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As Festas de Santa Maria Madalena são senti-
das e vividas de uma forma muito particular 
pelos madalenenses. De que forma o municí-
pio vive estas festividades? 
Num verdadeiro abraço fraterno, agregando 
vontades, as Festas de Santa Maria 
Madalena são vividas de forma muito inten-
sa e entusiasta por todos os madalenenses, 
desde as instituições do Concelho, que se 

envolvem e dão o seu contributo nestas fes-
tividades, aos munícipes, que celebram e 
recebem de braços abertos as centenas de 
pessoas que por estes dias fazem da 
Madalena a sua casa. 
Este sentimento de comunhão e de vivência 
festiva ultrapassa já as fronteiras físicas do 
concelho. Estas são as festas das gentes do 
Pico, do Triângulo e de todos os açorianos, 

“Estas são as festas  
das gentes do Pico,  
do Triângulo e de todos  
os açorianos”
José António Soares. O presidente da Câmara Municipal da Madalena resume 
a importância e avança as novidades das Festas da Madalena deste ano.  
A começar no dia 1 e a encerrar a  de julho, o evento vai viajar pelo  
legado cultural picoense e pela irreverência que assinala o seu presente.  
As Festas vão estar divididas por vários espaços do concelho, onde  
se misturarão saberes e sabores, açorianos e turistas, música e diversão
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que de mãos dadas celebram a nossa cultura, 
a nossa paixão, a nossa identidade.  
“Olh’ó Pico” é o slogan das Festas de Santa 
Maria Madalena. A que motivos especiais 
devem estar atentos os interessados em visi-
tar o concelho da Madalena entre os dias 1 e 
 de Julho? Que novidades vai apresentar o 
evento? 
“Olh’ó Pico” é a expressão com que termina a 
nossa Chamarrita, o único “bailhe”(expressão 
local) espontâneo ainda vivo em Portugal. É a 
expressão de um povo, que a dançar celebra a 
sua própria identidade, a sua cultura e as suas 
tradições. E é precisamente na cultura que resi-
dem as grandes novidades das festas de Santa 
Maria Madalena. Este ano preparámos, a par de 
um fortíssimo cartaz, diferentes atividades, entre 
as quais gostaria de destacar a I Feira do Vinho, 
que irá reunir todos os produtores do Concelho 
da Madalena, capital dos Açores da Vinha e do 
Vinho, bem como dos restantes concelhos da 
Ilha, em prol da valorização deste que é, por 
excelência, um dos maiores ex-líbris do Pico, e 
valorização das potencialidades do concelho e da 
ilha, de mãos dadas com os nossos empresários.  
O evento tem sempre sabido abraçar a verten-
te religiosa à profana. A tradição vai manter-
se em 1? 
A génese das nossas festas reside precisamen-
te na celebração da fé, sendo o dia  de julho, 
dia da padroeira, Santa Maria Madalena, o 
nosso feriado municipal e o dia maior destas 
festividades.  
Assim, a vertente religiosa e a tradição reves-
tem-se de particular importância, fazendo das 
Festas de Santa Maria Madalena muito mais 
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que um festival de verão, celebrando as nossas 
tradições, com diversas atividades, das quais 
gostaria de destacar o II Concurso 
Gastronómico, que pretende promover a nossa 
cultura gastronómica, rica em sabores únicos e 
característicos da ilha montanha; o Dia do 
Triângulo com o festival de filarmónicas “Sons 
do Triângulo”, reunindo todas as bandas filar-
mónicas do triângulo, bem como da Ilha 
Terceira e ainda a abertura do Quiosque do 
Triângulo, oferecendo aos visitantes as iguarias 
mais características destas ilhas. 
Na quarta-feira, a tradição musical irá encher a 
Vila de cor e ritmos característicos, em danças 
que atravessaram séculos de história, perma-
necendo para sempre enraizadas na alma pica-
rota, com o Festival de Folclore.  
A Chamarrita assume particular importância 
para o Concelho da Madalena, que o ano pas-
sado, bateu o recorde da maior Roda de 
Chamarrita do Mundo, e que este ano traz 
novamente ao centro da Vila esta tradição, 
com o Palco Chamarrita, emanando o folclore 
e espírito açoriano, elevados ao expoente 
máximo com o grande desfile de marchas, no 
último dia das festas.  
A Madalena é o concelho mais jovem do Pico, 
que, por sua vez, é a ilha que possui o mais 
elevado índice de envelhecimento dos Açores. 
O que tem o programa pensado para os dois 
públicos? 
As Festas de Santa Maria da Madalena assu-
mem-se como um festival verdadeiramente 
eclético e inclusivo, com um cartaz preparado 
a pensar em todas as faixa etárias e gostos 
musicais.  

Também as atividades foram concebidas tendo 
em linha de conta o target heterogéneo, que 
pretendemos cativar. Criámos, por exemplo, 
um espaço infantil, que irá funcionar como um 
serviço de babysitting, das 1h à 1h, para 
crianças entre os  e os 1 anos, com técnicos 
devidamente preparados e diversão garantida, 
proporcionando momentos de plena diversão 
aos mais jovens, com atividades lúdico peda-
gógicas, permitindo aos pais desfrutarem das 
festas na sua plenitude. 
A pensar nos menos jovens, e assumindo o seu 
caráter solidário, as Festas da Madalena terão 
este ano uma zona de estacionamento próxi-
mo do Centro da Vila para pessoas com mobili-
dade reduzida. A pensar neste público, a orga-
nização pretende ainda criar uma zona de 
acesso ao recinto de espetáculos, com entrada 

direta para as bancadas, onde existirá uma 
zona reservada para todos aqueles que, apesar 
das dificuldades motoras, pretendam juntar-se 
à festa e assistir aos concertos. 
Numa altura em que se intensificam as visitas 
turísticas ao arquipélago, é da opinião que as 
festas podem constituir-se como um impor-
tante ponto de atração para a ilha? 
Perspetivam-se novos públicos? 
As Festas de Santa Maria Madalena atraem 
centenas e centenas de pessoas dos quatro 
cantos do mundo à Ilha do Pico, assumindo-se 
como um grande cartaz de promoção do 
Concelho e da Ilha.  
Vindo em particular de outras ilhas do arqui-
pélago, bem como dos países em que a diás-
pora açoriana foi mais acentuada, é incontestá-
vel que o número de visitantes tem vindo, de 
ano para ano, a aumentar exponencialmente. 
Este ano, esperamos novamente uma grande 
enchente. 
De que forma é que as festividades ‘agitam’ o 
tecido económico do município e da ilha nes-
tes dias?  
Trazendo centenas de pessoas à Madalena, as 
festas repercutem-se na economia local de 
forma muito evidente e acentuada, em particu-
lar no que respeita ao turismo, promovendo a 
dinamização de todos os setores a montante e a 
jusante desta área. Da hotelaria à restauração, 
passando pelas empresas marítimo-turísticas, 
de animação noturna e cultural, as Festas de 
Santa Maria Madalena promovem uma inigua-
lável dinamização destas e de muitas outras 
áreas de atividade, catapultando os ganhos e 
revitalizando o nosso tecido empresarial. 

III
 1 de julho de 1

Açores magazine



IV
 1 de julho de 1

A ilha montanha tem o ponto mais alto de 
Portugal e, talvez por isso, apresenta um cartaz 
musical à altura dessa particularidade. Quim 
Barreiros, Tony Carreira, Xutos & Pontapés e 
Carlão são nomes (sonantes do panorama 
musical português) garantidos no evento e, 
nas noites de festa ‘pura e dura’, serão eles os 
‘guias’ responsáveis por levar os festivaleiros 
até ao topo da diversão. 
Todos eles tocarão no palco do recinto, mas 
será Quim Barreiros o primeiro a assumir a pri-
meira ‘expedição’. Quem não conhece os temas  
‘A Garagem da Vizinha’, ‘A Cabritinha’, ‘O 
Melhor Dia para Casar e ‘Quero Cheirar Teu 
Bacalhau’? Serão certamente tocados pelo can-
tor popular, no dia 1 de julho, numa atuação 
que visitará ainda o seu último álbum, ‘O Pau 
Caiu na Panela’.  
   No dia seguinte é a vez do icónico Tony 
Carreira subir a palco. Uma vez mais, preveem-

se milhares de pessoas no espaço reservado 
aos grandes concertos, para cantar com o 
músico romântico. 
Depois de se ouvirem músicas como ‘Sonhos 
de Menino’ na sexta-feira, caberá aos bem 
vividos Xutos & Pontapés levarem o público 
ao rubro, na noite de sábado, dia  de julho. 
Tim, Calú, Zé Pedro e João Cabeleira trazem 
 anos de rock português para fazerem a 
festa no Pico...São quase quatro décadas de 
‘concertos nas pernas’, uma longevidade que 
encontra paralelo, por exemplo, na idade do 
artista Carlão. 
O paralelismo não surge ao acaso. É que tam-
bém o antigo ‘Da Weasel’ (na altura conheci-
do por Pacman) figura no cartaz. ‘Quarenta’, o 
álbum de 1 de Carlão, é o que seguramen-
te se vai poder ouvir na noite de domingo. 
‘Quarenta’, ‘Os Tais’, ‘Entre o Céu e a Terra’, 
são temas garantidos no repertório do rapper 

português, restando apenas a dúvida se os 
intercalará com as faixas da mais recente EP, 
‘Na batalha’.  
A assegurar que a farra dos festivaleiros se 
prolonga até ao nascer do sol estão ainda as 
atuações de alguns dos melhores dj’s da atuali-
dade, na Tenda Eletrónica. 
O melhor da música eletrónica chega ao públi-
co logo a partir do dia 1 de julho (terça-feira) 
com o Dj Project a ocupar a ‘cabine de som’. 
Seguir-se-ão Paulino Coelho e Karetus na quar-
ta-feira; Janieck Devi e Dan Marteen na quinta-
feira; Ninja Kore e Rafman na sexta-feira e 
Rizzo e Putzgrilla, no sábado. A vertente ele-
trónica encerra-se na color party de domingo 
ao som da dupla Mete Cá Sets e Dextro. 

“Olh’ó Pico” com Quim 
Barreiros, Tony Carreira, 
Xutos & Pontapés e Carlão
Da música popular ao rock, do hip hop ao electro, são vários os nomes 
sonantes da música nacional e internacional a compor o cartaz.  
São diferentes os estilos dos músicos, mas comuns na sua notoriedade
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Na aposta de ir além do mero “festival de 
verão”, as Festas de Santa Maria Madalena de 
1 vão ter como novidade uma Feira de 
Vinhos, também respeitando aquele que é o 
traço vitivinícola do município e do Pico. 
Aquela que será a primeira feira do género 
na ilha, vai realizar-se nos dias ,  e  de 
julho, congregando os principais produtores 
vinícolas picoenses e alguns dos mais reco-
nhecidos produtores e garrafeiras nacionais, 
permitindo aos amantes do vinho degusta-
rem de uma vasta panóplia de produtos, por 
quatro euros.  
Mas o programa das festas reserva ainda 
outras ofertas para quem quiser beber um 
pouco mais da cultura destas “gentes que são 
Terra de vinha, que são Mar bravo, que são 
roda de Chamarrita”, como faz questão de nos 
lembrar o tema da presente edição. 
Assim, e ao ritmo do passado picoense, todos 
os interessados em aceder às festas podem 
contar com a terceira edição do Festival de 
Folclore. A ter lugar no Largo Cardeal Costa 
Nunes, no dia  de julho, a Madalena do Pico 
‘baila’ conjuntamante com todos os grupos fol-
clóricos da ilha e um convidado de Aveiro, bem 
como, durante os vários dias de programa, 
entra na ‘roda’ dos ranchos que pisarão o Palco 

Feira do Vinho é a grande 
novidade das Festas  
de Santa Maria Madalena
A Madalena orgulha-se de ser a Capital dos Açores da Vinha e do Vinho. 
Como tal, a presente edição reservou uma feira do vinho que se juntará 
aos sabores da gastronomia e à festa da cultura e tradições locais

Chamarrita, em tributo às danças que atraves-
saram séculos de história e permaneceram 
vivas na alma ‘picarota’. É somente uma curio-
sidade - e a ação não se irá repetir este ano -, 
mas saiba que, na anterior edição,  pares 
(que misturaram elementos de ranchos folcló-
ricos e cidadãos comuns) compuseram a maior 
Roda de Chamarrita que há memória, entran-

do para o livro de recordes do Guinness por 
esse feito.  
No entanto, nem só de folclore vai viver a azá-
fama cultural que promete encher de cor e ani-
mação as principais artérias e palcos do muni-
cípio. Se no dia  serão nove as filarmónicas a 
levar os sons das ilhas do triângulo e da 
Terceira aos palcos do Largo Cardeal Costa 
Nunes e do Centro da Vila, no dia  serão 
doze as marchas a percorrer o circuito entre a 
Rua Visconde Leite Perry, o Largo Cardeal Costa 
Nunes e a Avenida Machado Serpa. 
Entretanto, e ao sabor das tradições, o melhor 
da gastronomia picoense vai também marcar 
presença no evento. Os aromas e sabores das 
iguarias tradicionais encontram-se no 
Quiosque do Triângulo que se abre ao público 
no dia , assim como no II Concurso 
Gastronómico das Festas da Madalena, que irá 
decorrer de 1 a  de julho, na Avenida 
Machado Serpa, a pensar na promoção e valo-
rização da gastronomia picoense. 
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Depois do “enorme sucesso da anterior edi-
ção”, a organização repete a aposta de incluir 
no cartaz uma faceta desportiva, com ativida-
des que contemplam quer os desportos náuti-
cos, quer os terrestres. 
O motivo, explica a Vereadora da Cultura e 
Ambiente da Câmara Municipal da Madalena, é o 
de vincar a ideia “de que não temos só um festi-
val de música e que as festas, com as suas várias 
ofertas, abrem espaço a todos os que delas quei-
ram fazer parte”, bem como servem “para fomen-
tar o desporto junto da nossa população”. 
A sustentar a afirmação de Catarina Manito 
estão as provas de mar que se realizarão no 
dia  de julho. Com início às 11 horas, a prova 
de vela ligeira será a primeira a decorrer no 
mar que separa o concelho da Madalena da 
cidade da Horta, seguindo-se a de motonáuti-
ca às 1 horas. No mesmo dia, ‘despedindo-se’ 
do mar e completando o desafio em terra, os 
interessados poderão incorporar o II Triatlo 

das Festas da Madalena que 
terá como plano de fundo as 
paisagens do município. As 
equipas participantes serão 
compostas por três elementos, 
cada um executando apenas 
uma modalidade.  
A prova de ‘estafeta’ iniciar-se-á 
numa competição de caiaque que 
vai passar pelos ilhéus ‘Deitado’ e ‘Em 
Pé’, antes de se entregarem ‘os testemunhos’ 
no cais. Só aí os atletas poderão iniciar a 
prova de ciclismo, que percorrerá zonas como 
a da Barca e do mato da Madalena, termi-
nando no Porto Velho. A etapa seguinte é a 
de atletismo em que os corredores atravessa-
rão a paisagem protegida da Vinha, onde “o 
bagaço vermelho servirá de cenário à corri-
da”, disse a vereadora. 
O Todo-o-Terreno tem, pela segunda vez conse-
cutiva, um lugar guardado no programa das 

festas, com 
provas de 
Classe 
Turística, T1, 
T e Trial. 

A concentração 
dos jipes e veícu-

los do tipo SUV vai 
ter lugar às 1 horas 

do dia  de julho, na 
Rampa do Porto Velho, seguindo 

para um parque central da Vila onde estarão 
também em exposição. Nesse entretanto, os veí-
culos reservados à Classe Turística gozarão de 
um passeio pelo concelho com pouca exigência 
de navegação e outros cumprirão provas mais 
exigentes e complexas de T1, T e Trial. 
Os aventureiros mais radicais poderão igual-
mente gozar dos aparelhos de High Jump, slide 
e camas elásticas montadas no recinto dos 
espetáculos.            

Provas náuticas e terrestres fazem parte 
da vertente desportiva do cartaz 
Catarina Manito, a responsável pela organização das Festas  
da Madalena, destaca as diferentes atividades que os amantes  
do desporto vão poder vivenciar no decorrer do evento
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Era ainda, por altura do povoamento do Pico, 
chamado de ‘Lugar dos Ilhéus’ e já os primei-
ros habitantes celebravam o culto, na então 
erguida ermida de Santa Maria Madalena. 
Distante vai o século XV,  mas o Padre conti-
nua a sentir “os madalenenses devotos da sua 
padroeira, Santa Maria Madalena”. É a santa 
“que os acompanha em todos os momentos, 
tanto nos de alegria e de felicidade, como 
também nos mais difíceis, de dificuldade e 
provação”, regista, reforçando “o carinho espe-
cial e a ligação que existe entre os crentes e a 
sua padroeira”. 
A comemoração das Festas de Santa Maria 
Madalena tem, portanto, raiz na fé cristã e 
configura-se como um momento de elevação 
espiritual para o concelho. A fazer prova disso 
mesmo “são os novenários de preparação. 
Nove dias em que os muitos fiéis enchem a 
Igreja da Matriz, para celebração da eucaris-
tia, para pregações e confissões”, esclareceu o 

Maria Madalena: a santa 
que deu nome à Vila  
por fé dos povoadores 

pároco. Para ajudar a “orientar espiritualmen-
te os crentes”, o novenário e festa de 1 
contarão com a presença do Padre Marco 
Paulo de Bettencourt Gomes, pároco da fre-
guesia da Fajã de Cima, na ilha de São Miguel.   
A grande manifestação religiosa está, contu-
do, reservada para  de julho, dia litúrgico 
que, na presente edição, conta com “a particu-
laridade de o Papa Francisco ter elevado a 

celebração à categoria de Festa”, sinalizou o 
Padre Marco Martinho. 
Nessa ocasião, dia de Santa Maria Madalena e 
feriado municipal, são milhares de pessoas que 
acorrem à solene procissão, que este ano irá 
reunir bandas filarmónicas de todas as ilhas do 
triângulo e ainda da Terceira.      
  O tema religioso escolhido para a presente edi-
ção foi ‘Misericordiosos como o Pai’, fazendo jus 
ao que o Papa escolheu para celebrar este 
Jubileu. O Padre faialense referiu que o tema 
não podia ser “mais ajustado” ao contexto e 
lembrou que “Santa Maria Madalena, discípula 
de Jesus, deixou-se apaixonar pela misericórdia 
de Deus, tornando-se ela, e para o povo crente, 
em apóstola da misericórdia”. 
Questionado sobre se as festas, à margem da 
sua vertente profana, têm servido para reaproxi-
mar a juventude dos valores da igreja, o pároco 
deu conta que não obstante “o arrefecimento 
da prática religiosa que se constata após o cris-
ma, os nossos estudantes universitários - e o 
pico tem uma grande percentagem deles - 
quando regressam de férias querem estar pre-
sentes e incorporar a procissão com os respeti-
vos trajes académicos”. Cada um sabe no seu 
interior aquilo que tem para agradecer, prosse-
guiu, “e apesar de nem todos participarem na 
eucaristia domingo após domingo, nos momen-
tos fortes lá estão eles e a sua fé não está 
esquecida”, sublinhou.

Marco Paulo de Matos Martinho é, desde , o pároco da Matriz de Santa 
Maria Madalena. O padre faialense explica a profundidade do culto religioso 
e a forma como a fé se manifesta em torno da padroeira do concelho  
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