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E outros eventos de Verão na Ribeira Grande

RFM Beach Power 
 de julho 
Praia de Santa Bárbara

Rhab, o número 1 da DJ Mag, é um dos nomes sonantes da edição 
deste ano do RFM Beach Power, a que se junta Afrojack e Chuckie. 
LVNDSCAPE, o conceituado DJ e produtor, celebrizado pelos remixes 
de “Bloodstream” ou “Rise Up”, também vai estar presente, assim 
como Cedric Gervais. Destaque ainda para as participações dos DJS 
Souza, André N., Rich Mendes e, no lounge, Andrea e Liliana.

II
  de julho de 1

Festival Internacional de Folclore do Porto Formoso 
1 Agosto 
Centro Cultural e Social do Porto Formoso
Organizado pelo Grupo Folclórico Nossa Senhora da Graça, esta será  a 
1ª edição de um festival que, nos últimos anos, tem conseguido trazer 
à Ribeira Grande cultura e tradições de vários cantos do mundo... E este 
ano não será excepção. Um certame que é também visto como umin-
tercâmbio potenciador de promoção do melhor a freguesia do Porto 
Formoso e o concelho da Ribeira Grande têm para oferecer.

MonteVerde Festival 
1 a 1 de agosto 
Praia do Monte Verde

Andy C, Ella Eyre, Wolfmother, Dillaz ou Seu Jorge são apenas alguns 
dos nomes que prometem nova enchente na praia de Monte Verde, 
à semelhança do que tem acontecido nas últimos edições. 
O festival, que é já uma referência no panorama regional, traz ainda 
à cidade nortenha os sons de Dub FX, Sigala, Valete, VibeTribe, 
Crise, Passos Pesados, Ronda da Madrugada e muito mais.

Azores Airlines Pro 
 a 1 de setembro 
Praia de Santa Bárbara
É o regresso de uma etapa do Mundial de Surf às ondas da costa norte 
da ilha de São Miguel, ainda que este ano, por questões orçamentais, 
a prova só vá pontuar o circuito masculino. Nada que retire brilho a 
um evento que coloca os olhos do mundo numa das mais belas praias 
da região, já considerada por surfistas de alto gabarito como um local 
de referência para os amantes da modalidade.
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Que novidades são esperadas na edição deste 
ano da feira Quinhentista? 
São muitas. Desde logo ao nível da decoração, 
mas também da animação ambulante. Neste 
último aspeto, vamos assistir a um reforço por-
que, nas últimas edições, constatamos que é 
um fator agregador de público. É também uma 
forma de levar as emoções da época a vários 
espaços da feira e em diferentes momentos, 
tornando ainda possível uma maior interação 
com os figurantes. Também serão notórias 
melhorias nas condições dos espaços de comes 
e bebes. O nosso grande objetivo passa por 
superar as edições anteriores em termos de 
afluência de público ao certame. No ano passa-
do, contabilizamos mais de  mil pessoas na 
Feira Quinhentista. Mas, para que isso seja 
possível, voltamos a contar com a colaboração 
de todos os envolvidos na festa e que são 
várias centenas, na sua maioria de forma 
voluntária.  
Tem apontado a Feira Quinhentista como um 
dos certames com maior impacto económico 
no concelho por altura do verão. Existem 
números a atestar esse retorno? 
Numa primeira análise, isso é atestado pelo 
elevado número de visitantes que a feira regis-
ta, sinónimo de mais economia local. Além 
dessa avaliação, a autarquia tam-
bém monitorizado e acompa-
nhado a evolução da envol-
vência da festa nos últi-
mos anos, por isso, posso 
revelar que a edição do 
ano passado foi uma 
das que gerou mais 
negócio local. Isto é-nos 
dito pelos comerciantes 
da zona envolvente da 
cidade e pelos que apostam 
nos espaços de restauração e 
artesanato no recinto da feira. Daí 
fazer todo o sentido em mantermos o caráter 
anual desta festa. 
Considera, por isso, uma aposta ganha? 
Sem dúvida. Este evento tem trazido à Ribeira 
Grande cada vez mais pessoas de toda a ilha, 
mas também mais turistas. Não há dúvida de 
que a Feira Quinhentista está a consolidar-se 
como um dos maiores cartazes turísticos da 
ilha. Notamos ainda que os nossos emigrantes 
começam a marcar as suas férias de modo a 

“A Feira Quinhentista está  
a tornar-se um dos maiores 
cartazes turísticos da ilha”
Alexandre Gaudêncio Para além do poder de atratividade em termos de 
turismo, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande destaca  
o impacto económico que o certame tem tido na economia do concelho, 
garantindo que a edição passada foi uma das que mais negócio gerou 

conseguirem estar pre-
sentes no evento. Ora, 
diante de tudo isto, só 

podemos dar a aposta 
como ganha. 

Como tem sido a procura 
por espaços de negócio na 

Feira Quinhentista? 
Tem vindo a aumentar. Aliás, este ano soma-
mos mais candidaturas do que as registadas na 
edição do ano passado. E não só de artesãos e 
empresários do concelho. Acho que isso é mais 
uma prova que esta feira é sinónimo de suces-
so e de geração de valor acrescentado para a 
economia local, com especial destaque para o 
comércio e para a restauração. Contudo, con-
vém lembrar que essa dinâmica não se verifica 
apenas no recinto das festas. No geral, todo o 

comércio tradicional da cidade acaba por bene-
ficiar do certame. E é curioso ver que quase 
todos nos contactaram no sentido de darmos 
opiniões e sugestões para decorarem os seus 
espaços de acordo com o tema da feira, num 
claro esforço de tornarem os seus espaços mais 
apelativos. Também muitos dos nossos muníci-
pes já fazem as suas roupas e os seus trajes no 
sentido de serem parte integrante da festa. 
Todos estes ingredientes têm feito crescer o 
reconhecimento da Feira Quinhentista, dentro 
e fora de portas, por isso, acredito que este 
ano devemos registar um número recorde de 
visitantes. Até porque, a par do evento, quem 
vem à Ribeira Grande pode sempre aproveitar 
outros dos nossos cartões de visita como é o 
caso das praias, das cadeiras, da Lagoa do 
Fogo ou das das fábricas de chá.

Entrevista
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Novos espaços  
e mais animação  
ampliam a viagem  
à época medieval

Ritmos, cores  
e experiências

Açores magazine

De 1 a 1 de julho, o coração da cidade da 
costa norte de São Miguel recua no tempo 
com a realização de mais uma Feira 
Quinhentista, evento organizado pela Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, em parceria com 
A Ponte Norte, Cooperativa de Ensino e 
Desenvolvimento da Ribeira Grande.  
É a oitava edição desta festa e, este ano, 
subordinada ao tema “A Ribeira Grande nas 
Conquistas do Império”.  
Por força dessa temática, vão surgir novas 
decorações e novos espaços no recinto do cer-
tame. Uma das novidades será a criação de 
cinco praças: a das Áfricas, a das Índias, a do 
Oriente, a do Ocidente e a da Ilhas. Outra alte-
ração face ao formato da edição anterior, é o 
facto da feira se estender, pela primeira vez, 
para as traseiras do edifício da Câmara 
Municipal.  
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divertem-
se. E, no 
fundo, é isso que 
se pretende”. 
Animação que volta ser garantida por compa-
nhias vindas do território continental, como é 
o caso da Vivarte. Ainda assim, a “prata da 
casa” tem vindo a incrementar a sua presença 
neste certame, como é o caso da Associação 
Tradições que, este ano, acompanha, nas dan-
ças medievais, os escoteiros da Ribeira Grande 
e grupo de folclore do Porto Formoso. 
“Para além das já muito conhecidas gaitas de 
foles (portuguesas e galegas), vamos ter várias 
e apelativas performances de rua”, revela o 
presidente Jorge Lavouras, lembrando que irá 
ainda ser incluído no programa da feira um 

“espetáculo visualmente muito 
forte” relacionado com a cul-

tura do chá no concelho. 
Animação “made in Açores” 
que também conta com 
estreias: a AJURPE.    
“É a primeira vez que mar-
camos presença como ani-

mação na feira e vamos apre-
sentar cinco quadros diferen-

tes, divididos pelos quatro dias 
de feira, e que desenvolvem temas 

como o tráfico de homens e mulheres 
trazidos das terras por onde os portugue-

ses passavam, a caça às bruxas, as doenças da 
época ou taberneiros bêbados, em jeito de 
comédia”, explica o dirigente da AJURPE, Rui 
Faria, que é também um dos responsáveis pela 
pesquisa histórica que permite desenvolver, 
em termos de recriações, o tema escolhido 
para a edição deste ano da Feira Quinhentista. 
“Colocamos a Ribeira Grande como ponto 
intermédio, entre a saída das nossas naus do 
continente que, a caminho de África e Brasil, 
paravam nas ilhas para reabastecer E a ideia é 
recriar (e fantasiar) um pouco das histórias 
desses homens e dessas mulheres que embar-
caram na aventura marítima portuguesa”.

Dois dos espaços mais apreciados da Feira 
Quinhentista - a tenda de armas e a exposição 
de animais exóticos - também vão conhecer 
nova localização: o largo da Cascata. 
“Decidimos mudar essa valência do jardim em 
frente aos Paços do Concelho de modo a 
garantir maior fruição desse espaço por parte 
dos visitantes, para passeios e momentos de 
convívio”, revela fonte da autarquia. 
Onde se volta a ganhar dinâmica e animação é 
no Jardim Paraíso, com a implantação do cha-
mado “Mundo das Crianças”.  
E por falar em dinâmica, a autarquia decidir 
reforçar a animação itinerante. 
“Entendemos que é um aspeto determinante 
na atratividade da feira. Temos visto que onde 
há animação, as pessoas param, interagem e 

Guarda-roupa 
“esgotou”  
semanas  
antes da feira

A várias semanas da realização da feira, já 
haviam sido requisitados todos os trajes que a 
Câmara Municipal da Ribeira Grande possui 
para a feira e que são mais de um milhar. 
Em causa está indumentária alusiva ao povo, à 
nobreza e ao clero, as três classes sociais da era 
quinhentista. Trajes que têm sido melhorados 
(e até mesmo confecionados), regra geral, por 
costureiras do concelho da Ribeira Grande.
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A regra é simples mas a tarefa exige uma boa 
dose de criatividade. Tirar o máximo partido 
dos sabores regionais mas conseguindo apre-
sentá-los como manda o ”protocolo” da era 
quinhentista, por altura da atribuição, pelo rei 
D. Manuel I, da Carta de Foral que elevou o 
lugar da Ribeira Grande a Vila.  
E para que nada falhe, para mercadores, arte-
sãos, artífices e regatões há um regulamento 
de participação para a exploração dos  recin-
tos colocados a concurso pela Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, até porque se 
pretende que o certame tenha uma função 
pedagógica. Também por isso, a temática que 
norteia a feira vai se alterando a cada edição. 
Este ano, será “A Ribeira Grande nas 
Conquistas do Império”, havendo para isso um 

Dos manjares do palácio 
aos petiscos das tabernas, 
a festa à mesa é garantida
Para além das iguarias servidas nos 1 recintos destinados à restauração, 
alguns dos 1 espaços destinados à venda de produtos artesanais  
irão disponibilizar sabores típicos do concelho, como licores, doces  
e outras tentações gulosas, tudo devidamente apresentado à imagem  
e semelhança do que requer uma verdadeira viagem no tempo

Para uso e/ou  
recordação, as  
canecas de barro 
estão de volta

A Câmara Municipal da Ribeira Grande vai  
disponibilizar uma tenda, junto ao Teatro 
Ribeiragrandense, para a venda das tradicionais 
canecas de barro.  
Um objeto que já se tornou um ícone do certa-
me, para uso durante os manjares da feira, 
e/ou para levar para casa como recordação, a 
verdade é que já são muitos os que fazem 
questão de colecionar estas canecas.

Sabores, artes e ofícios
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esforço por apresentar, dos cenários à anima-
ção, passando também pelos petiscos, uma 
reconstituição histórica acerca da vida militar e 
das maiores conquistas territoriais do Reino 
Português durante os séculos XVI/XVII. Aliás, a 
decoração do espaço e a originalidade das pro-
postas gastronómicas são elementos que 
pesam na apreciação e seleção das propostas 
de participação da feira. 
“No caso dos espaços de restauração, as emen-
tas são enviadas com os processos de candida-
tura. Está fora de questão haver batata frita. O 
inhame e a batata-doce são privilegiados por-
que foram os primeiros produtos a chegar às 
ilhas, exemplifica Sónia Timóteo, chefe de 
Divisão da autarquia nortenha. 
 “Regra geral, tentam criar pratos simples, ser-

vidos de forma quanto mais medieval possível. 
Por isso, recorrem a muitos grelhados, com 
carnes e ingredientes variados. Aqui o grande 
segredo é mesmo a forma como se serve ou 
como se apresenta uma determinada 
iguaria. Por exemplo, uma faca 
rica nunca será uma fava-
rica, será uma fava à pira-
ta”, acrescenta. 
Exigências que, ainda 
assim, não têm 
impedido que o 
número de interes-
sados nas explora-
ções de barraqui-
nhas cresça.  
Fonte da autarquia 
não só admite um 
acréscimo de candidatos, 
como adianta que uma per-
centagem muito significativa dos 
mesmos já ultrapassa as barreiras do concelho, 
sobretudo que concerne à venda de produtos 
artesanais, que vão desde os artigos de deco-
ração às iguarias gastronómicas, onde se 
incluem os afamados licores caseiros que neste 

certame são apresentados como poções mági-
cas e apelidados com nomes a sugerir a cura 
para as maleitas do corpo e da alma.  
Ainda no que respeita às artes, destaque para 

as tendas onde os visitantes poderão 
encontrar elementos que os aju-

darão a entrar no espírito da 
época, seja indumentária, 

sejam acessórios. E 
nessa tarefa, os mais 
novos não são 
esquecidos. Por 
exemplo, com a 
venda de coroas de 
flores para as meni-

nas usarem na cabe-
ça, ou, para os meni-

nos, as espadas e escu-
dos em madeira.  

Mas nem só de artesanato e 
sabores se farão as barraquinhas 

da feira. Há ainda espaço para o conhecimen-
to, por isso, o OASA - Observatório 
Astronómico de Santana e do OMIC - 
Observatório Microbiano dos Açores que vão 
também entrar no espírito medieval. 

Segurança  
alimentar  
monitorizada  
nas tasquinhas

À semelhança do aconteceu na edição do ano 
passado, a autarquia realizou, junto dos comer-
ciantes e de quem explora as tasquinhas, uma 
ação de sensibilização/formação ao nível das 
normas de higiene e segurança alimentar.  
Para o efeito, foi recrutada uma empresa espe-
cializada que garantirá ainda o acompanha-
mento durante os dias da feira de tudo o que 
esteja relacionado com as normas HCCP.




	09_AM@20170709
	10_AM@20170709
	11_AM@20170709
	12_AM@20170709
	13_AM@20170709
	14_AM@20170709
	15_AM@20170709
	16_AM@20170709

