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Aquando das festas em honra do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres, da Graciosa, e do Festival 
Ilha Branca, todos os visitantes podem aprovei-
tar para conhecer e desfrutar da zona balnear 
da Praia da Graciosa, a zona balnear do Barro 
Vermelho e das piscinas naturais. 
A zona balnear da Praia da Graciosa localizada 
a sueste da ilha Graciosa caracteriza-se por 
uma extensão de areias finas de cor cinza claro 
tingidas por cedimentos brancos de coral e 
rosa proveniente de casca de marisco dando-
lhe uma tonalidade sui generis, tendo aumen-
tado significativamente ladeada a oeste por 
uma muralha histórica com portão em arco e a 
norte por um pequeno cais construído em can-

Um mergulho nas zonas 
balneares da Graciosa  
é uma das opções  
para quem visitar a ilha 
O programa da festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres e do 
Festival Ilha Branca é muito extenso, mas para os amantes do mar, há tam-
bém a possibilidade de visitarem as diversas zonas balneares da ilha da 
Graciosa, como a Praia da Graciosa, a zona do Barro Vermelho (que detém a 
“Bandeira Azul”) e as piscinas naturais.

taria de basalto, um verdadeiro monumento 
da construção marítima. 
De acordo com um texto da junto de freguesia 
de São Mateus, a praia é de fácil acessibilidade 
para crianças e idosos, ou mesmo para pessoas 
com mobilidade condicionada, tendo sido ins-
talado corrimões junto ao cais para uma 
melhor acessibilidade à água, possui instala-
ções sanitárias, balneários e um pequeno bar 
de apoio aos banhistas. 
As suas águas límpidas e tépidas proporcio-
nam momentos de verdadeiro lazer, envolta 
numa paisagem idílica onde se observa na 
linha do horizonte a bonita ilha Terceira, e o 
magnifico ilhéu da Praia, Zona de Proteção 
Especial – Rede Natura , e “Important 
Bird Área”.  
É frequente no início da manhã ou ao fim da 
tarde observar os voos elegantes dos garajaus 
rosados e outras aves em busca de alimento 
junto à praia, sendo um importante local para 
a atividade de “birdwatching”. 
Segundo refere o mesmo texto, a praia é um 
complemento de extrema importância para o 
turismo da ilha Graciosa, depois de um passeio 
pelos trilhos e veredas é relaxante um banho 
de mar, ou simplesmente ficar na areia ao fim 
da tarde a ouvir o som relaxante das ondas?. 
Já a zona balnear do Barro Vermelho rece-
beu pelo segundo ano consecutivo a 
“Bandeira Azul”, pela excelente qualidade 
das suas águas. 



O programa das festas da Graciosa é muito 
vasto. O que é que destaca no programa 
deste ano? 
Temos que separar as festas em honra do 
Senhor Santo Cristo em três grandes momen-
tos: a parte religiosa, que é da responsabilida-
de da Casa da Misericórdia de Santa Cruz, a 
Feira Taurina e o Festival Ilha Branca. São esses 
os momentos fortes da festa do concelho de 
Santa Cruz da Graciosa. Depois temos os 
momentos intermédios, ligados ao desporto, à 
cultura, à música na praça, etc. 
Há alguma novidade em relação aos progra-
mas de anos anteriores? 
Novidades só em termos de artistas da Feira 
Taurina e do Festival Ilha Branca. Nós temos 
cinco dias de festa muito intensos e não é 
muito fácil inovar, porque grande parte do pro-

“Todos os que nos  
queiram visitar serão  
muito bem recebidos”
Manuel Avelar Santos, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da 
Graciosa, destaca três grandes momentos nas festas do concelho: a ver-
tente religiosa, ou seja, a festa em honra do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres, a Feira Taurina e o Festival Ilha Branca

grama já faz parte da 
tradição. Tentamos sem-
pre ter um programa 
diversificado, com ativi-
dades náuticas, promovi-
das pelo clube naval. Vamos 
lançar três livros nas nossas fes-
tas. Neste momento já temos cente-
nas de emigrantes e nós temos de integrar no 
nosso programa a atuação dos grupos folclóri-
cos e filarmónicas, porque para os nossos emi-
grantes isso diz-lhes muito. 
E há também um baile dos emigrantes? 
Sim, o Sport Clube Marítimo organizou para a 
quarta-feira da festa um baile dedicado aos 
emigrantes. É uma forma de encerrar a festa e 
uma forma dos emigrantes se encontrarem 
entre si e com os graciosenses também.  

O programa apela a todas as faixas etárias? 
Tentamos fazer um programa que possa agra-
dar a todas as faixas etárias. Já para o festival 
Ilha Branca é diferente, porque temos de 
agradar essencialmente a gente mais nova. 
Temos ainda animação infantil, para que os 
pais possam estar descansados na festa e os 
miúdos a divertirem-se. Vamos ter uma filar-
mónica da ilha de São Miguel, uma marcha 
da ilha do Pico, porque as faixas etárias mais 
elevadas apreciam. A ilha da Graciosa foi 
sempre virada para a música e uma filarmóni-
ca ajuda a melhorar o cartaz. 
Costumam receber visitantes das outras ilhas? 
Sim, principalmente da Terceira. Até devido 
a uma saudade próxima, especialmente 
pela Feira Taurina. Tanto no sábado, como 
na segunda-feira. Aliás, muitos vêm só na 
segunda-feira apenas para a Feira Taurina. 
Chegam de manhã e voltam à noite para a 
Terceira. Este ano o dia 1 é na segunda-
feira e na terça, para os graciosenses, 
temos o feriado municipal. Vamos ter dois 
feriados seguidos, o que é muito bom para 
as pessoas de cá mas também para quem 
nos visita. 
Quem visitar a Graciosa nessa altura onde 

pode ficar alojado? 
O hotel neste momento já deve 

estar cheio. Nós na Graciosa 
temos um número signifi-

cativo de espaços de 
turismo rural. Ninguém 
fica de fora, há sempre 
lugar, nem que seja 
em casas de amigos. A 
Graciosa, tal como o 

resto dos Açores, sabe 
receber bem e tenta 

fazer o melhor possível 
para, aquando das nossas fes-

tas do concelho, a nossa ilha se 
encha de gente nova para dar um colorido 
ainda maior às festas. 
Por que é que as festas da Graciosa se desta-
cam no meio de tantas outras aqui nos 
Açores? 
Primeiro porque são as mais antigas no 
período de verão. Têm mais de  anos. 
Todos os que nos queiram visitar serão muito 
bem recebidos na segunda ilha mais peque-
na dos Açores.

Entrevista
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À festa em honra do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres, na Graciosa, junta-se o Festival Ilha 
Branca que durante quatro noites promete ani-
mar e fazer dançar todos os graciosenses e 
visitantes. O festival acontece de 1 a 1 de 
agosto, no palco da pesqueira. 
O cartaz musical do Festival Ilha Branca 1 
conta com a presença dos Quinta do Bill, que 
vão atuar na noite de 1 de agosto. No sábado, 
1 de agosto, sobe ao palco da pesqueira a 
Banda , um grupo da ilha de São Miguel. 
No domingo, 1 de agosto, o principal dia das 
festas em honra de Santo Cristo dos Milagres, 
vão atuar os The Fly, com tributo aos U, que 
deveriam ter atuado na edição de 1. 
Na segunda-feira, 1 de agosto, o festival 
encerra com a atuação de João Pedro Pais. 
Quanto aos DJ’s, a o resto da noite de sexta-
feira será animada pelo DJ Di Paul, no sábado, 
o DJ Joe Ghost, no domingo, o DJ Cyberx, e na 
segunda-feira atuará o DJ graciosense James B. 
“Tentamos sempre trazer alguém da casa, 

Quatro noites de  
animação musical no 
Festival Ilha Branca 1
O Festival Ilha Branca alia-se às festas do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres, ficando encarregue da animação musical noturna. João Pedro 
Pais, Quinta do Bill e Cyberx são alguns dos artistas 

como é o caso deste ano com o DJ James B”, 
afirma Tiago Avelar da organização do festival, 
destacando também a presença da Banda , da 
ilha de São Miguel. “Gostamos de ter sempre 
açorianos no festival, porque a festa é para 
açorianos”, acrescenta. 

Com um cartaz musical abrangente, o Festival 
Ilha Branca pretende cativar todas as faixas 
etárias da ilha, mas não só. A intenção é tam-
bém trazer visitantes à Graciosa, mas que, 
como tem vindo a acontecer nos anos anterio-
res, são maioritariamente terceirenses e 
alguns das restantes ilhas do grupo central. 
Este festival, que é o único da ilha da Graciosa, 
tem um custo de  mil euros, sendo que o 
que pesa mais no orçamento é fazer com que 
tudo chegue à ilha, quer seja equipamento de 
som ou os artistas. 
Ao longo dos anos tem-se mantido, sensivel-
mente, o mesmo número de pessoas que vão 
ao festival, à exceção daqueles em que as 
Festas da Praia, da ilha Terceira, coincidem com 
o Festival Ilha Branca. “São um concorrente de 
peso e nesses anos, como é óbvio, perdemos 
sempre alguns visitantes”, diz Tiago Avelar.  
Este ano, nas noites mais fortes (dias 1 e 1 de 
agosto) prevê-se a entrada de cerca de duas mil 
pessoas. Nas restantes noites à volta de 1.
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João Pedro Pais, Quinta do Bill, The Fly, Banda 
, DJ Di Paul, Joe Ghost, Cyberx e o DJ James B 
são os artistas que vão animar o Festival Ilha 
Branca 1. 
Com uma carreira artística de mais de uma 
década, centenas de concertos e cerca de  
mil discos vendidos, João Pedro Pais é hoje um 
dos artistas mais acarinhados pelo público por-
tuguês.  
Entre o lançamento dos seus discos deu vida ao 
projeto “Lado a Lado”, juntamente com Mafalda 
Veiga, uma colaboração que superou todas as 
expectativas e que culminou com concertos 
esgotados no Coliseu de Lisboa e Porto. Em 
1 lança o seu primeiro DVD, “Coliseu”, gra-
vado ao vivo no Coliseu de Lisboa. 
Em  é convidado a fazer a primeira parte 
da Tournée Ibérica com Bryan Adams. Os espe-
táculos, absolutamente esgotados, levam ao 
rubro milhares de fãs, tornando-se numa das 
participações mais gloriosas do seu percurso 
enquanto compositor e intérprete.  

A Quinta do Bill é também uma das fortes 
apostas para o Festival Ilha Branca deste ano. 
Foi em Setembro de 1, na quinta do senhor 
Guilherme (mais conhecido por Bill), que o 
projeto nasceu das mãos de Carlos Moisés, 
Paulo Bizarro e Rui Dias.  
Nesse ano participaram na primeira Mostra de 
Música Moderna da RUC (Rádio Universidade 
de Coimbra) e em 1 no quinto concurso do 
Rock Rendez-Vous no qual, por serem finalis-
tas, ganharam o direito de gravar o tema 
“Zézé”, incluído na coletânea “Registos”.  
Em 1 alcançam as meias-finais do concurso 
Rock Pepsi-RFM e o primeiro lugar no primeiro 
concurso Aqui Del Rock que permitiu à banda 
editar, dois anos mais tarde, o seu primeiro 
álbum de originais: “Sem Rumo”. 
Em 1 é editado pela Polygram “Os Filhos da 
Nação”, álbum que chegou a disco de ouro e 
que levou a banda a pisar nesse ano e no ano 
seguinte os palcos do país inteiro.  
A meio do percurso fizeram ainda a primeira 

parte do concerto de Bryan Adams no Estádio 
José de Alvalade.  
Nos anos seguintes, a banda faz digressões, 
edita pelo meio um “Best of”, abre caminho a 
novas canções para um novo álbum 
“Nómadas”, editado em 1 pela Universal. 
Em 1 a Quinta do Bill completa  anos de 
existência. 
Já a Banda , da ilha de São Miguel, foi funda-
da a 1 de Fevereiro de 1 e conta com a voz 
principal de Laura Vargas, Nuno Martins na 
guitarra e voz, Toni Costa na bateria, Luís 
Viveiros no baixo e Rui Ivo nas teclas. 
A banda, natural de Ponta Delgada, atua em 
festas de freguesia, bares, bailes, casamen-
tos e festivais.

João Pedro Pais  
e Quinta do Bill  
no palco da pesqueira
O Festival Ilha Branca 1 conta com a presença de dois artistas de 
renome nacional: João Pedro Pais e Quinta do Bill. A organização  
também apostou em artistas regionais como a Banda 
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A ilha Graciosa, ou “Ilha Branca” como também 
é conhecida, tem desde  a classificação de 
Reserva Mundial da Biosfera por parte da 
Unesco. As características únicas da Graciosa têm 
vindo a ser conhecidas por um crescente número 
de turistas, registando uma maior procura desde 
a sua classificação como Reserva da Biosfera. 
A ilha é constituída por um concelho, Santa Cruz 
da Graciosa, e por quatro freguesias: Santa Cruz, 
São Mateus, Guadalupe e Luz.  
Segundo a Câmara Municipal, a Praça Fontes 
Pereira de Melo é um local de passagem e para-
gem obrigatória. No verão enche-se de cor e 
movimento, apelando ao convívio e é um cená-
rio para belas fotografias com os característicos 
Paus logo ao lado. 
O Museu da Graciosa é também um local de 
grande interesse. Como em qualquer lugar que 
se visite é importante conhecer as suas gentes, 
este espaço retrata a história e etnografia da 
ilha, a cultura e as tradições que marcaram o 

O que ver e fazer  
na segunda ilha mais  
pequena dos Açores

passado dos graciosenses. 
No Monte da Senhora da Ajuda é possível des-
frutar de uma agradável vista panorâmica sobre 
Santa Cruz, mas também apreciar a Praça de 
Toiros que se encontra encastrada num cone 
vulcânico, o que lhe atribui uma característica 
muito peculiar. 
Na paisagem da ilha vislumbra-se também os 
característicos moinhos de vento, com as suas 

cúpulas vermelhas, que testemunham a abun-
dante produção de cereais que decorria na 
Graciosa. No presente um grande número des-
tes moinhos de vento estão recuperados para 
turismo rural, tendo grande procura por parte 
de quem visita a ilha. O Museu da Graciosa tem, 
como parte do seu espólio, o “Moinho das 
Fontes” que pode ser visitado pelo público.  
Ainda em Santa Cruz, no lugar do Barro 
Vermelho, temos presente uma das imagens 
que muitas vezes serve de postal da ilha: o Ilhéu 
da Baleia e o Farol da Ponta da Barca.  
O Ilhéu da Baleia recebeu este nome devido à 
sua curiosa formação que muito se assemelha a 
esse cetáceo. É sem dúvida um local de passa-
gem obrigatório. 
Em São Mateus é imperdível a visita à Fábrica 
das Queijadas para provar a tão afamada receita 
centenária que adotou o nome da ilha: as 
Queijadas da Graciosa. 
A Caldeira e a Furna do Enxofre, ex-líbris da ilha 
Graciosa, são uma visita obrigatória de quem 
visita a ‘ilha branca’.  
Na freguesia da Luz o lugar do Carapacho é 
famoso pelas suas termas, com águas quentes e 
curativas que proporcionam banhos relaxantes e 
terapêuticos.

Da Fábrica das Queijadas da Graciosa, ao museu e ao lugar do Carapacho, 
quem visitar a ilha da Graciosa durante as festas do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres tem à sua disposição um grande leque de lugares para conhecer
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A seguir à ilha Terceira, a Graciosa é a ilha que 
mais vive a tradição das touradas nos Açores.  
Tudo começou há mais de  anos com as fes-
tas em honra do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres e a partir daí começou a organizar-se 
todos os anos a Feira Taurina, integrada no 
programa das festas, e que atrai sempre mui-
tas pessoas da Terceira. 
A Feira Taurina deste ano é composta por dois 
dias: a tourada de sábado, dia 1 de agosto, e 
a de segunda-feira, 1 de agosto.  
Esta feira contará com a presença da cavaleira 
Ana Batista, Tiago Pamplona e João 
Pamplona. Conta também com o Grupo de 
Forcados Amadores de Coruche, Tertúlia 
Tauromáquica Terceirense e Forcados 
Amadores do Ramo Grande. O cartaz é igual 
para ambos os dias.   
Os toiros do espetáculo de sábado são da 
Ganadaria Samuel Lupi, Rio Frio, adquiridos 
pela Ganadaria de Valentim Santos, e os de 
segunda-feira são da Ganadaria Rego 
Botelho, refere António Lourenço, um dos 
organizadores.  
No primeiro dia da Feira Taurina a praça fica 
sempre lotada, onde cabem duas mil pessoas, 
acrescentando que no segundo dia “a casa 

Feira Taurina da Graciosa 
atrai muitos visitantes 
da ilha Terceira
Durante os dois dias da Feira Taurina deste ano vão estar presentes Ana 
Batista, João Pamplona e Tiago Pamplona. Esta é uma tradição que a 
Graciosa partilha com a Terceira e que leva muitos terceirenses à ilha

também fica praticamente cheia”. 
“O número de pessoas varia de ano para ano 
e este ano esperam-se mais pessoas, porque 
não coincide com as Festas da Praia”, afirma. 
Segundo António Lourenço não se pode com-
parar as touradas da ilha Graciosa com as da 
ilha Terceira, porque os artistas são diferentes 
e os toiros também.  
“Só sabemos se uma corrida vai correr bem 

depois dos toiros serem toireados, por isso 
não podemos comparar as nossas corridas 
com as da Terceira, uma vez que os fatores 
são muito variados e inconstantes”, salienta o 
organizador. 
A Feira Taurina é apreciada por pessoas de 
todas as idades na ilha da Graciosa, mas vêm 
também pessoas da ilha Terceira ver única e 
exclusivamente o espetáculo. 
Este é um cartaz turístico e há muita gente 
que aproveita para visitar a Graciosa nessa 
altura de festa. Muitos são da Terceira, que 
partilha a mesma tradição, mas começam tam-
bém a aparecer algumas pessoas de São Jorge 
e, ainda, adeptos dos grupos de forcados con-
vidados. 
“Os dados estão lançados e esperamos ter um 
bom espetáculo. Os artistas querem vir para 
triunfar. Os grupos forcados do ano passado 
estiveram em grande forma e este ano espera-
mos que aconteça o mesmo”, conclui António 
Lourenço, organizador da Feira Taurina.
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1, 11 e 1 de Agosto | Quarta, Quinta e Sexta-Feira 
1: – Tríduo Preparatório  

com o orador Diac. Pedro Lima 

 Local: Igreja da Misericórdia 

 

11 de Agosto | Quinta-Feira 

1: – Prova de Corrico 

 Local: Calheta 

1: – Rally Paper (Concentração 1:) 

 Local: Partida da Câmara Municipal 

1: – Abertura da exposição de pintura “De Lavas, 

Vinhos e Almas”, de Manoel Costa 

 Local: Biblioteca Municipal 

1: – Sessão de Apresentação de três volumes 

comemorativos dos  anos da Autonomia 

dos Açores, de José Andrade 

 Local: Multiusos da Graciosa 

1: – Abertura da iluminação 

: – Atuação do Grupo Musical “En-Canta” 

 Local: Palco da Praça 

: - Atuação do Grupo Musical “Alma Nova” 

 Local: Palco da Praça 

 

1 de Agosto | Sexta-Feira 

1: – Tourada à Corda, com  Toiros da Ganadaria 

Graciosense de Valentim Santos 

 Local: Rua do Corpo Santo 

1: – Animação Infantil 

 Local: Praça de São Francisco 

1: – Apresentação do Livro “A Graciosa Ilha”, ª 

Edição revista e aumentada, de José 

Nascimento Fernandes Ávila e Vítor Rui Dores 

 Local: Multiusos da Graciosa 

: – Atuação do Grupo Folclórico da Casa do Povo 

de Guadalupe 

 Local: Palco da Praça 

: – Atuação da Sociedade Filarmónica União 

Praiense 

 Local: Palco da Praça 

 

FESTIVAL ILHA BRANCA 

 Local: Palco da Pesqueira 

: – Atuação do Grupo Musical “QUINTA DO BILL” 

: – Atuação do Dj “Di Paul” 

 

1 de Agosto | Sábado 

: – Provas de Santo Huberto - Final do 

Apuramento Regional que dá acesso ao 

Campeonato Nacional da Confederação de 

Caçadores Portugueses 

 Local: Serra Branca 

1: – Regata de Botes a Remo e à Vela 

 Local: Cais da Barra 

1: – Encontro de Futebol – Entre Veteranos do 

Sport Club Lusitânia e Clube de Veteranos da 

Ilha Graciosa 

 Local: Estádio Municipal de Santa Cruz 

 

1: – Procissão acompanhada pela Filarmónica 

Recreio dos Artistas, seguida de Eucaristia Solene 

 Local: Da Igreja da Misericórdia para a Igreja 

Matriz 

1: – Grandioso Espetáculo Taurino 

 - Ana Batista, Tiago Pamplona e João Pamplona 

 -  da Ganadaria Samuel Lupi e  Rio Frio, 

adquiridos pela Ganadaria de Valentim Santos 

 - Grupo de Forcados Amadores de Coruche, 

Tertúlia Tauromáquica Terceirense e Forcados 

Amadores do Ramo Grande 

 - Sociedade Filarmónica União Praiense 

 Local: Praça de Toiros 

1: – Animação Infantil 

 Local: Praça de São Francisco 

1: – Palestras “A Caça como uma forma de esta na 

vida”, por Mafalda Rodrigues Leitão “As 

novas alterações das provas de Santo 

Huberto”, por José Pedro Leitão 

 Local: Multiusos da Graciosa 

: – Atuação da Filarmónica União Progresso de 

Guadalupe 

 Local: Palco da Praça 

: – Noite de Marchas 

 Local: Rua D. João IV – Rua D. Afonso 

Henriques – Rua Jacinto Cândido 

 

FESTIVAL ILHA BRANCA 

 Local: Palco da Pesqueira 

: – Atuação do Grupo Musical “BANDA ” 

: – Atuação do Dj “Joe Ghost” 

 

1 de Agosto | Domingo 

: – Provas de Santo Huberto - Final do 

Apuramento Regional que dá acesso ao 

Campeonato Nacional da Confederação de 

Caçadores Portugueses 

 Local: Serra Branca 

1: – Eucaristia Solene, presidida pelo Pe. Sérgio 

Mendonça 

 Local: Igreja Matriz 

1: – Desfile de Filarmónicas - Concentração no 

Largo de Santo António 

 Ordem de Saída: 

 - Filarmónica Lira do Espírito Santo da Maia 

 - Sociedade Filarmónica União Praiense 

 - Filarmónica União Popular Luzense 

 - Filarmónica União Progresso de Guadalupe 

 - Filarmónica Recreio dos Artistas 

1: – Procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres 

1: – Animação Infantil 

 Local: Praça de São Francisco 

: – Atuação da Filarmónica Lira do Espírito 

Santo da Maia 

 Local: Palco da Praça 

: – Atuação da Filarmónica União Popular Luzense 

 Local: Palco da Praça 

 

FESTIVAL ILHA BRANCA 

 Local: Palco da Pesqueira 

: – Atuação do Grupo Musical “THE FLY – Tributo U” 

: – Atuação do Dj “Cyberx” 

 

1 de Agosto | Segunda-Feira 

11: – Celebração de Eucaristia, seguida de procissão 

 Local: Monte de Nossa Senhora da Ajuda 

1: – Desfile Motard 

 Local: Praça Fontes Pereira de Melo 

1: – Missa Solene, seguida de procissão, acompa-

nhada pela Filarmónica Recreio dos Artistas 

 Local: Igreja Matriz para a Igreja da Misericórdia 

1: – Grandioso Espetáculo Taurino 

 - Ana Batista, Tiago Pamplona, João Pamplona 

 -  da Ganadaria Rego Botelho 

 - Grupo de Forcados Amadores de Coruche, 

Tertúlia Tauromáquica Terceirense e Forcados 

Amadores do Ramo Grande 

 - Sociedade Filarmónica União Praiense 

 Local: Praça de Toiros 

1: – Animação Infantil 

 Local: Praça de São Francisco 

: – Apresentação do Livro “Gente da Minha Ilha 

– Pedaços de Memória”, de José Manuel 

Gregório Ávila 

 Local: Multiusos da Graciosa 

: – Atuação da Filarmónica Recreio dos Artistas 

 Local: Palco da Praça 

: – Atuação do Grupo Folclórico  

da Casa do Povo da Praia 

 Local: Palco da Praça 

 

FESTIVAL ILHA BRANCA 

 Local: Palco da Pesqueira 

: – Atuação do Artista “JOÃO PEDRO PAIS” 

. – Atuação do DJ “James B” 

 

1 de Agosto | Terça-Feira 

1: – Tourada à Corda com  Toiros da Ganadaria 

de José Lúcio Veiga e  Toiros da Ganadaria 

de Manuel Silva 

 Local: Rua do Corpo Santo 

1: – Missa 

 Local: Igreja da Misericórdia 

: – Atuação do Grupo Musical “Sonâmbulos” 

 Local: Palco da Praça 

: – Atuação do Grupo Musical “Kontrabanda” 

 Local: Palco da Praça 

1: – Festa do Encerra VI 

 Local: Graciosa Futebol Clube 

 

1 de Agosto | Quarta-Feira 

: – Baile do Emigrante 

 Local: Sport Club Marítimo

Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres 
Ilha Graciosa, 11 a 1 de agosto de 1 
www.cm-graciosa.pt | www.facebook.com/mscgraciosa
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