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O que diferencia as Festas da Praia em relação 
aos demais festejos concelhios? 
As Festas da Praia diferenciam-se pela multiplici-
dade de eventos que oferecem, possibilitando que 
todos os que nos visitam, num mesmo momento, 
possam optar por um determinado momento que 
melhor vai de encontro ao seu gosto e vontade. 
Temos uma cidade que, em toda a sua exten-
são, se envolve como palco das festas, permitin-
do que, em diferentes locais, se possa usufruir 
da hospitalidade e da animação únicas que 
caracterizam os Praienses. 
Quem visita a Praia nesse 
período tem à sua disposi-
ção as mais variadas 
opções gastronómicas – 
da Feira de 
Gastronomia às tas-
quinhas no Clube 
Naval, por exemplo -; 
tem acesso a um car-
taz musical de excelên-
cia, com concertos para 
todos os gostos musicais; 
pode divertir-se noite dentro 
com a atuação de vários DJ; pode 
preferir um programa mais tradicional, 
assistindo, no Palco Tradições, à exibição de fol-
clores, cantoria, fado, bailinhos de Carnaval, etc. 
É por tudo isso que advogamos as Festas da 
Praia como Terra e Palco de Alegria, onde as nos-
sas tradições e artes e o que de melhor se pro-
duz musicalmente convivem de mãos dadas, 
construindo um cartaz que é, sem sombra de 
dúvida, impossível não atrair todos. 

“Terra e Palco 
da Alegria  
nas Festas  
da Praia”
Roberto Monteiro, presidente  
da autarquia: Durante as Festas da 
Praia a verdadeira identidade 
praiense “revela-se e atualiza-se”

As Festas da Praia são, cada vez mais, um verda-
deiro chamariz turístico da cidade e do concelho? 
Sem dúvida. Aliás, basta estar na cidade na 
semana antes e durante as Festas para perceber 
a vitalidade que este evento gera, quer social-
mente quer economicamente. 
Todos aqueles que vêm às Festas da Praia mani-
festam o seu encanto com este evento. Quer pela 

organização, mas particularmente pelo 
ambiente que se vive, pela anima-

ção e boa disposição, pela 
experiência que conseguem 

vivenciar nesses dias. 
Durante as Festas da 
Praia a verdadeira iden-
tidade praiense revela-
se e atualiza-se. 
Quer em termos ima-

géticos quer de 
feedback, as Festas da 

Praia são, de facto, o nosso 
maior cartaz turístico. 

Sem falar dos mercados açoriano, 
nacional e diáspora, é possível captar o 

interesse doutros turistas para os festejos? 
Sim. E temo-lo feito ao longo dos anos. E, por 
vezes, sem nos darmos conta disso! 
Por exemplo, no ano passado, a propósito da 
reunião dos Extreme, houve um grupo de via-
jou do norte da Europa propositadamente para 
esse concerto. 
Além disso, temos apostado fortemente quer 

na Diáspora quer no mercado norte-americano, 
cuja ligação à Base das Lajes é motivo justifica-
dor de um regresso à Praia, aliado à oportuni-
dade de vivenciar estas Festas. 
Em termos de alojamento, o concelho da 
Praia da Vitória (e até a própria Ilha Terceira) 
reúnem capacidade de resposta em relação ao 
aumento de procura turística? 
As Festas da Praia provocam o esgotamento da 
oferta hoteleira e residencial no Concelho e na 
Ilha.  
Nos últimos anos, temos assistido também ao 
crescimento da opção por alugar ou encontrar 
uma residência familiar. 
Além da boa mesa, música agradável e praia 
de banhos espaçosa, o que as Festas da Praia 
têm mais para oferecer? 
Acima de tudo, uma imensa animação e hospi-
talidade, onde é impossível uma pessoa não se 
divertir. 
Mas, para lá da gastronomia, da música e das 
zonas balneares, temos as nossas tradições que se 
atualizam neste evento; temos a Festa Brava, uma 
tradição única; temos desfiles e cortejos ímpares; 
um cartaz musical de excelência; opções gastronó-
micas da mais variada proveniência e excelência. 
Temos uma cidade engalanada e hospitaleira, 
num ambiente único, envolvido pela enorme 
baía que abraça a urbe e nos descansa o corpo 
e a alma. 
Todo o programa está atualizado nas redes sociais 
e no site das festas (www.festasdapraia.com).

Entrevista
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“Festas são 
uma montra 
da nossa 
produção 
cultural”
Tibério Dinis, vereador da Cultura 
da autarquia, sustenta que  
as Festas da Praia são “um marco no 
calendário festivo”

Entrevista

As Festas da Praia são já um ponto incontor-
nável do calendário festivo dos Açores e, 
mesmo, à escala nacional? 
Pela sua dimensão, envolvência e, acima de 
tudo, pelo ambiente gerado em toda uma cida-
de e um concelho, as Festas da Praia são, sem 
dúvida, um marco no calendário festivo. 
Temos o maior festival de música eletrónica; um 
cartaz musical de enorme qualidade; uma feira de 
gastronomia que ombreia com as melhores do 

país; cortejos de rua 
de excelência; tudo 
emoldurado por uma 
extensa baía, durante 
dez dias em que a ilha 
e as suas gentes vivem e 
sentem estas festas. É um 
cenário único que só quem 
vive e experiencia pode comprovar. 
Da edição de 1, em seu entender, quais 
são os grandes destaques? 
No cartaz musical, eclético e mainstream, destaco 
obviamente a Paula Fernandes, o Cock Robin ou o 
António Zambujo, por exemplo. Embora seja injus-
to fazê-lo porque em todas as noites há nomes 
grandes da música nacional ou internacional. 
Aliás, pela procura de ingressos e pelo feedback 
que vamos tendo nas redes sociais, por exemplo, 
é um cartaz muito apelativo e que vai de encontro 
ao gosto da maioria das pessoas. 
Depois, ao nível tauromáquico, o ponto alto é, 
sem dúvida, a corrida comemorativa dos 1 
anos de vida do Grupo de Forcados Amadores 
do Ramo Grande. Será um evento carregado de 
simbolismo, com a mudança do cabo do grupo, 
entre outras homenagens. No entanto, as duas 
corridas de praça apresentam cartéis de reno-
me. Estou certo que teremos praças cheias, com 
é hábito nas Festas da Praia. 
As Festas da Praia constituem uma montra 
apetecível para a produção cultural que se faz 
no concelho durante todo o ano? 

Em certa medida, sim. Aliás, as Festas da Praia são 
também palco para nossa produção artística. A 
primeira noite do Blue Music Resort, por exemplo, 
conta com o concerto da Maria Bettencourt. 
Também está agendada a atuação do DJ Souza. 
No palco da Marina, são vários os grupos e artis-
tas locais. A nossa produção de índole mais popu-
lar garante, em exclusivo, o palco Tradições, na 
Praça Francisco Ornelas da Câmara. E, em vários 
locais, teremos exposições e momentos que enal-
tecem e valorizam a nossa produção cultural. 
As nossas filarmónicas, as nossas marchas, os nos-
sos bailinhos de Carnaval, a Cantoria, são elemen-
tos centrais na programação das Festas da Praia, o 
que prova a constante preocupação das organiza-

ções em fazer conviver as nossas tradi-
ções e produção cultural com 

outras experiências. 
Acha que a amplitude do 

cartaz é suficiente para 
atrair a vinda e participa-
ção de público oriundo 
das várias faixas etárias? 
Este ano, como em edi-
ções anteriores, as Festas 

da Praia têm um cartaz 
musical extremamente trans-

versal e variado, que vai do 
Cock Robin ao Piruka, passando 

pela Paula Fernandes ao António 
Zambujo, além dos mais variados estilos de músi-
ca eletrónica contratados para animar as noites no 
Blue Music Resort. 
Ao mesmo tempo, o palco da Marina e o palco 
Tradições apresentam um cartaz capaz de atrair 
quem nos visita e pretende reviver tradições ou 
estilos mais populares. 
Depois, quem não quer música, mas sim bons 
momentos de convívio, pode optar pela Feira 
de Gastronomia ou pelas tasquinhas no Clube 
Naval, ou aproveitar para passear pelas ruas da 
cidade e ver vários desfiles. 
Ainda exige margem de inovação no figurino 
dos festejos? 
Há sempre margem para inovação. Aliás, basta 
analisar as recentes edições das Festas da Praia 
para se perceber que, ano após ano, mantemos 
um modelo consolidado, mas introduzindo sempre 
algo de novo, fruto quer das pessoas que convida-
mos para coordenar as festas quer da nossa per-
manente vontade em que as Festas da Praia man-
tenham sempre um elevado nível de atratividade. 
E este só se consegue fazendo coisas novas.

III
  de julho de 1
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O Teatro Acontece é o tema escolhido para a ª 
edição das Festas da Praia, a decorrer entre  a 1 
de agosto.  
O desfile de abertura, na noite de  de agosto, 
conta com aproximadamente 1 participantes, 
dos quais fazem parte, músicos, bailarinos, artis-
tas de teatro locais e convidados. 
“Temos quatro carros alegóricos tendo como base 
e inspiração o teatro e toda a sua envolvência. 
Todo o cortejo pretende focar diferentes géneros 
de Teatro, passando pela mímica e teatro de rua, 
opera, musical, teatro infantil e teatro de revista”, 
especifica a coordenadora das Festas da Praia 
1. 
De acordo com Ana Eduarda Rosa, “o primeiro 
carro foca alguns apontamentos que nos trans-
portam para o interior do teatro, para os bastido-
res, para o que existe atrás do pano e para o sen-
timento que o artista vive antes do pano subir”. 
Já o segundo faz uma abordagem “ao teatro 
musical, assim como uma alusão à ópera, numa 

representação de “O Fantasma da Ópera” com 
uma simbiose musical tendo como componentes 
cénicos no carro, as imponentes escadarias, 
luxuosos lustros, num palco nobre com fosso de 
orquestra bem como toda a envolvência dos 
camarotes e plateia”. 
 O terceiro carro foca o teatro infantil, e um 
excerto da peça “O Gato das Botas” que esteve 
recentemente em cena no teatro Armando Cortez 
pela Companhia de Teatro Infantil de Lisboa.  
Por último, o quarto carro pretende que “o teatro 
aconteça, numa homenagem ao Teatro de 
Revista à Portuguesa representando toda a sua 
dinâmica cor alegria vida e glamour”. 
 “O cartaz foi inspirado nos vários aspetos do 
teatro. Pretendemos dar enfoque não só à repre-
sentação, mas também à música e à dança, 
aliando estas três vertentes”, sublinha. 
“O cortejo de abertura procura “demonstrar a 
evolução do teatro”. Sendo assim, “apostaremos 
também em géneros de música diversificados a 

fim de alcançarmos todos os públicos”, refere 
Ana Eduarda Rosa.  
O desfile infantil, a 1 de agosto, constitui outra 
grade atração dos festejos. Este ano foi idealiza-
do a pensar nas diferentes faixas etárias.  
“O cortejo abre com o tema” Winnie the Pooh” 
dedicado às crianças mais pequenas, seguindo-
se “Zootrópolis” pensando nas crianças um 
pouco mais velhas, e termina com o tema “A 
Bela e o Monstro”, um tema quase intemporal, 
que tem marcado e encantado crianças jovens e 
adultos. Um cortejo que, sem dúvida, promete 
muita cor, alegria e fantasia abraçando várias fai-
xas etárias”, descreve a coordenadora das Festas 
da Praia 1. 
Marchas populares (dia ), danças de Carnaval 
(dia ), bandas filarmónicas (dia 1), carros clás-
sicos (dia 11) e grupos folclóricos (dia 1) protago-
nizam os restantes desfiles dos festejos. 

O Teatro Acontece 
é o fio condutor 
das Festas da Praia 1 
Todas as envolvências do Teatro ocupam posição de destaque  
no programa das Festas da Praia 1
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A cantora/compositora/instrumentalista brasilei-
ra Paula Fernandes é a cabeça de cartaz dos con-
certos no palco do Blue Music Resort no âmbito 
das Festas da Praia 1. 
Vencedora do Grammy Latino de Melhor Álbum 
de Música Sertaneja (1), a vinda de Paula 
Fernandes à Praia da Vitória corresponde à pre-
ferência manifesta pelo público “nas redes 
sociais e de viva voz junto à organização”. 
“Os temas musicais da Paula Fernandes passam 
constantemente nas telenovelas da Globo e reú-
nem admiradores de diferentes faixas etárias”, 
contextualiza o responsável pelo Blue Musical 
Resort. 
Os valores cobrados pela cantora brasileira são 
“semelhantes às dos cabeças de cartaz de edi-
ções anteriores”, adianta Luís Leal, sublinhando 
que “face à sua presença em Portugal é possível 
reduzir significativamente nos encargos”. 
Os americanos Cock Robin e o português 
António Zambujo são outros dos nomes que 
sobem ao palco do Blue Music Resort, cujo orça-
mento é de 1 mil euros, num investimento 
com garantia de retorno financeiro. 

Pela primeira vez, a organização do festival 
musical colocou bilhetes à venda on-line, sendo 
que em termos globais “a procura tem sido 
manifestamente superior em relação aos últimos 
anos”, afiança Luís Leal. 
No primeiro dia das Festas da Praia, o Blue 
Music Resort acolhe a atuação da artista tercei-
rense Maria Bettencourt, seguindo-se o espetá-
culo de “Cock Robin”, uma banda norte-america-

na de pop-rock, fundada no início da década de 
. Mais tarde, decorrerão a Festa dos Trintões 
e a apresentação do dj local Fourty. 
Para o sábado, dia , está previsto o concerto 
do músico português Virgul, bem como um live 
show com o dj Souza. Neste dia, sobem ainda 
ao palco do Blue Music Resort o dj holandês 
Sebastian Hooft e o dj local Master Vibes. 
No dia , a noite será abrilhantada pelo artis-
ta angolano Matias Damásio, seguindo-se o 
espetáculo da asiática Kaylova. Mais tarde, 
atua ainda o dj local Rodrigo do Ó. 
A 1, o grupo de música tradicional açoriana, 
Myrica Faya, apresenta-se no palco do Blue 
Music Resort. De seguida, atua o músico por-
tuguês António Zambujo. Segue-se a apresen-
tação do dj Blnd, proveniente dos Estados 
Unidos. A noite culmina com as atuações do 
trio português Karetus e do dj terceirense 
Rod’ Ávila. 
Para o dia 11, estão agendados os espetáculos 
do dj local Rushrap, bem como do rapper 
nacional Piruka. Seguem-se os britânicos 
Sigma, o dj português Van Breda e o dj tercei-
rense John C. 
O concerto de Paula Fernandes é a 1 de 
agosto. Mais tarde, pisam o palco do Blue 
Music Resort os italianos Daddy’s Groove e 
os húngaros Stadiumx. A noite termina com 
os dj locais Brothers on Dish 
Nos dias ,  e  de agosto, a entrada no 
Blue Music Resort será gratuita, estando a 
animação musical a cargo de Tiago Teófilo, 

proprietário do Amazona Bar. 
Os ‘vouchers’ de acesso ao Blue Music Resort 
têm um custo de  euros, podendo ser adquiri-
dos, até  de julho, na Academia de Juventude 
e das Artes da Ilha Terceira, nas lojas RIAC, no 
Queijo Vaquinha ou nos supermercados Guarita. 
A partir do dia 1 de julho, dia da abertura do 
Secretariado, em funcionamento entre as h e 
as 1h, passam a custar  euros.

A cantora brasileira promete (en)cantar no palco do Blue Music Resort.  
Mas a oferta musical é longa e variada
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Paula Fernandes  
cabeça de cartaz  
do Blue Music Resort



Açores 
magazine

VI
  de julho de 1

O cartaz da Feira das Festas Praia 1, que 
decorre a  e  de agosto, conta com cavaleiros 
nacionais Luís Rouxinol, João Moura Jr. e Luís 
Rouxinol Jr. e os terceirenses João Pamplona e 
Tiago Pamplona. Este ano, as Festas da Praia 
apresentam no seu programa duas corridas de 
touros, sendo que a de  de agosto destina-se a 
assinalar o 1º aniversário do Grupo de Forcados 
Amadores do Ramo Grande. Na corrida de  de 
agosto (concurso de ganadarias), atuam os cava-
leiros João Moura Jr., João Pamplona e Luís 
Rouxinol Jr., ficando as pegas dos touros da Casa 
Agrícola José Albino Fernandes e da ganadaria 
Silva Herculano a cargo do Grupo de Forcados 
Amadores do Ramo Grande e do Grupo de 
Forcados Amigos de São Marcos. Na segunda 
corrida, a  de agosto, participam os cavaleiros 
Luís Rouxinol (pai), Tiago Pamplona e João 
Moura Jr., enquanto as pegas aos seis touros da 
ganadaria António Silva vão ser efetuadas pelo 
Grupo de Forcados Amadores do Ramo Grande. 
Ambas as corridas realizam-se na Praça de 
Touros da Ilha Terceira com início às 1h. O 
vereador da Câmara Municipal da Praia da 
Vitória justificou a realização de mais uma corri-
da de touros integrada no programa das Festas 
da Praia com as comemorações do 1º aniversá-
rio do Grupo de Forcados Amadores do Ramo 
Grande. Tibério Dinis referiu que o reforço da 
vertente da tauromaquia nas Festas da Praia 
teve em conta o facto de a Terceira ser “uma 
terra de aficionados” e que a componente finan-
ceira será suportada pelas receitas de bilheteira 
da feira. “Uma das nossas maiores preocupações 
é a sustentabilidade das corridas. Neste sentido, 
importa referir que o modelo de sustentabilida-
de que temos utilizado, ao longo dos anos tem 
funcionado, visto que há uma grande adesão por 
parte da comunidade, temos garantido grandes 
praças, com muito público e espetáculos de 
enorme qualidade. As corridas estão orçadas em 

 e  mil euros, respetiva-
mente, sendo a receita igual 
à despesa, garantido a sua 
sustentabilidade”, afirmou. 
Filipe Pires, cabo do Grupo 
de Forcados Amadores do 
Ramo Grande, realçou o 
facto de a Feira das Festas da 
Praia 1 contar com “cava-
leiros de renome”. Adiantou 
que entre os cavaleiros que 
integram o cartaz do evento 
estão Luís Rouxinol, que 
comemora este ano  anos 
de alternativa e João Moura 
Jr., que assinala a passagem 
dos 1 anos de alternativa. 
Para Francisco Godinho, pre-
sidente da Tertúlia 
Tauromáquica Praiense, “é 
um grande orgulho para nós 
voltar a organizar as toura-
das à corda que decorrerão 
durante as Festas. Deste 
modo, gostaria de dirigir um 
agradecimento à Câmara 
Municipal da Praia da Vitória 
pela confiança depositada na 
nossa associação”. 
No âmbito dos eventos tau-
romáquicos previstos para a 
ª edição das Festas da 
Praia, terá lugar no Juncal, 
no dia  de agosto, uma 
vacada, pelas 1h, que estará a cargo da 
Ganadaria Humberto Filipe. No dia , haverá 
tourada, à mesma hora, com toiros da mesma 
ganadaria, estando agendada, para o dia , uma 
excursão ao mato, pelas 1h, seguindo-se, 
pelas 1h, uma tourada da Casa Agrícola José 
Albino Fernandes. 

A 1, decorrerá uma tourada nas Quatro 
Ribeiras, às 1h. A tourada à moda antiga terá 
lugar na Rua Padre Rocha de Sousa (caminho do 
cemitério), no dia 11, pelas 1h. 
Para o dia 1, está agendada a tradicional toura-
da no areal da Praia da Vitória, às 1h, com 
toiros da Ganadaria Ezequiel Rodrigues.

Dinastia Rouxinol  
nas corridas  
de praça
Os cavaleiros Luís Rouxinol, João Moura Jr., Luís Rouxinol Jr., 
João e Tiago Pamplona participam nas duas corridas de praça
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Quais os restaurantes que marcam presença 
em mais esta edição da Feira de Gastronomia 
do Atlântico? 
Na edição 1 da Feira de Gastronomia do 
Atlântico, iremos contar com a presença de  
restaurantes: Restaurante “Sabores do Chefe”, 
Praia da Vitória, Terceira; Restaurante “José do 
Rego”, Lagoa, S. Miguel; Restaurante “O 
Típico”, Mealhada; Restaurante “O Torres”, 
Minho; Restaurante “Carnes Barrosã”, Boticas; 
Restaurante “Carne Arouquesa”, Arouca e 
Restaurante “Tasca Algarvia”, Algarve. 
Para além destes restaurantes, a Feira conta 
ainda com a participação de  Charcutarias,  
pastelarias, uma frutaria, Gelado Quinta dos 
Açores e Ginja de Óbidos. 
Ainda à semelhança de anos anteriores tere-
mos a presença da “Venda Açoriana”, espaço 
de mostra, degustação e venda exclusiva de 
produtos dos Açores. 
A procura, por parte dos restaurantes, ultra-
passa em muito a oferta disponível por parte 
da organização? 
A participação na feira é feita a convite da 
organização, não temos tido recusas, mas 
temos de perceber que já não vivemos os 
tempos em que se “pagava” aos restauran-
tes para participar no certame, atualmente 
embora haja apoio ao nível do transporte de 

“Ninguém imagina as 
Festas da Praia sem  
a Feira de Gastronomia”
Domingos Borges, responsável pela Feira do Atlântico, enfatizou o papel 
da gastronomia nas Festas da Praia

matérias-primas, para poder garantir a ofer-
ta de produtos genuínos das diferentes 
regiões, os restaurantes pagam uma renda 
pelo espaço pelo que as participações são 
normalmente plurianuais de forma a garan-
tir a rentabilidade. 
O retorno económico/financeiro dos empresá-
rios tem sido compensador? 

Em regra, é, pois estão sempre dispostos a vol-
tar no ano seguinte.   
Em média, quantos visitantes a Feira de 
Gastronomia acolhe anualmente, sendo que as 
suas proveniências são cada vez mais díspares? 
Os sete restaurantes da feira têm  lugares 
disponíveis, se tivermos em consideração que 
rodam em média duas a três vezes por dia, 
temos cerca de  refeições por dia, se a 
isto somarmos as charcutarias e pastelarias 
que dispõem de  lugares sentados e atendi-
mento ao balcão, estamos a falar de muitos 
milhares de utentes na casa dos  mil. 
Pode considerar-se que a componente gastro-
nómica acaba por ser o “prato forte” das pró-
prias Festas da Praia? 
Não diria que é o “prato forte” porque a festa 
tem outros pontos muito altos e muito popula-
res, diria que é um dos “pratos fortes”, acho 
que chegados aqui, ninguém consegue imagi-
nar as festas sem a Feira de Gastronomia.

Entrevista
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