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As festas da Madalena do Pico, 
que decorrem entre 1 e  
de julho, têm provavel-
mente um dos melho-
res cartazes de sem-
pre. Segundo José 
António Soares, presi-
dente do maior muni-
cípio da ilha, o objeti-
vo da comissão organi-
zadora foi fazer um bom 
cartaz dentro daquelas 
que são as contingências da 
autarquia.  
O autarca diz que na elaboração do car-
taz é importante reunir artistas que sejam trans-
versais a todas as gerações de forma a agradar 
ao maior número possível de pessoas. “E creio 
que qualquer um dos nossos cabeças de cartaz 

Festas de Santa Maria 
Madalena com um dos 
melhores cartazes de sempre
As Festas de Santa Maria Madalena decorrem entre 1 e  de julho e prome-
tem um dos cartazes mais fortes de sempre como nomes como Pedro 
Abrunhosa, Capicua e Mickael Carreira ou os Dj’s Diego Miranda e Mastiksoul

– Pedro Abrunhosa, Mickael 
Carreira e Capicua – tem 

essa característica”, justifi-
ca o presidente. 

Este ano os concertos 
no palco principal e na 
tenda eletrónica vão 
ser pagos pela primei-
ra vez. O presidente da 

Câmara Municipal da 
Madalena (CMM) explica 

que esta é uma tendência 
que se verifica um pouco por 

toda a região e a que a gestão 
municipal obriga. “Aliás, na ilha do Pico 

já houve quem tomasse esta decisão”, acrescen-
ta o autarca. José António Soares admite que é 
uma questão que já se pondera há alguns anos 
no município e reconhece que é inevitável para 

manter a qualidade das Festas. 
No município mais jovem da ilha do Pico, a 
comissão organizadora das festas procura cor-
responder às exigências e às expectativas dos 
mais jovens. E não é por acaso que a tenda 
eletrónica é já uma das principais atrações das 
Festas. O autarca garante que nos seis dias da 
festa vão passar pela Madalena alguns dos 
melhores dj’s nacionais e internacionais do 
momento – Mastiksoul, BeatBombers, Diego 
Miranda e No Maka e sublinha que a tenda 
eletrónica é também “uma excelente oportuni-
dade para os dj’s locais e regionais terem algu-
ma visibilidade”. 
Mas as Festas da Madalena não se ficam só 
pela música. O cartaz é bastante eclético e há 
atividades para todo o tipo de público. No des-
porto este ano há duas grandes novidades: o I 
Triatlo das Festas da Madalena e o I Passeio 
Todo-o-Terreno das Festas da Madalena. Para o 
presidente da autarquia, o desporto sempre foi 
importante para o concelho. Todavia, nos últi-
mos anos tem vindo a ganhar uma importân-
cia cada vez maior. A notoriedade das festas 
tem levado à criação de parcerias. Para José 
António Soares, estas sinergias são extrema-
mente importantes porque “levam a que pos-
samos fazer mais coisas. Se tivéssemos de 
fazer tudo sozinhos seria muito difícil.” 
Voltada essencialmente para os mais jovens, na 
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última noite das festas, no dia  de julho, há 
uma colour party que vai ser animada pelo dj 
picoense André N. Para quem nunca ouviu falar, 
o dress code é roupa branca e ao longo da noite 
vão ser atirados para o ar sacos de pó de várias 
cores. As tintas são inofensivas e o objetivo é 
criar uma espécie de arco-íris humano.  
Este ano há uma grande aposta na gastrono-
mia local. “O nosso objetivo é valorizar aquilo 
que é nosso. Queremos tirar partido do grande 
potencial gastronómico que temos”, refere o 
presidente da CMM. O Festival Gastronómico 
vai promover a qualidade dos produtos locais 
ao mesmo tempo que aumenta a qualidade da 
oferta para quem nos visita. “Queremos que 
venham ao Pico e que levem na memória 
alguns dos nossos sabores mais característi-
cos”, explica José António Soares.  
Na cultura o Festival de Filarmónicas e o 
Desfile de Marchas prometem animar as prin-
cipais artérias da Vila da Madalena. Para o 
autarca, as filarmónicas são “um dos maiores 
ícones da nossa cultura” e por isso “têm e vão 
continuar a ter um lugar privilegiado no pro-
grama das maiores festas concelhias”. “Como é 
natural, damos sempre maior destaque às três 
filarmónicas do concelho (a Lira Madalense, a 
Lira de São Mateus e a União e Progresso 
Madalense), mas também temos lugar para 
outras filarmónicas da ilha e do Triângulo”, 
sustenta o presidente da CMM. 
O Desfile de Marchas é um projeto recente 
que tem dado muitos frutos. “O desfile come-
çou há cerca de cinco anos mas a cada ano 
que passa há cada vez mais gente a partici-
par”, diz José António Soares. Este ano há um 
novo modelo. A organização já não está a 
cargo do município mas sim da Freguesia das 
Bandeiras. No próximo ano será a vez de outra 
freguesia. “Queremos implantar um modelo 
rotativo porque achamos que é mais justo”, 
esclarece o autarca. 
Para José António Soares, é incontestável o des-
envolvimento que a Madalena tem conhecido 
graças à sua festa. “O crescimento tem sido em 
todos os aspetos, cultural, social, turístico e eco-
nómico”, enumera o autarca da Madalena. “E 
todas as instituições concelhias têm beneficiado 
direta e/ou indiretamente com as festas. Aliás, 

esta é a política do nosso município. Governamos 
e decidimos com todos. E o envolvimento de toda 
a comunidade é crucial para o nosso sucesso”, 
garante o presidente da autarquia. 
Ainda na vertente cultural, destaque para o 
Dia do Triângulo. O evento conta com a par-
ticipação das câmaras do Pico, de São 
Jorge e do Faial e pretende 
mostrar num só espaço pro-
dutos típicos do 
Triângulo. Para o presi-
dente da CMM, “o 
Triângulo é uma rea-
lidade única em toda 
a região e por isso a 
sua singularidade 
deve ser potenciada 
ao máximo”. “Temos 
que tirar partido do facto 
de num único dia conse-
guirmos visitar três ilhas”, 
adianta José António Soares. 
A vertente religiosa continua a ter um peso 
importante nas Festas de Santa Maria 
Madalena, ou não fosse esta a padroeira da 
vila. Aliás, as festas começam precisamente 
com a celebração da fé. No dia  de junho, 
feriado municipal, depois da missa, na 
Igreja Matriz, às 1h, segue-se a procis-

são, às 1h, que concentra milhares de 
fiéis e de devotos.  
Nos últimos anos a festa conheceu uma nova 
localização. A construção da nova Gare 
Marítima de Passageiros obrigou o município 
a deslocalizar a festa para a Avenida Machado 

Serpa e para o Patinódromo 
Municipal. Segundo o presi-

dente do município, “ficá-
mos a ganhar com este 

novo figurino porque 
agora toda a gente 
pode circular na vila 
sem ser interrompi-
da pela festa.” 
Os bilhetes diários 

para os concertos cus-
tam três euros e o 

pacote para os seis dias 
de festival custa dez euros. 

Podem ser adquiridos na bilhe-
teira, junto ao recinto da festa, no 

secretariado na CMM e no quiosque da ART 
no centro da vila.  
Se ainda não encontrou motivos para vir às 
Festas da Madalena o presidente da CMM 
garante que “ninguém consegue ficar indife-
rente aos encantos do Pico” e que “todos os 
que cá vêm sonham regressar.” 
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Chamarrita do Pico pode 
entrar para o Guinness

Slide Passeio TT Triatlo

José António Soares diz que a Chamarrita é o 
“hino do Pico” e defende que esta roda “pode 
ser uma oportunidade única para projetar a 
ilha mundialmente”. “Esta tradição continua 
muito viva. Existem grupos de Chamarrita por 
toda a ilha”, realça o presidente do município. 
O júri vai assistir à roda in loco porque segun-
do o autarca esta opção tem mais garantias de 
homologação. “Muitas vezes o júri não aceita 
gravações das ações. Por isso achámos melhor 
trazer o júri cá”, justifica o autarca. 
A prova que pretende estabelecer o recorde do 
mundo do maior número de bailadores de 
Chamarrita vai ter a duração de cinco minutos 
e a inscrição vai ser possível no próprio local.
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A organização das Festas da Madalena quer 
colocar a Chamarrita no Guinness Book 
Records. O objetivo é fazer uma roda com pelo 
menos mil pessoas e todos os açorianos são 
bem-vindos. 
A ideia partiu da vereadora Catarina Manito, 
que segundo o presidente da autarquia, “fez 

um trabalho notável ao envolver juntas de 
freguesia, casas do povo e instituições de 
toda a ilha”.  
A concentração vai ser no dia  de julho, no 
Estádio da Madalena, às 1h e para partici-
par basta saber bailar e fazer uma inscrição de 
pares (homem e mulher). 

Para a Chamarrita do Pico entrar para o livro de recordes Guinness vão 
ser necessárias, pelo menos, mil pessoas e todos são bem-vindos. 
 A concentração está marcada para o dia  de julho, às 1 horas.



V
 1 de julho de 1

Roda de Chamarrita Festival Gastronómico Marchas

Pedro Abrunhosa, Mickael 
Carreira e Capicua vão 
atuar na Madalena do Pico
Três nomes grandes da música portuguesa, três géneros diferentes e 
um ponto em comum: agradam a várias gerações. Pedro Abrunhosa, 
Capicua e Mickael Carreira prometem muita animação na Madalena

As maiores festas do Pico contam este ano 
com um cartaz de peso. Pedro Abrunhosa, 
Mickael Carreira e Capicua vão atuar no 
Patinódromo Municipal da Madalena a ,  
e  de julho. 
 anos depois do álbum de estreia, o mítico 
“Viagens”, Pedro Abrunhosa vai atuar na 
Madalena do Pico no dia  de julho. Com 
sete álbuns publicados, o músico de  anos 
conta já com vários prémios conquistados em 
mais de  anos de carreira. Prémio Pedro 
Osório, como criador e intérprete; Prémio de 
Melhor Banda Sonora, em Espanha; quatro 
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prémios Blitz e dois globos de ouro. Mais 
recentemente foi distinguido com o Prémio 
Carreira no Internacional Portuguese Music 
Awards, nos EUA, um prémio atribuído pelas 
comunidades portuguesas espalhadas um 
pouco por todo o mundo. 
Sobre a importância de “Viagens”, Pedro 
Abrunhosa adianta que “teve a importância 
que teve... O Eduardo Lourenço, que é um dos 
maiores pensadores portugueses, disse que 
Portugal não constrói o futuro porque vive a 

olhar para o passado. E eu não consigo viver a 
olhar para trás. Senão não me liberto.” 
Em entrevista à Revista Açores, Abrunhosa diz 
que “os picoenses podem esperar um concerto 
de muita partilha e de muita emotividade”. Em 
relação ao reportório, Abrunhosa diz que 
“quando se tem uma carreira como a sua, com 
êxitos distribuídos pelos últimos  e tal anos, 
como Tudo o que eu te dou, que tem 1 anos, 
ou Para os braços da minha mãe, que tem um 
ano, é difícil dizer quais os temas que vão 

poder ouvir nas Festas de Santa Maria 
Madalena. Mas de certeza que vamos percor-
rer os principais êxitos da nossa carreira.” 
Esta é a terceira vez que Pedro Abrunhosa atua 
na ilha do Pico. Em 1 esteve no Cais Agosto e 
em  nas Festas de Santa Maria Madalena. 
Na altura escreveu no Pico a música Como uma 
ilha, que integra o álbum “Silêncio”, editado em 
1. Abrunhosa garante que as suas experiên-
cias no Pico têm sido boas e descreve o público 
picoense como “muito exigente e generoso”.  



VI
 1 de julho de 1

Abrunhosa diz que a única forma de andar 
para a frente quando o país segue em sentido 
proibido é em “Contramão”. “Cada disco é um 
reflexo, uma polaroid daquele instante. Tem de 
ter um lado genuíno”, desabava o músico e 
compositor. 
Tolstoi dizia “primeiro a rua, depois o mundo”. 
Abrunhosa diz que se queremos conquistar o 
mundo “temos que retratar a nossa rua. Não 
tenho nada contra quem canta em inglês mas 
canto em português porque é a língua em que 
melhor me expresso. Quero projetar este retra-
to de contemporaneidade.” 
No dia  de julho é a vez de Mickael Carreira 
subir ao palco principal das Festas de Santa 
Maria Madalena. Mickael Carreira para além 
de ter conquistado o público português já é 
reconhecido além-fronteiras e trabalha atual-
mente com a Warner Music, uma das maiores 
editoras discográficas do mundo.  
Em  editou o seu primeiro álbum – 
“Mickael” - e desde aí que nunca mais parou. 
Mickael Carreira diz que esse é exatamente o 
objetivo. “Queremos sempre fazer mais e 
melhor, tanto nos discos, como nas tournées, 
nas estradas ou nos concertos”, explica o artista. 

Em 11 Julio Reyes Copello, um dos dez pro-
dutores mais influentes do mundo, considerou-
o, em entrevista à Billboard, o cantor portu-
guês sensação. Por cá, já em , tinha rece-
bido o Prémio Revelação na Gala dos Globos 
de Ouro, um dos mais importantes no panora-
ma musical português.  
Com apenas  anos, Mickael Carreira já lan-
çou seis álbuns de originais. Mas foi em 1 
que a sua carreira deu um dos maiores saltos. 
Michael Carreira foi convidado por Enrique 
Iglésias, um dos seus grandes ídolos, para can-
tar o tema “Bailando”. Quando foi contactado 
pelo Enrique, Mickael diz que nem queria acre-
ditar. “Parecia um puto de dez anos! Ele é o 
meu ídolo!”, explica Mickael à Revista Açores. 
O tema “Bailando” já se tornou quase que 
viral. Está em praticamente todo o lado. Sobre 
este dueto, Mickael diz que “ambos ficaram 
muito satisfeitos com o resultado. E é óbvio 
que a aceitação do público é a cereja em cima 
do bolo”, acrescenta Mickael Carreira.  
Sobre a sua discografia, Carreira não tem dúvi-
das. Sem olhar para trás “é provavelmente o 
seu disco mais eclético”. Mas, se por um lado, 
este é um álbum mais maduro, há coisas que 

nunca mudam. “Continuo a entrar com o pé 
direito no palco e a usar um fio que me 
deram”, admite Mickael Carreira.  
Atualmente Carreira está em ascensão na 
América Latina e no México uma das suas 
músicas já integrou a banda sonora de uma 
novela. Em entrevista à Revista Açores, 
Mickael Carreira diz que não podia estar mais 
satisfeito porque cada episódio da novela 
chega a cerca de  milhões de espetadores. 
“É um recomeço porque tenho de provar tudo 
outra vez. É muito difícil para um português 
chegar lá mas sinto muito orgulho nisso”, refe-
re Mickael Carreira à nossa revista. 
Mas para Mickael, “tudo tem o seu momento, 
ao fim ao cabo as coisas que estão a acontecer 
na América Latina vieram no momento certo. 
Permitiu-me crescer como músico, e como 
compositor, para fazer aquilo que faço atual-
mente. Posso dizer que hoje sinto-me muito 
mais seguro, sei aquilo que quero como músi-
co, como cantor, e acho que tudo apareceu no 
momento certo.” 
As Festas da Madalena encerram no dia  de 
julho com Capicua, uma das artistas mais incon-
tornáveis da sua geração. Ana Matos Fernandes 

Açores magazine



VII
 1 de julho de 1

descobriu a música com 1 anos e apesar de ter 
uma licenciatura em sociologia e um doutora-
mento em geografia humana, a música é a sua 
vida. Capicua é presença assídua nas listas 
nacionais de melhores discos da revista Blitz e 
dos jornais Expresso e Público. Em 1 os sites 
Cotonete e Mesa de Mistura atribuíram-lhe o 
Prémio de Melhor Álbum do Ano. 
Em entrevista à Revista Açores, Capicua explica 
a escolha do seu nome artístico. “O meu 
nome, [Ana], lê-se da mesma forma de trás 
para a frente e além disso gosto da ideia da 
circularidade latente nas capicuas”. Para 
Capicua, a vida é sempre um recomeço. “Gosto 
de pensar que cada fim é sempre um renasci-
mento”, refere Capicua. 
Em nove anos Capicua já lançou sete álbuns. 
“Medusa” é um álbum de remisturas de 
músicas do disco anterior, “Sereia louca”, que 
veio confirmar o respeito pela crítica e 
aumentar a legião de seguidores. Sobre o 
novo álbum Capicua diz que fazer um novo 
disco é como fazer aniversário, “a vida não 
muda, é só mais um ano.” 
Medusa tem duas faixas originais, “Medusa” e 
“Egotríptico”. O tema “Medusa” inclui excertos 
de poemas ditos por Sophia de Mello Breyner 
Andresen. Capicua explica porquê. “Já queria 
escrever há muito tempo sobre a violência con-
tra as mulheres, sobre o abuso sexual, sobre a 

liberdade sexual e como coletivamente a repri-
mimos, sobre a culpabilização da vítima”. 
“Medusa” pretende também repensar as músi-
cas. “No fundo é uma nova abordagem”, 
garante Capicua. 
O hip hop em Portugal nem sempre foi bem-
visto. Capicua diz que nesta questão os media 
são um bocado injustos porque o hip hop sem-
pre teve um papel importante. “Durante muito 
tempo os rappers eram os únicos a cantar em 

português, antes de voltar a estar na moda. 
Mas hoje, tanto nos EUA como na Europa, o 
hip hop já é o pop da atualidade. Já toda a 
gente ouve rap, salvo algumas exceções”, 
explica Capicua.  
Contudo, a rapper considera que essa também 
é a sua missão. “A minha música acaba por 
chegar a um público com idades diferentes 
porque uso menos calão e tenho uma lingua-
gem mais acessível”, argumenta Capicua.
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