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Nivalda Bettencourt, coordenadora geral das 
Festas da Praia 1, explica que o tema da 
presente edição, “Ao Ritmo da Música”, surgiu 
de forma natural: “em todas as festas existem 
concertos, filarmónicas, cantorias, etc… mas a 
Praia da Vitória sempre teve uma mística dife-
rente no que toca à música: desde a animação 
de rua, que era uma constante, passando pela 
beach party, até aos grandes concertos que se 
realizavam na marina”.  
“Ao Ritmo da Música”, por um lado, não é mais 
do que a afirmação do que a nossa festa foi, e 
continua a ser, todos os dias, pautada por uma 
boa dose de música”, reforça. 
Música que, segundo a responsável, contagia os 
principais desfiles das Festas da Praia 1 – o 
cortejo de abertura, a 1 de agosto, e o desfile 
infantil, a  de agosto – ao nível da animação dos 
carros alegóricos, dos figurinos e da coreografia. 
“Tentaremos que, desde o início até ao fim, seja 
um espetáculo em que as pessoas possam, não 
só apreciar os pormenores dos carros e o habi-
tual glamour a que as Festas da Praia nos tem 

Praia da Vitória 
proporciona festas 
ao ritmo da música

habituado nos seus desfiles de abertura, como 
também ter uma experiência sonora em tudo 
esteja interligado e faça sentido. Não será um 
cortejo apenas para ver, mas também para 
ouvir”, antecipa. 
Fora do Blue Music Resort, o principal recinto 
dos concertos das Festas da Praia 1, a anima-
ção musical das acontece, explica, em dois pal-
cos: no Palco Tradições e no Palco da Marina. 
No primeiro, elenca, haverá a tradicional noite 
de fado, a atuação das danças de carnaval, com 

a participação do Grupo de Carnaval da Casa do 
Benfica de São José da Califórnia; concerto de 
filarmónicas; a típica cantoria, que este ano terá 
a particularidade de contar com apenas canta-
dores do concelho da Praia; animação trazida 
pelos grupos de folclore; e a atuação do grupo 
de dança Sacramento Youth Council, da 
Califórnia, com uma representação estilizada de 
danças tradicionais.  
No Palco da Marina, conta, atuarão bandas 
locais e agrupamentos oriundos de outras para-
gens: “temos, na ilha, excelentes bandas, que 
dão concertos incríveis e com muita qualidade. 
Ao trazer algumas bandas do exterior, estamos 
também a dar oportunidade ao público de ver 
projetos diferentes e variados”, explica Nivalda 
Bettencourt. Assim, a coordenadora destaca a 
Banda Eratóxica (atuação a 1 de julho), vinda 
de Boston, constituída por lusodescendentes, 
com o objetivo de “reforçar a ligação que as 
Festas têm com a diáspora”. Trio Alcatifa (a 1 de 
agosto), Romeu Bairos (dia ), Plano B (dia ), 
Gapura (dia ), Bilf Reggae Band (dia ), Juke 
and Jam Band (dia ) e Myrica Faya (dia ) com-
põe o cartaz musical do Palco Marina.  
Ao nível da animação de rua, a coordenadora 
geral garante que o público poderá contar “com 
alguns apontamentos bastante diferentes do 
que habitualmente se faz cá a nível de anima-
ção de rua”: “a ideia não será apenas preencher 
espaços vazios na festa, mas sim levar o espetá-
culo para a rua”.  
Desta forma, sintetiza, “esperamos conseguir ter 
uma festa «Ao Ritmo da Música»”.

As Festas da Praia 1 vão ser feitas “Ao Ritmo da Música”.  
O mote das festividades mais mobilizadoras do concelho da Praia da Vitória, 
na Ilha Terceira, antecipa uma animada programação pelos diferentes  
palcos, desfiles e animação de rua
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De que forma destaca as Festas da Praia 1, 
no âmbito do roteiro de festividades de verão 
que já decorrem na Região? 
As Festas da Praia da Vitória são um marco no 
roteiro das festividades de verão nos Açores. O 
número de visitantes, que esgotam a capacida-
de hoteleira local, o impacto económico no 
tecido comercial e o reconhecimento interno e 
externo das festas provam a sua importância e 
dimensão. O modelo das Festas da Praia (festi-
vidades de rua, music resort e feira de gastro-
nomia) permite um conjunto de opções de ani-
mação e convívio, num perímetro agradável e 
com uma paisagem única, que confere às 
Festas da Praia uma exclusividade nesse rotei-
ro. Esta é, aliás, a principal característica e 
mais-valia das Festas da Praia, comparativa-
mente a outras festividades: a oportunidade 

Festas da Praia da Vitória 
São “marco no roteiro 
das festividades de verão” 
Roberto Monteiro. Para o presidente da Câmara Municipal da Praia da 
Vitória, Roberto Monteiro, o modelo das festas concelhias, que conciliam 
animação de rua, music resort e feira de gastronomia, criam condições 
“exclusivas” no roteiro das festividades de verão

de experimentar várias 
sensações, sabores e 
opções de animação 
num mesmo local, num 
ambiente festivo e de hos-
pitalidade único. 
As operações de baixo custo no 
transporte aéreo, entre os continen-
te e as ilhas, podem influenciar na afluência 
às Festas da Praia 1? 
As Festas da Praia têm um público definido. 
Basta andar pela cidade na semana das 
Festas, e mesmo nas semanas anteriores, para 
perceber a adesão popular a este evento. E 
conseguir passagem aérea neste período é 
quase impossível. Obviamente que o reforço 
das ligações aéreas, por via de operadoras 
low-cost ou de outras companhias, é uma 

mais-valia, porque reforçará e aumentará o 
número de visitantes.  
É mensurável o impacto económico que as 
Festas da Praia trazem à economia do conce-
lho da Praia da Vitória e à ilha Terceira? 
O impacto económico é significativo. O consu-
mo gerado pelas Festas, das unidades hotelei-
ras ao comércio local, garante um volume de 
receitas essencial para a vivência dos negócios. 
Daí que o Município da Praia veja as Festas, 
não como um custo, mas como um investimen-
to muito importante. Muitas empresas regis-
tam um volume de negócio neste período que 
representa  a  por cento do seu volume 
anual. Há todo um impacto direto e indireto de 
dimensões significativas. E um impacto não só 
nos dias das Festas, mas também na gestão de 
expectativas e dinâmicas empresariais de 
médio prazo. Porque há reservas de serviços 
feitas de um ano para o outro, por exemplo.  
De que forma a autarquia está a capitalizar os 
costumes e convivências festivas de um conce-
lho e de uma ilha ao nível turístico? 
As Festas da Praia são a face mais visível da 
potenciação dos nossos costumes e vivências a 
nível turístico. No próprio programa das 
Festas, particularmente no Palco Tradições, ins-

talado na Praça Francisco Ornelas da 
Câmara, são vários os eventos que 

têm por base as nossas tradi-
ções, da cantoria ao folclo-

re. Mas em todo o pro-
grama há atividades que 
bebem nos nossos cos-
tumes e os mostram a 
quem nos visita. Além 
disso, vários eventos 

promovidos pelo 
Município ao longo do 

ano, como a animação no 
Programa Vitória ao Nemésio 

por Inteiro, passando pelo Outono 
Vivo, Animação Natalícia, O Vamos Cantar aos 
Reis, entre outros, refletem as nossas tradi-
ções. Para o Município da Praia da Vitória, a 
nossa oferta turística deve assentar na nossa 
natureza e na nossa cultura, sendo ambas par-
tes iguais de uma comunidade única, com um 
passado de orgulho e que se apresenta a 
quem nos visita com um vestido de gala, aco-
lhendo-os de braços abertos, com a hospitali-
dade que nos caracteriza.
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O responsável pelo Blue Music Resort das 
Festas da Praia 1, Filipe Sousa, refere que 
a organização apostou num “cartaz transver-
sal a todas as idades”. 
“No que diz respeito às bandas, temos Rock, 
Fado, Hip-Hop, Reggae, R&B e Pop”, detalha o 
responsável. 
Filipe Sousa enuncia as novidades: “destaca-
mos Dengaz, pela primeira vez nos Açores, 
Dead Combo, pelo estilo, Regula, porque há 
muito tempo que é pedido pelo público ter-
ceirense e o grande projeto português 
Resistência”. 
Ao nível da animação musical após concertos, 
com a atuação de DJ´s, o coordenador refere 
que, além de se apostar “em jovens regionais 
que estão a dar nas vistas, temos alguns dos 
melhores nomes nacionais e internacionais, 
como Tony Júnior, Kura, Borgore e Club 
Banditz”.O responsável faz uma avaliação posi-
tiva da evolução do modelo da music resort 
das festividades municipais praienses:  “o atual 
paradigma que se vive na Praia da Vitória - 
uma espécie de festival com bandas seguidas 
de dj’s - foi experimentado cá há 1 anos e tem 
vindo a ser desenvolvido por várias equipas de 
voluntários, em parceria com as entidades ofi-
ciais, e primam sempre pela excelência”. 

Festas da Praia 1 
com cartaz musical 
transversal a todas as idades
Do Rock, ao Fado, do Reggae ao Hip-Hop, do R&B à Pop, as Festas  
da Praia tem música para todos os gostos e idades. A grande novidade este 
ano é a tenda Blues Music Resort onde não há “apenas” musica para ouvir

“Esta mística que envolve a população com a 
Câmara Municipal é a essência das Festas da 
Praia. A qualidade das nossas festas tem sido 
positiva, mas é preciso realçar que a competiti-
vidade também tem crescido nos Açores. Por 
isso, e apesar da nossa qualidade, tentamos 
sempre o melhor. Mergulhamos no projeto de 
alma e coração”, reforça. Ao nível logístico, 

uma das inovações que se apresenta na tenda 
do Blue Music Resort, conta, são “sobretudo, a 
disposição de vários objetos suspensos na 
tenda e uma preocupação acrescida sobre a 
projeção de imagens no espetáculo dos Dj’s. 
Em termos de animação, Filipe Sousa antecipa 
que, no dia 1 de julho, e pela primeira vez, “saí-
mos da tenda eletrónica para fazermos uma 
festa de elevada qualidade para recebermos 
devidamente quem nos vem visitar - Blue Beach 
Colour Party com a Rebel Kidz Krew e com os 
Groove Boys, das 1h às 1h, na Prainha”. 
Para o responsável, a evolução do modelo da 
principal animação musical das Festas da Praia 
poderá surgir com a maior afluência de público 
através da redução de custos de acesso à ilha e à 
região: “penso que estamos a entrar no futuro, e 
com a chegada das low-cost para cá poderemos 
começar a estar mais acessíveis a quem nos 
queira visitar. O trabalho feito até agora tem 
sido o de uma evolução constante. Queremos 
continuar a fazer sempre o melhor”.
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Segundo Filipe Pires, coordenador do progra-
ma tauromáquico da presente edição das 
Festas da Praia, e cabo do Grupo de Forcados 
Amadores do Ramo Grande, ao longo dos últi-
mos anos a tauromaquia das festas praiense 
“tem vindo a afirmar-se e neste momento 
encontra-se numa fase consolidada, onde o 
equilíbrio financeiro é uma das prioridades e a 
tendência será manter o figurino atual”. 
O responsável convida, por isso, as populações 
a marcarem presença na Corrida à Portuguesa, 
que se realiza a  de agosto, pelas 1H, atra-
vés da descrição do seu cartaz e dos artistas de 
“grande qualidade” nela tourearão.  
“A Corrida à Portuguesa das Festas da praia 
1 tem um cartaz muito atrativo”, refere o 
responsável, detalhando que o mesmo é 
composto por seis toiros, “com idade, peso e 
trapio de uma ganadaria terceirense”, da 
Casa Agrícola José Albino Fernandes; por três 
cavaleiros “com provas dadas no panorama 
taurino”, nomeadamente Rui Salvador, Tiago 

Pamplona e Manuel Telles 
Bastos; e com as pegas 
“onde irão estar frente a 
frente os dois grupos de 
forcados da terra”: o Grupo 
de Forcados da Tertúlia 
Tauromáquica Terceirense e 
o Grupo de Forcados do Ramo 
Grande. 
“Por isso julgamos que, no dia  de 
Agosto, pelas 1:H, na Praça de Toiros 
da ilha Terceira, o público terá uma boa corrida 
de toiros”, prevê Filipe Pires. 
Sobre os artistas que participam na corrida de 
praça o coordenador da Corrida à Portuguesa 
destaca o facto de tanto Rui Salvador como 
Manuel Telles Bastos “já terem saído como 
triunfadores no Campo Pequeno, este ano, 
para além de já terem triunfado em edições 
anteriores da Corrida das Festas da Praia”. 
Outro dos cavaleiros presente na corrida é o 
terceirense Tiago Pamplona: “é um cavaleiro 

com provas 
dadas e com 
valor para 
ombrear com 
qualquer figura 
do toureio”. 

Filipe Pires refe-
re que, acerca dos 

grupos de forcados, 
são “dispensadas gran-

des apresentações” porque, 
adianta: “ambos têm estatuto no 

panorama taurino nacional”. 
Além da corrida de praça, outros momentos 
compõem o cartaz tauromáquico das Festas da 
Praia 1, como as tradicionais touradas à 
corda, que se realizam no Caminho do 
Cemitério, na Rua Gervásio Lima e no areal da 
Praia da Vitória. Para os mais novos terá lugar 
uma bezerrada no areal, sendo a organização 
das touradas à corda da responsabilidade de 
Francisco Godinho e João Costa.

O principal momento da programação tauromáquica das Festas  
da Praia 1 acontece, a  de agosto, na Praça de Toiros da ilha 
Terceira, com a realização de uma Corrida à Portuguesa

Programa tauromáquico das Festas da Praia 
tem vindo a afirmar-se ao longo dos anos
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De que forma o tema das festas da Praia 
1, “Ao Ritmo da Música”, explica o mode-
lo e a programação das maiores festividades 
do concelho? 
As Festas da Praia 1 serão uma serenata para 
o povo, com notas de alegria. Faremos da Praia 
da Vitória a melodia deste verão nos Açores. A 
sugestão do mote para esta edição das Festas 
da Praia tem raízes profundas entre os praienses 
e todos aqueles que vivem e sentem a música. 
A música embalará toda a Festa da Praia. 
Acreditamos que o modelo atual das Festas da 
Praia merece temáticas sugestivas e transversais 
a toda a festividade, em especial que permitam 
uma interação efusiva entre artistas e público. 
Integrada na programação das Festas da Praia 
1 estão muitos participantes oriundos da 
diáspora. De que forma se pode potenciar e 
encetar parcerias com as comunidades além-
arquipélago? 
As festas maiores de qualquer concelho são per 
si o convite maior para os filhos da terra volta-

“As Festas da Praia  
são o maior abraço 
que damos à diáspora”

rem ao terreiro mãe e saudar a família e ami-
gos. As Festas da Praia não são exceção, são de 
facto o maior abraço que damos à diáspora. 
Contudo, creio que este ano demos um salto 
substancial. Habitualmente, a ligação à diáspo-
ra tem por mote as vertentes mais tradicionais. 
Este ano, inovamos, mantendo a vertente tradi-
cional, mas apostando sobretudo no convite a 
grupos de jovens da diáspora que nasceram 
além-mar, mas que mantêm uma ligação e cari-

nho à terra que viu partir os seus pais e avós. 
Não obstante, procuramos explorar algo que os 
identifique com a Praia da Vitória e que vá ao 
encontro das expectativas deles próprios. 
Assim, demos um passo gigantesco, porque a 
ligação à diáspora no futuro vai muito além da 
saudade, pois a esmagadora maioria destes 
açorianos de segunda e terceira geração nunca 
pisou o terreiro destas ilhas, portanto não 
sente saudades. No limite, sente curiosidade e 
uma vontade imensa de ver e conhecer a terra 
onde os pais e avós nasceram. Precisamos que 
eles se identifiquem connosco e creio que é o 
que estamos a fazer.  
Quais os momentos mais significativos da 
programação das Festas da Praia 1 que 
destaca? 
O momento mais alto da festa é o convívio, a 
amizade e a partilha. A experiência pessoal de 
cada um, a vivência de cada um é o expoente 
máximo da festa. Toda a programação das 
Festas da Praia é preparada de modo a poten-
ciar ao máximo estes valores. 
Ao nível orçamental, ao longo dos últimos 
anos, a autarquia tem insistido num modelo 
de sustentabilidade financeira. Este ano, 
como se obtém tal desiderato? 
As Festas da Praia têm duas prioridades: serem 
um excelente espetáculo e serem sustentáveis. 
São  mil euros de orçamento,  mil supor-
tados pelo município. Este ano reduzimos em 
% a comparticipação do município, sendo subs-
tituída pela capacidade das próprias Festas da 
Praia gerarem mais receita. A experiência que a 
Cooperativa Praia Cultural vai acumulando ao 
longo dos anos, aliada à criatividade dos coor-
denadores e respetivas equipas, permite uma 
aliança perfeita entre profissionalismo e a alma 
incansável dos voluntários que emprestam a sua 
dedicação e tempo às Festas da Praia.

Tibério Dinis, vereador da cultura do município praiense e responsável pela 
Cooperativa Praia Cultural, refere que a aposta das Festas da Praia em 1 
está no convite feito às gerações mais novas da diáspora

Entrevista
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A XVI Edição da Feira de Gastronomia do 
Atlântico, que se realiza entre 1 de Julho e  
de Agosto, mantêm o figurino dos últimos 
anos, refere o responsável pela sua organiza-
ção, Domingos Borges, presidente da Escola 
Profissional da Praia da Vitória, através da 
presença de sete restaurantes – “O Torres”, do 
Minho; “Carne Arouquesa”, de Arouca; “O 
Típico”, da Bairrada; “O Palhinhas Gold”, do 
Ribatejo; “A Gruta”, do Alentejo; “A Tasca 
Algarvia, do Algarve; e “José do Rego”, de S. 
Miguel –, de três charcutarias – “O Bísaro”, de 
Trás-os-Montes; “Os Sabores Serranos”, da 
Serra da Estrela; e o “Marquês, O Alentejano”, 
do Alentejo – e de três pastelarias – 
“Docemêndoa”, de Bragança; “O Capote”, da 
Caparica; e “O Forno”, da ilha Terceira. 
Haverá igualmente um espaço dedicado à 
exposição, degustação e venda de produtos 
dos Açores, a “Venda Açoriana”; uma repre-

sentação da “Quinta dos 
Açores”, com venda de 
gelados; e ainda um 
espaço de venda da 
Ginja de Óbidos. 
Em destaque, refere, 
está realização, pelo 
segundo ano consecu-
tivo, da iniciativa 
“Azores by chefs”, este 
ano, explica o responsá-
vel, conseguida através de 
uma parceria com um restau-
rante local, o restaurante “Q.B”: “lan-
çámos o desafio aos seus proprietários e ao 
chefe Paulo Lourenço, chefe conceituado entre 
nós, pela forma como aposta nos produtos 
locais de forma inovadora”, disse Domingos 
Borges, referindo que, assim, é “reforçada a 
presença local e regional na Feira”. 

O coordenador do certame não têm dúvidas de 
que a Feira de Gastronomia do Atlântico “está 
seguramente entre as melhores que se reali-
zam no país, quer ao nível da oferta gastronó-
mica, quer ao nível das condições que propor-
ciona aos utentes, mas sobretudo pelas condi-
ções das cozinhas que possui”. 
“Nós achamos que este modelo é um modelo 

de sucesso e está testado. Pensamos que 
temos de, todos os anos, afinar 

aspetos concretos relaciona-
dos com a montagem, 

organização, imagem e 
outros, mas nada de 
estrutural, sendo 
importante rodar os 
participantes no certa-
me, aos diversos 

níveis, algo não muito 
fácil, pois não nos pode-

mos esquecer que agosto 
é o mês de maiores eventos 

e mais turismo em todo o país e 
portanto as solicitações são muitas e 

vindas de toda a parte”. 
Para o responsável “é importante melhorar 
constante e gradualmente as condições”, adian-
tando que, este ano, a Feira irá dispor de atoa-
lhados e guardanapos personalizados, como 
forma de “melhorar a imagem do evento”.

Feira de gastronomia 
praiense entre as melhores 
que se realizam no país
Domingos Borges, presidente da Escola Profissional da Praia da Vitória, que 
tem a seu cargo a organização da feira de gastronomia das festas praienses, 
não tem dúvidas de que o certame está entre os melhores do país


