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As Festas de Santa Maria Madalena são um 
dos maiores eventos da ilha do Pico. Que 
impacto têm estas festas no concelho? 
Trazendo milhares de pessoas à Madalena, as 
festas repercutem-se na economia local de 
forma muito evidente e acentuada, em parti-
cular no que respeita ao turismo, promoven-
do a dinamização de todos os setores a mon-

tante e a jusante desta área. Da hotelaria à 
restauração, passando pelas empresas maríti-
mo-turísticas, de animação noturna e cultu-
ral, as Festas de Santa Maria Madalena pro-
movem uma inigualável dinamização destas e 
de muitas outras áreas de atividade, catapul-
tando os ganhos e revitalizando o nosso teci-
do empresarial. 

As Festas da Madalena  
são assim: uma ode às 
“tradições, à cultura e um 
hino ao nosso povo”
José António Soares, presidente da Câmara Municipal da Madalena, espera 
uma grande enchente durante as festas, que vão decorrer de 1 a  de 
julho. Com um dos “programas mais apelativos das últimas décadas”, o 
autarca antecipa as novidades e os grandes nomes em cartaz, dando conta 
da importância do evento. Quer-se reforçar as raízes culturais madalenenses, 
promovendo a dinamização do tecido económico e social do concelho
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Qual foi a maior preocupação da autarquia 
para esta edição e que novidades pode 
adiantar? 
As Festas da Madalena conquistaram, nos últi-
mos anos, uma enorme notoriedade, cativan-
do milhares de pessoas de todas as ilhas dos 
Açores, Portugal Continental, e, muito em par-
ticular, da diáspora. Este ano, mantivemos o 
modelo, que granjeou todo este sucesso, apre-
sentando algumas novidades. Esta edição cele-
bra a eleição da Madalena como Cidade do 
Vinho, o que irá refletir-se não apenas na pro-
gramação, com a realização da II Feira do 
Vinho da Ilha do Pico, como também em todo 
a linha gráfica e a decoração preparada, cele-
brando esta grande conquista de todos os 
madalenenses, os verdadeiros heróis desta 
epopeia de pedra. 
O que deixa como sugestão a quem não 
conhece as Festas de Santa Maria Madalena? 
Não deixem de nos visitar! As Festas de Santa 
Maria Madalena 1 apresentam, sem dúvida, 
um dos programas mais apelativos das últimas 
décadas, com artistas consagrados no panora-
ma musical nacional e os melhores DJ do 
mundo. A par da música, as Festas da 
Madalena celebram o nosso povo, as nossas 
tradições, com muito folclore, marchas, bandas 
locais, numa verdadeira cornucópia de artes, 
desde a literatura à pintura. 
O meu único conselho é mesmo que façam as 
vossas reservas para a deslocação e alojamento 
o mais rapidamente possível, assegurando a 
vossa presença. A diversão é garantida! 
Quantos visitantes são esperados? 
Ano após ano, as festas batem um novo recor-
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de de visitantes. Esta edição, não será, certa-
mente, exceção. Esperamos uma  grande 
enchente, estando, neste momento, tudo pre-
parado para acolher  aqueles que, por esta 
altura, façam da Madalena a sua casa. 
Orgulhamo-nos de todos os anos colocar à dis-
posição dos nossos munícipes e visitantes mais e 
melhores infraestruturas e equipamentos coleti-
vos, estrategicamente planeados e em plena 
articulação, que fazem da Madalena um 
Município extremamente atrativo, que certa-
mente irá seduzir todos aqueles que nos visitam. 
O evento tem sempre sabido abraçar a verten-
te religiosa à profana. A tradição vai manter-
se este ano? 
A génese das nossas festas reside, precisamente, 
na celebração da fé, sendo o dia  de julho, dia 
da padroeira, Santa Maria Madalena, o nosso 

feriado municipal e o dia maior destas festivida-
des. Assim, a vertente religiosa e a tradição 
revestem-se de particular importância, fazendo 
das Festas de Santa Maria Madalena muito mais 
que um festival de verão, celebrando as nossas 
tradições, com diversas atividades, das quais 
gostaria de destacar a II Feira do Vinho da Ilha 
do Pico, que trará os melhores vinhos de 
Portugal à Madalena, o festival de filarmónicas 
‘Sons do Triângulo’, reunindo bandas filarmóni-
cas de todas as ilhas do triângulo, e ainda o 
Quiosque do Triângulo, oferecendo aos visitan-
tes 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 há dois 
anos, 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. 
Considera, portanto, que as Festas de Santa 
Maria Madalena já se constituem como um 
importante cartaz turístico do concelho... 
...Sem dúvida! As Festas de Santa Maria 
Madalena assumem-se como o maior cartaz de 
promoção concelhia, assim como as Festas do 
Senhor Bom Jesus Milagroso. Ano após ano, 
estas festividades vincam o seu lugar cimeiro 
na ilha e na região, seduzindo um número cres-
cente de pessoas. Refletem a nossa cultura, a 
nossa identidade, impulsionando todo o setor 
turístico e a economia do concelho e da ilha. 
Por outro lado, qual é o entusiasmo que 
pauta os madalenenses por essa altura do 
ano? 
As Festas de Santa Maria Madalena são vividas 
por todos os picoenses, e muito em particular 
pelos madalenenses, com uma enorme alegria. 
Esta é uma festa, em que se celebram as nos-
sas tradições, a nossa cultura, num hino ao 
nosso povo, que as vivência de forma emotiva. 
Por esta altura do ano, a Madalena recebe 
também um sem número de emigrantes, que 
regressam à sua terra natal, bem como cente-
nas de estudantes universitários, que retornam 
aos seus lares. As famílias estão de novo reuni-
das, celebrando a vida.
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Madalena. O concelho mais jovem do Pico, a 
ilha que possui o mais elevado índice de enve-
lhecimento dos Açores, não descura as suas 
características e, por isso, as Festas de Santa 
Maria da Madalena têm um cartaz pensado 
para todas as faixas etárias e gostos musicais. 
Do pop cantado em português até ao rock, do 
fado ao hip-hop e sem esquecer o que de 
melhor se faz na música eletrónica, o cartaz 
contempla vários nomes sonantes do panora-
ma musical nacional e internacional. 
Átoa, Resistência, Mundo Segundo & Sam The 
Kid, Rui Veloso e Mariza são os grandes nomes 
que vão passar pelo palco do recinto e prome-
tem levar os festivaleiros ao rubro. 
Átoa é uma das bandas do momento e vai 
tocar na Madalena, no dia 1 de julho, inte-
grando um périplo musical que varre o país de 
norte a sul. ‘Distância’ e ‘Falar a Dois’, dois dos 
singles mais acarinhados pelo público, serão 
temas a constar do repertório. 
No dia seguinte, quinta-feira, o hip-hop ‘tuga’ 
chega às Festas através das rimas e batidas dos  
MC Mundo Segundo & Sam The Kid. A dupla já 
alcançou o estrelato em Portugal e o trabalho 
conjunto dispensa apresentações. Afinal, quem 
nunca ouviu os temas ‘Também Faz Parte’ e ‘Tu 
Não Sabes’?    
O pai do rock português também não quis fal-
tar à ocasião. Rui Veloso sobe ao palco na 
sexta-feira, trazendo consigo quatro décadas 
de sucesso e, com elas, músicas que insistem 
em fazer parte da atualidade - ‘A Paixão’, ‘Chico 
Fininho’ e ‘Não há Estrelas no Céu’, são alguns 
exemplos por entre o manancial de êxitos.  
No sábado,  de julho, os icónicos Resistência 
trazem tudo aquilo a que já habituaram o 
público nos últimos  anos de estrada: um 
espetáculo que vai ao coração de quem assiste 

Resistência, Rui Veloso   
e Mariza num cartaz com 
vários DJ do top mundial
Átoa, Rui Veloso, Mariza, Resistência, Mundo Segundo & Sam The Kid 
juntam-se a Mastiksoul, Diego Miranda, Pete Tha Zouk e Kura na missão 
de fazer destas Festas de Santa Maria Madalena as melhores de sempre    

com clássicos como ‘Amanhã é Sempre Longe 
Demais’, ‘Circo de Feras’, ‘Marcha dos 
Desalinhados’ e ‘Não Sou o Único’. 
Entretanto, os concertos no palco principal 
encerram-se no domingo com o fado de 
Mariza. A fadista, provavelmente a com maior 
dimensão internacional depois de Amália, pro-
mete uma noite animada e sentida. Como tal, 
vai apresentar um repertório que vai visitar as 
músicas ‘Gente da Minha Terra’ e ‘Chuva’, bem 
como o mais recente álbum ‘Mundo’. 
Na Tenda Eletrónica, a garantir que a ‘farra’ na 
Madalena se prolonga até de manhã, estarão 
alguns dos melhores DJ do mundo. 
A jornada eletrónica arranca, no dia 1 de julho, 

com Paulino Coelho e Meninos da Vadiagem, e 
na madrugada do dia seguinte vai ser a Rebel 
Kidz Crew a primeira a ocupar a ‘cabine de som’. 
Seguir-se-ão Mastiksoul e Prata na quinta-feira; 
Diego Miranda & MC Katorz e Deepblue na 
sexta-feira e Pete Tha Zouk no sábado. A verten-
te eletrónica das Festas de Santa Maria 
Madalena termina no domingo ao som de Kura. 
Como nos recorda a revista britânica DJ Mag, 
Mastiksoul, Diego Miranda, Pete Tha Zouk e 
Kura figuram no top 1 dos melhores DJ do 
mundo. Para vê-los, tal como todos os artistas 
que pisarão o palco do recinto, deve adquirir o 
seu ingresso na Câmara Municipal da Madalena 
ou à entrada do recinto de espetáculos. 
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A par dos grandes concertos, as Festas da 
Madalena estão apostadas em promover as 
tradições locais e valorizar o respetivo patrimó-
nio cultural. 
Por essa razão, estas “gentes que são Terra de 
vinha, que são Mar bravo, que são roda de 
Chamarrita” - como nos lembra o tema da ante-
rior edição - orgulham-se de ver organizada a 
quarta edição do Festival de Folclore, que vai 
decorrer no palco do Centro da Vila, no dia 1 
de julho. Dos dez grupos folclóricos que vão par-
ticipar, destaque para o Grupo Folclórico e 
Etnográfico de Macinhata do Vouga e para o 
Grupo Folclórico de Penafiel, ambos oriundos 
de Portugal Continental. 
Durante os vários dias de programa serão tam-
bém vários os grupos que subirão ao palco 
Chamarrita, mantendo viva essa dança ancestral  
que perdura na ilha Montanha. 
Entretanto, no dia  de julho (sábado), o tradi-
cional Festival ‘Sons Do Triângulo’ volta a ter 
lugar nos palcos do Largo Cardeal Costa Nunes 

Marchas, chamarritas  
e folclore mantêm  
viva a essência ‘picarota’  

e do Centro da Vila, tendo como protagonistas 
as filarmónicas União Faialense, de Santo 
Amaro, União Ribeirense, União Artista de São 
Roque e Sociedade Estímulo. 
Já no domingo, serão nove as marchas popula-
res - algumas das ilhas do Faial, Terceira e São 
Jorge - que percorrerão o circuito entre o Cais 
Velho, o Largo Cardeal Costa Nunes e a Avenida 
Machado Serpa, enchendo a Madalena de cor e 
perpassando a alegria que lhes são próprias.  

Feira do Vinho volta a fazer parte do programa 
Numa ilha em que o traço agrícola se funde 
com a vinha cultivada no chão de lava preta, 
uma feira do vinho não podia deixar de ser 
aposta. Até porque, sublinhe-se, a Madalena 
celebra o facto de ter sido considerada Cidade 
do Vinho.  
No ano passado, no decorrer da I Feira do 
Vinho da Ilha do Pico, mais de uma centena de 
marcas de vinhos brancos, tintos e rosés de 
todo o país, expostos por 1 stands, conquista-
ram aqueles que a visitaram. A intenção, 
agora, é que esta segunda edição do evento 
revele o mesmo sucesso ou suplante o que se 
verificou na primeira. 
A Paisagem da Cultura da Vinha do Pico foi clas-
sificada em  como Património Mundial da 
Unesco. Por entre as cerca de  marcas comer-
ciais a circular no mercado, a grande maioria 
teve lá berço e hoje são perto de  os produ-
tores picoenses que contribuem para originar 
esses vinhos certificados.  

A Madalena esforça-se por promover o seu património cultural, sem descurar 
os traços da ruralidade que lhe são intrínsecos. Regressam, portanto, 
as rodas de chamarrita, os grupos de folclore e as marchas populares 
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As Festas da Madalena são também as festas 
do desporto e, este ano, à semelhança de ante-
riores edições, o cartaz volta a apresentar uma 
vasta panóplia de provas náuticas e terrestres. 
A iniciativa parte da Câmara Municipal da 
Madalena que, dividindo esforços com o  
Serviço de Desporto do Pico, Clube Naval 
da Madalena, Associação de Atletismo do 
Pico e Associação Perdidos Pelo Pico, pros-
segue o objetivo de sensibilizar as pessoas 
para a importância do desporto, ao mesmo 
tempo que acrescenta às festas um cariz 
multifacetado. 
Assim, haverá lugar a torneios de vólei no 
campo da Praia da Madalena, gincanas de bici-
cleta no Largo do Cardeal Costa Nunes e 
Avenida Machado Serpa, bem como a provas 
de vela ligeira e motonáutica no exterior da 
baía do concelho. 
O Todo-o-Terreno volta a juntar-se ao progra-

ma das festas e, pelo terceiro ano consecuti-
vo, reserva várias provas de Classe Turística, 
T1, T e Trial.  
Se tiver interesse, saiba que a concentração 
dos jipes e veículos SUV está agendada para o 
dia  de julho, à 1 horas, na Rampa do Porto 
Velho. Posteriormente, os automobilistas dos 
veículos reservados à Classe Turística têm 
desenhado um passeio com pouca exigência 
de navegação. Outros cumprirão provas mais 
exigentes e complexas de T1, T e Trial, a partir 
das 1 horas.  
Nesse mesmo sábado, vai igualmente realizar-se 
o III Triatlo das Festas da Madalena e, segundo 
a organização, vai estar “repleto de novos desa-
fios” que prometem seduzir os apaixonados do 
BTT, atletismo e desportos náuticos. 
A participação na prova pode ser individual ou 
por equipas (femininas/ masculinas ou mis-
tas), que deverão ser formadas por três ele-

mentos, cada um executando apenas uma 
modalidade: caiaque, ciclismo ou corrida, num 
percurso de  milhas náuticas em caiaque, 1, 
 quilómetros em bicicleta (ou , quilóme-
tros para participações individuais) e , qui-
lómetros de corrida. 
O triatlo vai ter como pano de fundo algumas 
das mais belas paisagens do município. No 
mar a competição vai passar pelos ilhéus 
Deitado e Em Pé. Depois, na prova de BTT, as 
equipas percorrerão zonas como a da Barca e 
da Madalena, ainda antes de passarem à prova 
de atletismo. A caminho da meta, os atletas 
terão a particularidade de  poder ver o bagaço 
vermelho servir de cenário à corrida.  

Provas no mar e em terra  
prometem novos desafios 
aos amantes do desporto
Na missão de ir além do mero festival de verão, a Madalena volta a 
apresentar uma agenda desportiva durante o evento. Como em anos 
anteriores, as paisagens concelhias serão pano de fundo das provas  
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As Festas de Santa Maria da Madalena têm 
manifestamente uma oferta profana, mas não 
descuram as suas raízes religiosas. Como olha a 
intensidade com que os fiéis vivem estas festas? 
 As festas de  Santa Maria Madalena são vivi-
das intensamente pelos cristãos madalenenses 
ao longo do novenário de preparação, que ao 
longo dos nove dias que antecedem a festa 
acorrem à Matriz da Madalena para prepara-
rem a festa através da celebração da 
Eucaristia, da escuta da Palavra e abeirando-se 
do sacramento da reconciliação. 
No dia maior da Vila e do concelho - o dia de 
Santa Maria Madalena - feriado municipal, cen-
tenas de fieis da Madalena, restantes freguesias 
da ilha do Pico, das ilhas vizinhas e da imigra-
ção rendem a sua homenagem à Padroeira, par-
ticipando na Missa da festa e na solene procis-
são que percorre as principais artérias da vila. 
...Continua a haver um carinho especial por 
parte dos madalenenses em torno da sua 
padroeira, então? 
Sem dúvida que os madalenenses são devotos 
da sua Padroeira, que desde a primeira hora 
acompanha com a sua intercessão aqueles que 
habitam estas pedras negras do ‘lugar dos 
ilhéus’. No coração e na vida de cada madale-
nense há um lugar muito especial consagrado 
a Santa Maria Madalena.  
 Entretanto que momentos religiosos prefere 
destacar destas comemorações em tributo a 
Santa Maria Madalena? 
Além do novenário que já referi, destaco no dia 
da festa pela manhã a celebração da Eucaristia 
com a celebração do Sacramento do Batismo, ani-
mada pelo coro juvenil da Matriz da Madalena,  
seguindo-se a bênção anual das viaturas com a 
saudação das mesmas à Padroeira com a presen-
ça dos motards, Bombeiros da Madalena e todos 
os particulares que desejarem se associar.  
O ponto alto da festa é a Eucaristia solene da 
tarde do dia da Padroeira, este ano presidida 
por D. João Lavrador,  Bispo de Angra e conce-
lebrada pelo clero da ilha, seguindo-se a pro-
cissão pelas principais artérias da vila acompa-
nhada por oito filarmónicas. 
A juventude do concelho adere a essas cele-
brações, assim como o público em geral? 
A presença da juventude nota-se principalmen-
te na procissão, na qual se incorporam muitos 
jovens nas fileiras dos agrupamentos de escu-
teiros do concelho, nos estudantes universitá-

No coração de cada fiel 
“há um lugar consagrado  
a Santa Maria Madalena”
Marco Paulo de Matos Martinho, pároco da Matriz de Santa Maria 
Madalena, fala à Açores Magazine sobre a forma como as festas em 
torno da padroeira do concelho são vividas pelos fiéis e dos principais 
acontecimentos religiosos que se erguem em sua homenagem
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rios que com os seus trajes académicos agrade-
cem a ajuda da sua amada Padroeira, assim 
como de muitos outros que acompanham os 
seus familiares nesta grande manifestação 
pública da fé dos madalenenses.  
Qual foi o tema religioso escolhido para esta 
edição e porquê? 
Escolhemos para este ano a temática pastoral 
da nossa diocese para este ano do centenário 
das aparições de Nossa Senhora em Fátima: 
“Fazei o que Ele vos disser”. 
Convidámos para pregar ao novenário o sacer-
dote Padre Jacob Vasconcelos,  que presidirá a 
todas as novenas, dirigindo-nos a Palavra em 
nome do Senhor. Presidirá pela primeira vez à 
festa de Santa Maria Madalena o Senhor D. 
João Lavrador, Bispo de Angra. 

No domingo dentro das novenas, a paróquia 
Matriz da Madalena homenageará o 
Reverendo Padre Raimundo Bulcão Duarte, 
nos seus  anos de vida sacerdotal,  dos 
quais ao serviço da Matriz da Madalena. A 
homenagem constará de Missa de ação de 
graças, da atribuição do seu nome a uma 
artéria da vila da Madalena, seguindo-se um 
almoço de confraternização com todos os 
paroquianos que desejarem associar-se a esta 
homenagem.  
Salientamos ainda o cortejo de oferendas em 
favor da Igreja Matriz de Santa Maria Madalena,  
que no final da tarde do domingo 1 de julho 
convergirá para o Largo Cardeal Costa Nunes as 
oferendas trazidas pelas várias zonas da 
Paróquia para serem arrematadas. 
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