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O turismo aumentou nos Açores, em particu-
lar em São Miguel, consegue-se fazer uma 
análise de como este aumento se refletiu no 
concelho da Povoação, em termos económicos 
e de empregabilidade?  
O aumento do fluxo turístico nos Açores é por 
todos reconhecido e particularmente no conce-
lho da Povoação, com reflexo bastante positivo 
em todas as freguesias, principalmente se 
tivermos em conta que este concelho oferece 

as mais variadas e diversificadas alternativas 
em termos de atração turística. Neste âmbito 
destaca-se mesmo a freguesia de Furnas como 
uma das mais visitadas no panorama regional.  
O aumento do número de visitantes abriu 
novas perspetivas na oferta de serviços neste 
concelho, como forma de corresponder à satis-
fação de todos os que procuram relativamente 
à diversidade e qualidade de serviços e produ-
tos apresentados, com especial incidência no 

“Pretendemos que a 
Povoação seja um destino 
apetecível ao mercado 
estrangeiro, nacional e local”
Pedro Melo. Com o aumento do turismo, as exigências tornam-se maiores e 
o concelho da Povoação acompanha esta evolução, abrindo novas perspeti-
vas na sua oferta de serviços. Os visitantes crescem no verão mas, segundo 
o autarca, o concelho está preparado e reúne condições de atratividade tam-
bém em outras alturas do ano que não só nesse período
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crescimento dos setores económicos ligados ao 
alojamento, lazer e restauração já existentes, 
mas também suscitando novas iniciativas nes-
tas e em outras áreas, coincidindo com o cres-
cimento económico e com os níveis de empre-
gabilidade no concelho. 
Atualmente o concelho tem conseguido dar 
resposta ao aumento, não só de quem vem 
de fora como também às pessoas de cá que 
visitam a Vila? 
A Câmara Municipal da Povoação tem vindo a 
fazer um esforço significativo para implemen-
tar, ao longo dos últimos tempos, uma cada 
vez maior e melhor dinâmica nomeadamente 
na promoção de novos eventos e enriqueci-
mento dos já habituais que se realizam no con-
celho. Pretendemos assim que a Povoação seja 
um destino apetecível ao mercado estrangeiro, 
nacional e local também, não só pelas belezas 
naturais que fazem deste concelho “o mais  
lindo dos Açores” mas também pela capacida-
de de proporcionar aos nossos visitantes expe-
riencias inesquecíveis, capazes de motivar a 
vinda de cada vez mais pessoas ao concelho 
independentemente do seu local de proveniên-
cia. Entre outros, destacamos a realização de 
uma das mais belas exposições de Camélias 
que se fazem no país, um baile de Carnaval de 
reconhecida qualidade (Baile Verde e 
Amarelo), o presépio das Caldeiras das Furnas 
e mais recentemente o presépio da Vila da 
Povoação (com imagens em tamanho real), 
dois dos maiores festivais de verão do arquipé-
lago (Festa do Chicharro e Festival da 
Povoação), as festas do Corpo de Deus com 
destaque para os tapetes de flores com cená-
rios alusivos ao tema (este ano contaram com 
mais de  mil flores) e a ornamentação das 
ruas, sem deixar de referir as diversas iniciati-
vas de animação que ocorrem um pouco pelas 
seis freguesias do concelho. 
A Povoação tem um dos pontos turísticos 
mais visitados de São Miguel, nomeada-
mente, as Furnas. Em concreto na zona dos 
cozidos é cobrada uma taxa aos turistas, 
aos residentes agora já não. Esta era uma 
medida necessária para, por exemplo, pre-
servar mais o local? 
A freguesia de Furnas é detentora de uma 
beleza inquestionável, pelas suas particularida-
des únicas, que fazem deste local o mais visita-
do dos Açores. Mas claro que a Lagoa das 
Furnas e a “zona dos cozidos “são o ex-libris da 
freguesia, por isso mesmo é um local a preser-
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var e ao mesmo tempo dinamizar como desti-
no turístico de qualidade. Temos mesmo cons-
ciência que a quase totalidade das pessoas que 
visitam a ilha não deixam de passar nas 
Furnas, sendo este um indicativo do potencial 
desta freguesia e desta zona em particular. 
A cobrança de taxas relativamente ao espaço 
em questão é uma forma de conseguir que os 
apreciadores e amantes da natureza possam 
contribuir para a sua preservação, disciplinan-
do a sua utilização e melhorando-se assim as 
suas condições através do controle efetuado 
pela autarquia.  
A receita arrecadada é importante para fazer 
face às necessidades implícitas na intenção de 
propiciar a todos os visitantes melhores condi-
ções de acolhimento e valorização do espaço, 
com a dignidade que ele merece.  
Em termos culturais e de animação, a 
Povoação tem dois festivais que já referiu e  
muitos conhecidos atualmente. Sendo certo 
que não são eventos organizados pela autar-
quia mas foram entregues a associações. Esta 
‘entrega’ foi uma aposta ganha? 
Sem dúvida alguma que esta é uma aposta 
ganha. Relativamente a estes eventos (Festa 
do Chicharro e Festival da Povoação), entre-
gues a associações locais de jovens, a câmara 
tem vindo a ser um parceiro essencial na rea-
lização dos mesmos, dando o seu contributo 
para que o acolhimento efetuado aos nossos 
visitantes seja o melhor possível. Mas, nestes 
casos em particular, o maior investimento foi 
nas “associações” e nas pessoas que as diri-
gem, as quais de uma forma empenhada 
conduziram a que os “nossos” festivais 
pudessem ser, praticamente, auto suficientes 
em termos financeiros.  
As “nossas” associações (Associação Cultural e 
Desportiva Maré Viva e a Associação da 
Juventude do Concelho da Povoação) têm 
demonstrado uma grande capacidade na orga-
nização destes eventos, alcançando resultados 
muito positivos que vão além da enorme quali-
dade dos festivais que organizam. Ou seja o 
trabalho desenvolvido por estes jovens é tam-
bém um forte contributo para a promoção do 
concelho da Povoação.  
No verão a Povoação é muito visitada e 
tem muita oferta. Para o inverno que estra-
tégia é que a autarquia tem para captar 
mais visitantes? 
Temos consciência que é no verão que o conce-
lho recebe mais visitantes, tal como acontece 

em vários outros locais, por ser esta uma 
época de excelência para férias e daí o grande 
movimento registado nesta altura do ano. No 
entanto também sabemos que o concelho da 
Povoação, fruto da multiplicidade de oferta 
turística, que incluem as particularidades de 
cada uma das suas seis freguesias, reúnem 
condições de atratividade também em outras 
alturas que não o período do verão.  
As belezas naturais e tantas outras riquezas do 
concelho são procuradas ao longo de todo o 
ano, ainda que com menos intensidade no 
Inverno. Relativamente a esta questão posso 
acrescentar que, tal como havia referido ante-
riormente, temos a preocupação de promover 
eventos, tais como os presépios nas Furnas e 
Povoação, a exposição de Camélias nas Furnas 
entre outros, que vão surgindo de acordo com 
a contextualização das diferentes épocas do 
ano, como forma de cativar os visitantes que a 
ilha vai recebendo. 
Disse em tempos que existiam ainda áreas 
no concelho onde podiam captar investi-

mento, nomeadamente, na agropecuária e 
na pesca. Consegue ver alguma evolução 
nestas áreas, ou não? 
Creio que estamos todos de acordo quando 
relevamos o turismo com uma das principais 
áreas de desenvolvimento deste concelho, 
mas nunca esquecemos as outras áreas que 
sustentam a nossa economia, tais como a 
agropecuária e a pesca por exemplo. Neste 
âmbito penso mesmo que futuramente vamos 
ter de conjugar o que de melhor temos para 
oferecer nesta três vertente (turismo, agrope-
cuária e pesca). A excelente qualidade do 
nosso pescado e dos produtos agropecuários, 
serão cada vez mais procurados pelos turistas, 
saibamos manter esta qualidade e capacidade 
de inovação na oferta dos mesmos aos nossos 
visitantes, nunca dissociando os diversos inter-
venientes e valorizando individualmente tam-
bém cada um dos setores. 
Isto será dizer, de uma forma simplificada, que 
quanto mais visitantes, mais consumo no 
comércio local, mais postos de trabalho, 
melhor subsistência das famílias e consequen-
te melhor qualidade de vida no concelho. 
A aposta dos nossos empresários na qualida-
de dos seu produtos é uma realidade cada 
vez mais presente nomeadamente no que à 
agropecuária diz respeito, demonstrando 
uma evolução significativa relativamente a 
anos anteriores e adaptada a novas exigên-
cias do mercado. 
No âmbito da pesca não poderíamos deixar de 
destacar o investimento que está a ser feito 
na área da “aquacultura” de algas presente-
mente e brevemente com viveiros de peixe na 
freguesia da Ribeira Quente, que acreditamos 
que possa ser no futuro mais uma forma de 
garantir o crescimento económico do conce-
lho, associado por exemplo a um maior nível 
de empregabilidade.
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Tradicionalmente realizado no último fim de 
semana de agosto, o Festival da Povoação by 
Nissan deste ano decorre entre os dias 1 e 1 
de agosto. Uma alteração que se prende “com 
outros agendamentos de eventos na ilha de 
São Miguel e optamos por alterar a data mas 
com a garantia de que em 1 irá, com certe-

za, regressar ao 
final de 

agosto”, disse João Paulo Ávila, presidente da 
Associação de Juventude do Concelho da 
Povoação, organizadora do evento. 
Sem desvendar muito sobre as novidades que 
o festival terá este ano, isto porque no decor-
rer deste mês de julho a organização vai 
anunciar o programa completo de um cartaz 
que já está fechado, João Paulo Ávila sempre 
vai adiantando, que para além da data, uma 
das novidades deste ano será a alteração do 
recinto “em virtude de obras que estão a ter 
lugar na Vila da Povoação. Vamos ter que alte-
rar o recinto. Neste momento estamos a 
enquadrar todo o espaço à dimensão que o 
festival já ganhou”, sublinhando no entanto 
que “independente da alteração do recinto, 
acreditamos que vamos ter um espaço super 
agradável, com ambiente muito bom e muito 
convidativo para que se possa passar na 
Povoação três dias e três noites”.  

Outras das novidades prende-se com o aumen-
to de atividades desportivas, “vamos ter mais 
atrações para as crianças durante o dia e mais 
atividades de natureza porque a ideia é fazer 
com que o Festival da Povoação não seja só 
três noites de música, mas sim que sejam três 
dias completos e recheados de atividades e 
para todas as idades”. A organização vai man-
ter o espaço destinado aos forasteiros que 
optam pelo campismo. 
Em termos de cartaz, para já, estão confirma-
dos os HMB que uma vez mais vão pisar um 
palco na ilha de São Miguel, desta vez na Vila 
da Povoação. Igualmente a pisar o palco deste 
ano do Festival da Povoação by Nissan, vai 
estar a dupla de Dj’s Matisse & Sadko. Os rus-
sos incluem, assim, os Açores na sua tournée 
europeia de 1. 
Organizado pela Associação de Juventude do 
Concelho da Povoação desde 11, o Festival da 
Povoação “é sempre uma aposta ganha, sem 
qualquer dúvida”, disse João Paulo Ávila, fri-
sando que “não é fácil realizar um evento 
desta envergadura, logisticamente é muito 
complicado, financeiramente é cada vez difícil, 
mas mesmo assim é sempre uma aposta 
ganha porque o único objetivo do festival é o 
desenvolvimento da Povoação, é o desenvolvi-
mento da economia local, de todo o impacto 
em termos turísticos que o evento tem na Vila 
da Povoação”.

Desenvolvimento  
do concelho é objetivo  
do Festival da Povoação
Ajudar na economia local é um dos objetivos do evento que desde 11 
está sob a alçada da Associação de Juventude do Concelho da Povoação. 
Este ano há novidades a começar pelo recinto que será alterado
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Qualidade e diversidade é o que apresenta 
este ano o cartaz da Festa do Chicharro que já 
na próxima quinta-feira e domingo promete 
levar milhares de forasteiros à Ribeira Quente. 
Pedro Abrunhosa, Diogo Piçarra, Fernando 
Daniel, Danny Avila, I Love Baile Funk, DJ 
Overule, Sara Cruz Trio, DJ Soulsky, Musix, Dj 
Kevin Piques, Fat of the Land, DJ Play e DJ 
André Henriques, são os nomes que vão subir 
ao palco localizado junto à Praia do Fogo, na 
Ribeira Quente. 
Paralelamente aos concertos, os quatro dias 
da Festa do Chicharro estão repletos de ativi-
dades durante o dia, muitos desportos de 
praia e muitas campanhas de sensibilização 
por toda a freguesia, com outros tantos 
eventos, envolvendo toda a população local. 
Uma particularidade da Festa do Chicharro 
de 1 vai para o facto de ter o ‘Sê-lo Verde’ 
, ou seja, trata-se de uma distinção destinada 
a apoiar eventos sustentáveis e que abrange 
cerca de  iniciativas por todo o país. 
A candidatura foi proposta ao Ministério do 
Ambiente, na qual a Associação Cultural e 

Festa do Chicharro 1 
com ‘Sê-lo Verde’  
começa esta semana
É já quinta-feira que os primeiros artistas sobem ao palco da Festa do 
Chicharro na Ribeira Quente. Este ano a festa é amiga do ambiente por 
isso conta com o ‘Sê-lo Verde’

Desportiva Maré Viva, organizadora da Festa 
do Chicharro, propôs-se implementar medi-
das ambientais. Ruben Melo, presidente da 
associação sublinha que “é muito importante 
incentivar a adoção de boas práticas. Já no 
passado tínhamos feito algumas iniciativas 
da nossa autoria nesse sentido e fizemos 

uma campanha intitulada: ‘Os festivaleiros 
protegem o ambiente’. Este ano soubemos 
dessas candidaturas, candidatamos e, fomos 
distinguidos com o ‘Sê-lo Verde’, o que para 
nós é um orgulho enorme e os festivaleiros, 
sabendo que recebemos esta distinção, vão 
ter ainda mais sensibilidade e isso para nós é 
muito importante”. Ruben Melo refere ainda 
que “isso não é só fazer festas, trazer artistas 
de renome, a nível nacional e internacional e 
o resto depois vê-se. Não. Nós não trabalha-
mos assim, somos muito rigorosos e tenta-
mos ter normas muito bem definidas no seu 
todo, não apenas na parte musical, mas sim 
numa freguesia toda e bem organizada, 
como por exemplo a nível de trânsito, de dis-
ciplina, de ambiente. Ou seja, ter uma fre-
guesia sempre limpa, o que por vezes não é 
muito fácil. Mas durante aqueles dias com 
tanta gente e numa terra tão pequenina, 
fazemos um enorme esforço para ter o 
melhor possível”.
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a autarquia recomenda...

Aventurar-se num passeio pedestre pelas margens da 
idílica Lagoa das Furnas pode ser uma boa sugestão 
para uma manhã de descontração e usufruto de um dos 
mais belos recantos do concelho. Um passeio que, certa-
mente, irá abrir-lhe o apetite... Recomendamos, por isso, 
uma das várias iguarias que os restaurantes da localida-
de já confecionam nas caldeiras: desde o tradicional 
cozido à feijoada ou ao bacalhau. E porque é tempo de 
milho doce, que tal uma maçaroca junto às fumarolas?

Furnas

Com a Praia do Fogo como grande chamariz nos dias 
mais quentes, sugerimos que na passagem pela Ribeira 
Quente, para além de um bom mergulho e momentos 
de relaxamento no areal, inclua a gastronomia como 
imperativo. Em terra de bom peixe e bem receber, os 
afamados chicharros podem ser uma excelente proposta 
para almoço, embora o cardápio em matéria de sabores 
típicos nesta localidade seja bastante vasto. 
Garantidamente, o difícil será escolher!

Ribeira Quente

Para muitos visitantes, uma paragem ou um passeio 
pelo coração da Vila é sinónimo de uma ida a um café 
ou pastelaria em busca do mais emblemático doce da 
localidade: a fofa da Povoação. De residentes a forastei-
ros, é vê-los nas esplanadas ou até mesmo sentados 
num banco do no Jardim Municipal, a degustar esta 
maravilha da doçaria açoriana. Aventure-se ainda a 
(re)visitar a história com uma passagem pela primeira 
igreja paroquial da ilha ou pela Porta do Povoamento.

Vila da Povoação

É uma das localidades que oferece ao visitante panorâ-
micas de cortar a respiração. Basta uma paragem nos 
miradouros do Pico Longo e do Pôr-do-sol. Incontornável 
é também a visita ao Museu do Trigo, onde há testemu-
nho da grande tradição na produção de cereais, que lhe 
valeu o apelido do “Celeiro da Ilha”. E aproveitando esta 
deixa, até porque dá nome à cooperativa de economia 
solidária da freguesia, não saia de Nossa Senhora dos 
Remédios sem degustar os afamados licores.

Nossa Senhora dos Remédios

Batizada de “presépio da ilha”, esta freguesia é um ver-
dadeiro postal aos olhos de turistas e residentes. E 
muito se deve ao seu enquadramento paisagístico, com 
um casamento perfeito entre o azul do mar e o verde 
dos montes que abrigam ao povoado. Já no Portinho da 
Baleia, inverta a perspetiva da foto. Aproveite ainda 
para um banho nesta zona galardoada com Bandeira 
Azul. Nos sabores, não deixe de se aventurar nos petis-
cos. Recomendamos um bom enchido.

Faial da Terra

No regresso de um dia bem passado na Fajã do Calhau, 
aprazível lugar de veraneio, muito procurado nesta altu-
ra do ano, que tal uma descoberta dos cantos e recantos 
de Água Retorta? Sugerimos, por exemplo, uma para-
gem em algum dos cafés e snack-bar da localidade. Aí, 
aventure-se numa viagem por alguns sabores típicos, 
com destaque para o molho de fígado, o desfeito, o 
chouriço à bombeiro, a morcela na brasa ou as famosas 
iscas de fígado.

Água Retorta
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Povoação e as Grandes 
Festas do Corpo de Deus
Aquela que é considerada a maior festa religiosa do município povoa-
cense, teve lugar no dia 1 de maio, na Vila da Povoação

A Festa do Corpo de Deus é conhecida por toda 
a ilha de São Miguel e na diáspora, pelos seus 
elaborados tapetes de flores e aparas de pinho 
que enriquecem e dão um colorido mágico às 
principais artérias da Vila da Povoação. 
Consciente desta grande atração, há três anos 
que a autarquia povoacense tem vindo a inves-
tir, constantemente, em tapetes de flores deco-
rativos, trabalhos que são autênticas obras de 
arte espalhadas um pouco por toda a Vila. 
Quem nos visitou, comprovou de perto a gran-
diosidade dos tapetes de flores, que vestiram as 
principais ruas da Vila da Povoação. 

Este ano foram elaborados quatro tapetes 
gigantes de flores meramente decorativos: um 
ao lado da câmara, em estilo vitral, com a 
“Mesa dos Apóstolos”; outro de x1 metros, 
junto à igreja, com o “Cristo e a Cruz”; mais 
outro de x1 metros, no Jardim Municipal, com 
o “Corpo e Sangue de Cristo” e por último, no 
Largo D. João I, com os “Corações de Cristo”.  
Por Portaria de  de Junho de 1 se declarou 
que “ficaria a cargo das câmaras municipais a 
festividade da procissão do Corpo de Deus”, 
compromisso que a autarquia povoacense 
jamais deixou de cumprir até aos nossos dias.

Festas religiosas
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