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Devoção à Senhora
dos Milagres marca
o Festival dos Moinhos
A completar 11 edições, o Festival dos Moinhos surgiu como um
complemento às festas em honra da padroeira do Corvo. Uma “aliança”
que tem permitido o cruzar de gerações, entre devotos e festivaleiros
A devoção à veneranda imagem de Nossa
Senhora dos Milagres é, desde sempre, uma
manifestação religiosa que mobiliza a comunidade da ilha do Corvo, mas não só…
O apego à veneranda imagem chega a
outras ilhas, especialmente, à vizinha ilha
das Flores, e até mesmo à diáspora. Há
mesmo quem diga, na mais pequena ilha do
arquipélago, que os cerca de  centímetros
desta imagem estão muito longe de fazer
jus ao número de devotos que se movem em
seu redor. Aliás, quando se fala nessa devoção, é recorrentemente recordada na vila, a
história de um naufrágio ocorrido nas imediações do porto do Boqueirão, envolvendo
fiéis que viriam da ilha das Flores prestar
homenagem à Senhora dos Milagres, por
altura das festas e da procissão. Desde aí,
não obstante a passagem do tempo, ainda
virão florentinos ao Corvo, por ocasião das

festas, prestar homenagem aos devotos falecidos nesse naufrágio.
Uma de muitas “estórias” que envolve a história da Senhora dos Milagres no Corvo que, há
11 anos, acabou por ver “somada” à celebração
religiosa um festival, em jeito de cartaz profano. Aliás, esse cartaz foi quase uma exigência
natural da crescente afluência de pessoas à
festa que pediam também animação.
Foi então que apareceu alguém, com provas
dadas - Luís Bettencourt - que se disponibilizou
para tratar da festa profana e trazer grupos musicais de alguma relevância. Uma ideia que, numa
fase inicial, terá sido vista com reservas por alguns
membros da comissão das festas, atendendo ao
investimento que essa iniciativa iria implicar.
Certo é que, desde a primeira edição, que o
festival se afirmou como uma aposta ganha…
até aos dias de hoje. Primeiro, porque surge
associado a uma das maiores manifestações
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religiosas e culturais da ilha do Corvo. Depois,
pela diversidade dos nomes que têm composto
o cartaz de ano para ano.
“Podem não ser nomes sonantes do panorama
musical nacional, mas são bandas que têm
conseguido imprimir animação e um grande
ambiente ao festival”, assegura fonte da
Associação de Juventude do Corvo, responsável
pela seleção das bandas.
Resta explicar que se chama “Festival dos
Moinhos”, porque as primeiras edições foram
realizadas no cais do Boqueirão, que tem como
pano de fundo os moinhos de um lado e a ilha
das Flores do outro. E, como os moinhos, são
um dos mais importantes símbolos da vila, a
população fala num batismo consensual”.
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Entrevista

“É importante garantir
que mais pessoas
cheguem ao Corvo”
José Manuel Silva, presidente da Câmara Municipal do Corvo,
reconhece que a Festa da Senhora dos Milagres e o Festival dos Moinhos
já são importantes polos de atração à ilha e que é importante continuar
a melhorar as opções de acessibilidades

“Trazer bagunça à ilha”. O slogan do ano passado do festival ainda se mantém atual?
Sem dúvida. Obviamente que ‘trazer bagunça’
tem de ser visto no bom sentido, sendo entendida como mais movimento. E a verdade é que
chegam a estar no recinto das festas, na altura
dos espetáculos, ou na altura das refeições, tantas pessoas, de fora como da ilha. A grande maioria, são, no entanto, pessoas das Flores, já que,
para estas, a questão do transporte é mais fácil.
Infelizmente, não temos a possibilidade de ter
barcos maiores da Atlanticoline a escalar a ilha.
Já fiz algumas tentativas para que isso fosse possível mas, até hoje, ainda não tive resposta positiva. Espero bem que, num futuro próximo, essa
realidade se altere. Antigamente, lembro-me que
os barcos de passageiros não ficavam parados no
ancoradouro, mas as pessoas eram transportadas
por barcos mais pequenos para o cais.
Gostava de ver esse quadro repetir-se?
Com certeza. Para já, teria muito mais piada e

seria, para muita
gente, o reviver do
que era antigamente, que era no dia que
o barco escalava o
Corvo, o chamado o ‘dia de
São Navio’. As pessoas paravam
para ver a azáfama do barco a entrar e a sair, os
passageiros, o passar das pessoas pela vila…
Porque os que iam para outras ilhas aproveitavam a passagem e conheciam o Corvo. Para a
malta mais jovem, garantidamente, seria o experienciar daquilo que, eventualmente, os pais ou
os avós fizeram antigamente. Julgo que seria
importante e interessante. Importante é continuar a garantir que mais pessoas cheguem ao
Corvo. E vamos continuar a trabalhar para isso.
Mas, nos últimos anos, temos assistido ao crescimento de forasteiros….
É uma realidade. E sobretudo as camadas mais
novas. A malta jovem viaja mais de barco, porque
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sai mais em conta. No ano passado, por exemplo, a ‘Ariel’, durante os dias do festival chegou
a fazer cinco viagens por dia, quando normalmente faz duas. Se assim se mantiver, com as
pessoas a chegarem, a partir das ligações da
Atlanticoline às Flores, já não é mau de todo,
embora saibamos que, para algumas pessoas,
complica um pouco.
E em matéria de acessibilidades aéreas? A resposta é satisfatória?
Felizmente, com este avião as coisas melhoraram
bastante. Agora, nos meses de julho e agosto,
temos voos todos os dias, de segunda a sexta. Só
há o senão de que, este ano, como o festival
encaixa num fim de semana, pode ser mais complicado em matéria de disponibilidade de lugares. Mas temos de saber lidar com o que temos.
Este é também um evento que mexe com a economia local?
Sem dúvida. Mexe com restaurantes, cafés, os
próprios alojamentos... Aliás, tudo o que é alojamento nesta altura está com lotação esgotada,
quer a capacidade residencial, quer os alojamentos particulares. No entanto, há sempre aqueles
que chegam e têm um amigo que lhes dá
guarida. Portanto, se formos contabilizar todas as pessoas nos alojamentos convencionais e nas
casas particulares, estamos já a
falar de centenas de pessoas.
Não esquecer que somos ,
se tivermos mais  pessoas
aqui, estamos a falar de mais
 por cento da população residente. E isso faz uma grande diferença.
E a ilha do Corvo está preparada para
tudo isso?
Acho que aquilo que temos dá resposta suficiente às situações que se põem nessa altura.
Obviamente que há alguns cuidados diferentes
nesses dias, nem que seja, por exemplo, ao nível
dos serviços de limpeza da Câmara nas praias,
ruas ou recintos...
Isto tem sempre algum apoio público. É um
investimento com retorno?
No fundo, é mesmo um investimento. E este ano,
fizemos um investimento avultado em termos de
infraestruturas, ao nível de tendas e de palco.
Estamos a falar na ordem dos 1 mil euros, o que
é um valor considerável para a nossa realidade.
Mas o retorno é evidente.
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Festival esgota
alojamento na ilha
e multiplica população

Por estes dias, encontrar sítio para ficar na ilha do Corvo é uma tarefa
praticamente impossível. Da residencial aos particulares, a procura há muito
que custa a acompanhar a oferta, nas primeiras semanas do mês de agosto

A poucas semanas do Festival dos Moinhos, o
telefone continua a tocar com insistência na
única residencial da ilha. Uns pelo festival,
outros pela festa da Nossa Senhora dos
Milagres, outros somente por quererem descobrir o Corvo, a verdade é que todos procuram o
que há muito não está disponível.
“Querem quartos. Mas está complicado. Está
tudo cheio e, já há muito”, assegura Kathy Rita,
a gerente da Comodoro. A residencial, dentro
em breve, terá a sua capacidade de camas reforçada, mas não foi a tempo de responder à procura de quem vem para o terceiro fim de semana de agosto.
“Fui encaminhando as pessoas para os alojamentos de particulares, mas também começou
a ser complicado satisfazer todas as solicitações.
Há pessoas que já deixam os quartos apalavrados de ano para ano”.
“Agora só acampando”, sugere a empresária. E a
verdade é que essa é uma opção para muitos
dos jovens.
“É uma animação fora do comum nesses dias.
Apesar de termos o parque de campismo, as

tendas multiplicam-se pela ilha. Houve um ano
em que cheguei a casa e reparei que tinha uma
no quintal. Uma hora depois, já lá estavam mais
três ou quatro, e ao final da noite ainda mais.
Mas tudo se arranja e sem problema. Haja boa
vontade… E isso aqui é coisa que não falta.
Precisamos desse movimento e só temos de
receber bem quem nos visita”.
Um movimento que também implica uma
‘ginástica’ diferente, no que respeita aos espaços de restauração existentes na ilha.
João Machado que, explora o ‘BBC’, o conhecido
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bar dos bombeiros, explica que se trata de uma
época que exige maior preocupação com os
stocks.
“Saber que vamos ter cá na ilha mais umas 
pessoas obriga a que se pense em números
grandes. Ou seja, no nosso caso, hambúrgueres,
bifanas ou bebidas são pedidos quase a triplicar.
É um investimento, mas é um movimento que
faz diferença em termos de faturação”, reconhece o empresário.
“E as quantidades aqui para o estabelecimento
não são maiores, porque no recinto das festas
há a feira gastronómica, e isso alivia um pouco
as preocupações dos locais onde se servem
refeições”, acrescenta.
É que há uma espécie de “acordo de princípio”
entre os espaços de restauração do Corvo, no
sentido de não haver “concorrência” com o restaurante das festas: a porta fecha-se à noite porque os jantares são no recinto do festival.
“Não é uma simples tasquinha de petiscos.
Acaba por ser um restaurante, onde são servidos, normalmente, cinco a 1 pratos, todos os
dias”, revela fonte da organização do espaço de
gastronomia do festival.
“Há uma grande quantidade e uma grande
variedade de comidas que são trabalhadas para
dar resposta às pessoas de fora, mas também às
pessoas de cá, que aproveitam para se juntarem
com quem cá chega. Para além do convívio, é
também uma forma de contribuírem para que
estas festas continuem a ser possíveis. É sabido
que estas coisas têm custos, ainda para mais no
Corvo, já que são agravadas pela nossa condição
de ultraperiferia”.

Da descoberta
da natureza ao relaxe
em águas cristalinas
Aproveitar o amanhecer e a brisa matinal para
descobrir através de uma caminhada um dos
maiores cartões de visita do Corvo pode ser
uma boa opção para preencher o tempo na
mais pequena ilha dos Açores.
Falamos do Caldeirão, classificado como sítio
Ramsar, e do trilho pedestre com uma extensão de cinco quilómetros.
Trata-se de um percurso de dificuldade média
que começa e termina junto ao miradouro.
Precisa, em média, de h para concluir o
percurso que inclui a descida à caldeira e a sua
contemplação em redor. A entidade responsável pela homologação dos trilhos adverte para
algumas ribeiras que podem obrigar o forasteiro “a afastar-se algumas vezes da margem da
lagoa”, sendo, por isso, “importante prestar
atenção às marcas de sinalização, principalmente em dias de nevoeiro que são frequentes
na zona”.
Durante a caminhada, pode observar e/ou
escutar as narcejas, mas também outras aves
que nidificam no Caldeirão, como o pato-real e
o garajau-comum. Aliás, o Corvo é considerado
pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das
Aves como um verdadeiro santuário, uma classificação que tem servido para alimentar a
curiosidade dos amantes de “birdwatching”

Apesar de ser a mais pequena ilha dos Açores em superfície, o Corvo oferece
encantos vários para descobrir e aproveitar, enquanto não chega a hora
de apreciar o programa do festival. Encantos no mar… e em terra!

que já chegam à ilha, vindos de vários cantos
do mundo.
Outra opção em matéria de pedestrianismo diz
respeito ao trilho da Cara do Índio, um percurso
igualmente de dificuldade média, com , quilómetros de extensão e que segue por antigas
canadas ladeadas por muros de pedra, em direção à costa. Ao chegar junto da falésia, volta-se
à direita, para um desvio onde se pode observar
a Cara do Índio na rocha. Depois de caminhar
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pelo interior dos pastos, o trajeto volta a fazerse por canadas que conduzem à estrada de
acesso à Vila. Já durante a tarde, um local recomendado para relaxar e até mesmo fazer um
piquenique é o Parque da Quinta. Situado na
zona oeste da ilha e na área de maior florestação, este espaço está enquadrado no meio de
vários pomares e pastagens. Trata-se do único
local fora da vila onde é possível passar um
agradável dia com a família ou amigos, desfrutando de uma natureza verdejante e dos vários
equipamentos de lazer lá colocados.
Para os amantes do mar, a ilha também oferece a possibilidade de mergulhos em águas cristalinas onde as espécies marinhas e o fundo
do mar convidam a um olhar atento e uma
contemplação prolongada. Uma das zonas de
referência para usufruto dessas águas é a zona
do Boqueirão ou então a praia.
Com o dia a chegar ao fim, a sombra do casario
da zona velha da vila pode também ser um bom
argumento para mais um passeio surpreendendo, em becos, canadas e ruelas, a apreciar uma
construção única na Região.
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Slimmy: “Nos Açores
sinto-me como
se estivesse em casa”
Será o 11º concerto no arquipélago, mas uma estreia no Corvo. Paulo
Fernandes, o conhecido “Slimmy”, é um dos nomes sonantes desta edição.
Destaque ainda para os “CantaBrasil”, que esperam, finalmente, chegar
ao Festival dos Moinhos, já que ficaram retidos nas Flores no ano passado

“Não sei muito sobre a ilha do Corvo: a área, a
população e pouco mais… Mas uma coisa é
certa: tenho a certeza de que, uma vez mais,
vou sentir-me em casa”.
É desta forma que Slimmy (Paulo Fernandes)
encara a sua estreia na mais pequena ilha dos
Açores. Das nove ilhas, seis já lhe serviram de
palco, o desafio agora é surpreender em mais
uma. E este músico do Porto, oriundo de Rio
Tinto, mostra-se convicto de que o concerto da
próxima sexta-feira vai ser especial.
“Acho que os açorianos, em termos de saber
receber e saber estar, são o povo que está mais
próximo das gentes do norte do país. Ambos
têm uma forma genuína de acolher e fazer com
que os outros se sintam em casa. Foi isso que
senti quando estive nas outras ilhas e acredito
que no Corvo não vai ser diferente”.
E nem a própria dimensão do festival parece
ser uma realidade que faça Slimmy equacionar
uma diferente postura em palco.
“Não é o tamanho da ilha, ou a quantidade de
público que vai modificar a minha forma de

viver a música em palco. Não é por não lá estarem milhares que vou dar menos de mim. Essa
é uma garantia e um compromisso: independentemente das multidões, a emoção e entrega em palco é a mesma”.
Apesar de ser uma curta passagem pelo Corvo,
o músico, que ficou conhecido por temas como
“Um Anjo como tu”, espera ter tempo para desfrutar dos encantos da mais pequena ilha do
arquipélago açoriano.
“Não me canso de repetir o quanto sou apaixo-
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nado por estas ilhas. São paraísos autênticos.
Locais de verdadeira inspiração. Apesar de não
conseguir desfrutar dos espaços o tempo suficiente para escrever ou compor, saio dos Açores
sempre motivado, inspirado…”
Uma casa e um estúdio na ilha Terceira, mais
concretamente na Praia da Vitória é , por isso,
um desejo já várias vezes assumido publicamente por Slimmy.
“Seria feliz a terminar os meus dias num recanto que já imaginei”, remata Paulo Fernandes
que já viu a música “Bloodshot Star” na banda
sonora da série americana CSI Miami e a música “Self Control” nos resumos desportivos do
canal televisivo britânico Sky Sports. Uma dinâmica internacional que garante ser “um das
mais compensadoras experiências do seu percurso”.
“Quando decidi abraçar a carreira da música, filo também com intuito de vencer a minha timidez. E esse objetivo tem sido alcançado em larga
escala. Tenho, através da música, conhecido pessoas fantásticas e locais incríveis. E o que levo
dessas experiências não tem preço”, remata.
Quem também está expectante com a estreia
num palco da ilha do Corvo são os “Canta
Brasil”. A banda esteve para atuar na edição do
ano passado, mas as condições atmosféricas
condicionaram as ligações aéreas, acabado o
voo por divergir para a ilha das Flores.
“Esperemos que finalmente seja desta. Eles
(músicos) estão muito entusiasmados com o
festival e com a possibilidade de conhecerem a
mais pequena ilha do arquipélago dos Açores.
As imagens são surpreendentes e o calor
humano daquela comunidade também não nos
vai desapontar. É espetáculo garantido”, assume Marco Caneira, o agente dos “Canta Brasil”
nas regiões autónomas.
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É preciso muito
empenho para organizar
um festival no Corvo
Do garantir a chegada de artistas e material técnico à ilha, ao angariar
de verbas para os espetáculos, há todo um trabalho que implica
muitos meses de planeamento e muita capacidade de adaptação,
garante Vera Câmara da Associação de Jovens da Ilha do Corvo
Com ligações aéreas espartilhadas pela elevada
procura, típica de um mês de agosto, a tarefa da
Associação de Jovens da Ilha do Corvo de preparar o cartaz musical do Festival dos Moinhos tem
mesmo de acontecer com muita antecedência.
“Não é fácil trazer artistas de topo ao Corvo. Em
primeiro lugar, porque é caro. Em segundo, porque garantir a sua chegada à ilha também pode
ser uma tarefa complicada. Não é só o número
de lugares que se tem de assegurar num voo, é
também todo o material técnico que torna possível a montagem do espetáculo dessa banda”,
explica Vera Câmara da Associação de Jovens da
Ilha do Corvo.
“Só para se ter uma ideia, este ano, a cerca de
um mês do festival, tínhamos duas bandas que
ainda não tinham assegurado lugar para sair do
Corvo no dia 1. Como digo, além do dinheiro,
há a complicação de os fazer chegar e sair da
ilha. Quando não há voos diretos, têm de vir
através das Flores. E no ano passado, um dos

grupos ficou fechado nas Flores. Tivemos de
pagar todas as despesas para eles voltarem para
trás e nem chegaram a atuar. O cachet ficou dentro mas, este ano, temos de voltar a pagar as
passagens para voltarem cá.”
Vera Câmara, reconhece, por isso, que “é preciso
que o dinheiro seja muito bem contadinho”.
Apesar dos esforços em candidatar projetos aos
apoios disponibilizados pelas entidades públicas
regionais, “o que vai chegando não permite
grandes exageros em contratações astronómicas.
Acho que temos conseguido trabalhar com o
que temos, oferecendo um cartaz de qualidade,
com diversidade, chamando sempre que possível
artistas de fora, mas nunca esquecendo os artistas locais”.
Na perspetiva da Associação de Jovens do Corvo,
quem chega à ilha nesta altura do ano, não vem
única e exclusivamente pelos nomes do cartaz.
“Obviamente que fazemos um esforço por ter
nomes sonantes, mas não acredito que seja só
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isso que chama cá as pessoas. A mística desta
ilha também tem muito peso. Há muita gente
com grande interesse e curiosidade em descobrir
como são os dias na mais pequena ilha do arquipélago dos Açores, apreciar o Caldeirão que
serve de cartão de apresentação cada vez que se
pretende falar do Corvo. Acho que são todos
esses fatores conjugados que fazem diferença”.
E talvez isso explique que já tenham existido
várias situações em que as bandas prescindem
do cachet. “Também esse fascínio pela descoberta do Corvo tem sido um bom aliado junto dos
músicos. Percebem que não temos margem para
tudo e pedem-nos só para garantir as deslocações, estadia e refeições. E isso já aconteceu
mais do que uma vez”.

