da Praia, e que decorre de  de julho a 
 de agosto. 
O cartaz musical é ainda composto pelos djs 
Riot, Macow&Gonga, Mastiksoul, Gaspar, 
Drumma Scratch, Flix, Eddie Ferrer, Jesus, 
Danny Avila, Rodrigo d’Ó, Rod Ávila, Pedro F, 
Vinai, John C, Kevu, Master Vibes, André 
Henriques e Matti. 
Segundo o organizador do Blue Music Resort, 
Luís Bettencourt, todos os grupos foram uma 
grande aposta para o festival, ou seja, todos os 
grupos são tratados por igual, até porque “o 
cabeça de cartaz é a própria plateia”.  
Uma das bandas mais esperadas são os 
Extreme, pois isso significa o regresso a casa 
do guitarrista Nuno Bettencourt.  
Os Extreme são uma banda de hard rock de 

Boston, destacando-se pelos vocais de Gary 
Cherone, bem como pela performance do gui-
tarrista Nuno Bettencourt. Do entrosamento 
entre esses dois músicos nascem uma das mais 
famosas bandas do hard rock dos finais dos 
anos . Ficaram mais conhecidos pela balada 
“More Than Words”, presente em seu segundo 
álbum de estúdio, de 1. 
“Temos música para todas as idades e para 
todo o momento. Temos música para ouvir, 
música para fazer festa. O fado, rock… É um 
cartaz forte em termos de qualidade”, salienta 
Luís Bettencourt. 
O organizador destaca a presença dos dois djs 
internacionais, que já passaram pelo 
Tomorrowland, mas diz que “é sempre impor-
tante termos também a presença de djs locais 
e regionais”. 
O cartaz musical, orçamentado em cerca de 
 mil euros, procurou desviar-se dos nomes 
“mais comerciais” que passam pelos restantes 
festivais dos Açores. “Geralmente apostam em 

nomes mais comerciais, mas esses artistas 
tocam amanhã em São Miguel, depois tocam 
no Pico”, refere o responsável pelo Blue Music 
Resort 1.   
Para Luís Bettencourt a as Festas da Praia têm 
“uma maneira de estar muito diferente de 
todas as outras festas”.  
A partir de amanhã, dia  de julho, as pulsei-
ras para o Blue Music Resort passam a ser ven-
didas no secretariado das Festas da Praia, na 
Praça Francisco Ornelas da Câmara, tendo um 
custo de  euros. 
As pulseiras diárias custam 1 euros, à exceção 
do concerto da banda Extreme em que o preço 
chega aos  euros.

Atuação dos Extreme é dos 
concertos mais esperados 
do Blue Music Resort
O regresso de Nuno Bettencourt à sua terra natal, com os Extreme,  
é um dos momentos mais ansiados para o Blue Music Resort deste ano, 
que decorre de  de julho a  de agosto, na Praia da Vitória
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A Corrida de Toiros das Festas da Praia é um dos 
momentos que move mais pessoas e ainda mais 
este ano devido à presença do cavaleiro António 
Telles. A corrida, que decorre no dia 1 de agosto, 
pelas 1h, na Praça de Toiros da ilha Terceira, 
conta também com a participação dos cavaleiros 
João Pamplona e Ana Batista. 
As pegas deste ano estão a cargo dos Grupos de 
Forcados Amadores do Ramo Grande e 
Amadores de Lisboa, sendo estes últimos um 
dos grupos mais antigos do país, com diversas 
participações pelo mundo inteiro. 
Em praça, estarão presentes dois toiros de três 
ganadarias distintas, nomeadamente a Casa 
Agrícola José Albino Fernandes, o Ezequiel 
Rodrigues e Passanha. 
A corrida, organizada pelas Festas da Praia 1, 
tem o apoio do Grupo de Forcados Amadores 
do Ramo Grande e da Tertúlia Tauromáquica 
Praiense. 
Filipe Pires, da organização da corrida, destaca a 

Corrida de Toiros  
recebe ansiosamente  
o cavaleiro António Telles

presença de António Teles, dizendo que “esta é 
uma figura máxima de touraria equestre em 
Portugal, é um homem com muito prestígio, 
que desejávamos trazer novamente à ilha”. 
Esta é uma tradição muito vivida pelos tercei-
renses, mas também pelos visitantes, especial-
mente os emigrantes. “A corrida da praça coinci-
de com uma altura em que temos muitos emi-
grantes na ilha e isso reflete-se na corrida, pois 

eles aderem em massa”, revela Filipe Pires.  
Nos últimos anos a corrida tem contado com 
cerca de quatro mil pessoas e são elas que têm 
pago todas as despesas que o evento acarreta, 
ou seja, não há a utilização de dinheiros públi-
cos, pois são as entradas que cobrem os custos 
desta corrida. 
Nos dias ,  e  de agosto estão previstas mani-
festações taurinas no Caminho do Cemitério, no 
areal da Praia dos Sargentos e também no areal 
da Praia Grande, respetivamente.  
A primeira conta com a participação de um toiro 
dos ganadeiros José Albino Fernandes, Ezequiel 
Rodrigues, Rego Botelho e Humberto Filipe. Na 
segunda estarão presentes seis vacas, que serão 
toureadas por Tiago Pamplona e João 
Pamplona. As pegas estarão a cargo do Grupo 
de Forcados do Ramo Grande e do Grupo de 
capinhas. Associam-se ainda a esta corrida os 
ganadeiros João Gaspar, Ezequiel Rodrigues e 
José Albino Fernandes.  
“Esperamos dar um bom espetáculo a nível de 
touros, cavaleiros e forcados, acima de tudo. Há 
uma grande participação das pessoas e, por 
isso, no futuro, esperamos conseguir organizar 
duas corridas de toiros para as Festas da Praia”, 
afirma Filipe Pires. 

A corrida de Toiros tem lugar no dia 1 de agosto, às 1h,  
na Praça de Toiros da ilha Terceira. António Telles, João Pamplona  
e Ana Batista são os cavaleiros convidados para a corrida deste ano

Açores magazine
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A Feira de Gastronomia do Atlântico, integrada 
nas Festas da Praia, é um dos principais espa-
ços da festa, que conta, todos os anos, com 
cerca de  mil pessoas. Este ano, estarão pre-
sentes na feira sete restaurantes dos Açores e 
continente. 
Quem quiser almoçar ou jantar na Feira de 
Gastronomia do Atlântico tem à sua disposi-
ção um leque de restaurantes, charcutarias e 
pastelarias de diversas regiões do país, pro-
porcionando assim um verdadeiro festival de 
sabores.  
Da ilha da Terceira a São Miguel, do Minho ao 
Algarve, da Serra da Estrela a Arouca, até à 
carne barrosã. Há pratos para todos os gostos. 
O restaurante Sabores do Chefe, da ilha 
Terceira, participará pela primeira vez nesta 
Feira de Gastronomia. José do Rego, da ilha de 
São Miguel, estará também presente na feira, 
bem como O Leitão, da Mealhada.  
Como já é habitual, estarão também três char-
cutarias, sendo duas delas repetentes, e a que 
vem pela primeira vez é o Fumeiro de Seia, da 
Serra da Estrela.  
Ao nível da pastelaria, mantêm-se os mesmos 
do ano passado, a Amêndoa Doce, o Forno e o 
Capote. A feira conta também com a participa-

Feira de Gastronomia  
oferece pratos  
de sete regiões do país
A Feira de Gastronomia do Atlântico conta, este ano, com sete restauran-
tes dos Açores e continente. Haverá ainda um espaço para a Câmara de 
Comércio e Indústria dos Açores, para promoção de produtos regionais

ção da Ginjinha de Óbidos e o gelado da 
Quinta dos Açores.  
Há ainda um grande espaço destinado à 
Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, 
para promoção, degustação e venda de produ-
tos regionais. 
“Em tempos houve a participação de restauran-
tes estrangeiros, mas infelizmente o orçamento 
que nós temos não nos permite esse tipo de 

situação”, revelou Domingos Borges, responsá-
vel pela Feira da Gastronomia, salientando que 
não existem nenhuma região que se sobrepo-
nha a outra, ou seja, elas complementam-se”.  
“A nossa preocupação é ter uma oferta variada 
e depois o público escolhe aquilo de que mais 
gosta”, realça. 
A Feira de Gastronomia do Atlântico pretende 
promover a gastronomia portuguesa, mas 
especialmente a açoriana. 
Há alguma inovação com os produtos locais, 
no entanto, há também a preocupação em res-
peitar a gastronomia tradicional. 
“A expectativa é que se repitam os números 
dos anos anteriores. Cada restaurante tem a 
capacidade para 11 pessoas e esperamos cerca 
de  mil pessoas em 1 dias de feira”, afirma 
Domingo Borges. 
A feira abre ao público do dia  de julho, às 
1h e encerra no dia  de agosto. Nos res-
tantes dias abre sempre às 1h e encerra 
às h.
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