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Há cerca de um ano dizia que pretendia que o 
concelho da Povoação fosse um destino ape-
tecível ao mercado estrangeiro, nacional e 
local. Até então, está a ser conseguido? 
O turismo é uma das áreas privilegiadas do 
desenvolvimento do concelho, desde há mui-
tos anos, com especial incidência na freguesia 
de Furnas e, mais recentemente, nas restantes 
localidades do município, fruto do aumento 
significativo do fluxo turístico associado à 

implementação dos voos low cost. Relevar as 
caraterísticas únicas e peculiares das seis fre-
guesias deste primeiro povoado, nomeada-
mente ao nível das paisagens/belezas naturais, 
que temos para oferecer, é um trabalho que 
temos feito para reafirmar o concelho da 
Povoação como “o mais lindo dos Açores” e, 
sem dúvida, o mais visitado também, quer ao 
nível do mercado nacional e internacional. Mas 
para que notássemos uma maior abrangência 

“As freguesias do concelho 
vão conquistando as atenções 
no desenvolvimento  
turístico local”
Reafirmar o concelho da Povoação como “o mais lindo dos Açores” é um tra-
balho que a autarquia tem vindo a fazer com sucesso. O fluxo turístico nota-
se mais no verão mas no inverno e nas seis freguesias do concelho há muito 
para oferecer. Aliado a esse trabalho da câmara está o empenho e dedica-
ção dos empresários locais.
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na origem dos nossos visitantes foi muito 
importante a campanha de divulgação que 
empreendemos ainda antes da implementação 
dos voos low cost. Quisemos dar uma nova ima-
gem ao concelho, antecipando, de certa forma, 
o acolhimento ao fluxo de turistas verificado, 
através da promoção a nível regional e nacional, 
com publicações em revistas da especialidade, 
“múpis”, “outdoors”, aplicações informáticas 
móveis e muitas outras formas de divulgação 
dos vários aspetos que caraterizam este municí-
pio e tudo o que ele tem para presentear.  
É no verão que o concelho da Povoação é 
muito visitado, no entanto no inverno tam-
bém já recebe um número significativo de 
turistas e também de visitantes locais/outras 
ilhas. Pergunto o que o concelho oferece 
nessa altura do ano? 
O concelho da Povoação recebe, sem qualquer 
sombra de dúvidas, muitos visitantes tanto de 
verão como de inverno, ainda que seja inques-
tionável que é no verão que se regista o maior 
fluxo turístico na ilha e, consequentemente, 
neste município. 
A Povoação apresenta alguns eventos caracte-
rísticos de inverno, tais como os Presépios das 
Caldeiras das Furnas e da Vila da Povoação, a 
Exposição de Camélias, o Baile de Carnaval 
“Verde e Amarelo” que se destacam entre mui-
tas iniciativas que também são levadas a cabo 
nesta altura do ano. 
No entanto, podemos afirmar que as belezas 
naturais incomparáveis deste concelho, aliadas 
a uma gastronomia de excelência e à simpatia 
das suas “gentes” são motivos mais que sufi-
cientes para sermos visitados e refira-se que 
durante todo o ano, geram a procura da maior 
parte dos visitantes da ilha de São Miguel. Mais 
uma vez não poderíamos deixar de distinguir a 
freguesia de Furnas como destino privilegiado 
neste âmbito. Mas também é verdade que, 
cada vez mais, as restantes freguesias do con-
celho, cada uma com as suas riquezas e pecu-
liaridades, vão conquistando as atenções no 
panorama do desenvolvimento turístico local. 
Na sua opinião os empresários locais, nos últi-
mos anos, têm conseguido acompanhar este 
aumento de visitantes ao concelho? 
Podemos reafirmar a confiança que sempre 
depositamos nos empresários do concelho, 
especialmente os que detêm responsabilidades 
na área do turismo. Os nossos empresários 
têm demonstrado ser capazes de corresponder 
ao desafio que até agora lhes foi colocado, ou 
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seja, todos assumimos que, de uma forma 
consciente e organizada, temos de saber rece-
ber quem nos visita. 
Em termos económicos registamos com muito 
agrado a criação de mais postos de trabalho, dos 
quais resultam não só a prosperidade dos negó-
cios existentes, mas também das novas possibili-
dades de negócio que vão surgindo para colma-
tar as necessidades de todos os que nos visitam, 
amplificando-se ainda mais as áreas de investi-
mento, essencialmente na área do turismo. 
A empregabilidade é muito importante para 
qualquer comunidade e a Povoação não é 
exceção. Isto será dizer que, de uma forma 
simplificada, quanto mais visitantes, mais con-
sumo no comércio local, mais postos de traba-
lho, melhor subsistência das famílias e, conse-
quente, melhor qualidade de vida no concelho. 
Estamos conscientes que o turismo é uma das 
principais áreas de desenvolvimento deste 
município, mas não poderemos esquecer as 
outras áreas que sustentam a nossa economia, 
tais como a agropecuária e a pesca, por exem-
plo. Neste âmbito, penso que futuramente 
vamos ter de conjugar o que de melhor temos 
para oferecer nestas três vertentes (turismo, 
agropecuária e pesca). A excelente qualidade 
do nosso pescado e dos produtos agropecuá-
rios serão, cada vez mais, procurados pelos 
turistas e, é preciso manter esta qualidade e 
capacidade de inovação na oferta dos mesmos 
aos nossos visitantes, nunca dissociando os 
diversos intervenientes e valorizando indivi-
dualmente também cada um dos setores. 
Sendo o concelho da Povoação um “concelho vira-
do para o mar” acreditamos que de futuro as ati-
vidades marítimo/turísticas serão uma realidade 
em ascensão, quer seja por iniciativa dos locais ou 
através de potenciais investidores externos. 
O que é que diferencia as festas populares e 
os festivais musicais que decorrem na 
Povoação, dos restantes que acontecem um 
pouco por toda a ilha? 
Em termos financeiros esta autarquia passou 
por momentos muito difíceis, mas mesmo 
assim conseguimos sempre manter a realiza-
ção de eventos que são da total responsabili-
dade da autarquia. Relativamente aos eventos 
organizados por outras entidades, tais como a 
Festa do Chicharro e o Festival da Povoação, 
entregues a associações locais de jovens, a 
câmara tem vindo a ser um parceiro essencial 
na realização dos mesmos, dando o seu contri-
buto para que o acolhimento efetuado aos 

nossos visitantes seja o melhor possível. 
Nestes casos e, em particular o maior investi-
mento foi nas “associações” e nas pessoas que 
as dirigem, conduzindo a que os “nossos” fes-
tivais pudessem ser, praticamente, autossufi-
cientes em termos financeiros.  
A continuidade do sucesso alcançado nos 
vários eventos que a autarquia assume e/ou 
apoia é por si só sinal da produtividade dos 
mesmos. 
O concelho da Povoação não encerra o seu 
potencial turístico nas muitas belezas naturais 
que possui. O modo de vida das suas “gentes “ 
e as várias manifestações culturais de cariz 
popular são também um atrativo para quem 
nos visita. As festas populares que ocorrem em 
todas as freguesias do concelho são bem eluci-
dativas do contributo da população para enri-
quecer o perpetuar de tradições que fazem 
parte da vida peculiar de algumas das fregue-
sias, onde está mais patente a ruralidade, tais 
como a Água Retorta que, por exemplo, nos 
últimos anos, através da Mostra Gastronómica, 
permite-nos vivenciar as mais remotas tradi-
ções gastronómicas daquela freguesia. 
Julgamos que o envolvimento das pessoas, 
gerado pelo orgulho que cada povoacense tem 
em relação à sua localidade, nos diversos 
eventos, são uma das caraterísticas que os dis-
tinguem dos demais, resultando na mais 
genuína forma de proporcionar aos visitantes a 
vivência da nossa cultura e de momentos de 
grande diversão.  
A Povoação conta com eventos que já fazem 
parte do cartaz turístico do concelho. Na sua 
opinião há margem para evoluir e/ou inovar? 
A oferta turística do concelho da Povoação é 

muito diversificada e, neste âmbito, a autar-
quia orgulha-se, por exemplo, de contar com 
dois dos melhores festivais musicais dos 
Açores, falo do Festival da Povoação e da Festa 
do Chicharro. Estes eventos são responsáveis 
pela vinda de muita gente para o concelho nas 
datas em que decorrem, mas não poderemos 
esquecer a importância que assumem na divul-
gação que promovem relativamente à localida-
de que os acolhe. Por outro lado, o carnaval 
oferece na Povoação um baile de qualidades 
únicas nos Açores, o Baile Verde e Amarelo. Na 
freguesia de Furnas decorre anualmente uma 
das mais belas exposições de Camélias do país, 
a Festa do Corpo de Deus na Povoação, com os 
seus “ricos tapetes de flores” é claramente 
uma das mais genuínas manifestações da 
nossa religiosidade que conta com o envolvi-
mento e empenho de toda a população, entre 
outras iniciativas que vão surgindo pontual-
mente, quer por iniciativa da autarquia ou de 
outras instituições que contam com a nossa 
colaboração. De realçar também, o Presépio 
das Caldeiras das Furnas, que vai inovando, 
ano após ano, sendo este um dos principais 
atrativos de inverno da ilha de São Miguel e 
mais recentemente o presépio “novidade” na 
Vila da Povoação, de figuras em tamanho real, 
distribuídas pela parte central desta vila, a par 
de uma iluminação de Natal que vai conquis-
tando, cada vez mais, admiradores, quer pela 
beleza apresentada assim como pela originali-
dade dos seus efeitos. Apesar do elevado pata-
mar que já atingimos, claro que há margem 
para evoluir e inovar, não só no que se refere 
aos eventos mencionados, mas também relati-
vamente ao surgimento de novas iniciativas.

III
 1 de junho de 1

Açores magazine



IV
 1 de junho de 1

Açores magazine

O Festival da Povoação by Nissan vai decorrer 
este ano durante seis dias (de 1 a  de agos-
to), por forma a comemorar os seus  anos de 
existência.  A organização, a cargo da 
Associação de Juventude do Concelho da 
Povoação quer fazer relembrar os velhos tem-
pos, “de quando não havia qualquer evento do 
género fora do concelho da Povoação”, disse 
João Paulo Ávila, presidente da associação. 
Com seis dias de evento “vamos aproveitar 
toda a orla marítima da Vila da Povoação que 
foi reabilitada e vamos também virar um 
pouco o Festival da Povoação para os locais e 
para os emigrantes que nos visitam em agos-
to”. Estar na frente da organização de um 
evento que conta com  anos de existência é 
uma “responsabilidade enorme, diária e acres-
cida porque vai crescendo ao longo dos anos”, 
afirma João Paulo Ávila. Desde de 11 que a 
Associação de Juventude do Concelho da 
Povoação é responsável pelo Festival da 

Povoação e aceitou o desafio “pela importân-
cia que o evento tem na nossa economia local 
a todos os níveis e como associação temos exa-
tamente esse objetivo que é o desenvolvimen-
to da nossa economia local. Por isso queremos 
trazer pessoas à Povoação durante mais 
tempo”. O festival contará com concertos todos 
os dias e haverá dois palcos, nomeadamente 
um que ficará localizado junto à Praça Velha e 
o palco principal, à semelhança do ano passa-
do, será na Foz da Ribeira. João Paulo Ávila 
recorda que em 1 foi um desafio montar o 
recinto na Foz da Ribeira mas, de forma geral, 
a crítica foi positiva e este ano “vamos mantê-
lo, fazer as correções desejadas e necessárias 
naquele espaço, sempre com o objetivo de 
melhor”. A aposta da Associação de Juventude 
do Concelho da Povoação também se mantém 
nas atividades desportivas e como tal “estamos 
a melhorar a parceria com o Clube Naval da 
Povoação que vai colaborar connosco nos 

diversos eventos náutico. Teremos também os 
torneios de futebol e de voleibol que já são 
muitos afamados na ilha de São Miguel e que 
são procurados por muitos atletas”.  
Noutra frente, os milhares de festivaleiros que 
queiram acampar terão, como habitualmente, 
duas zonas para o efeito totalmente gratuitas 
e com todas as condições. 
Em termos de programa musical, a organiza-
ção não desvenda, para já, quem subirá aos 
palcos mas refere que o “cartaz dos artistas 
regionais está fechado”. O preços dos bilhetes 
será “acessível e ajustado ao cartaz que iremos 
mais tarde apresentar. Teremos uma fase pro-
mocional que irá arrancar em breve”, disse 
João Paulo Ávila.

Festival da Povoação com 
seis dias para comemorar 
 anos de existência
A Associação de Juventude do Concelho da Povoação vai alargar o even-
to para seis dias e estendê-lo ao longo da orla marítima da Vila da 
Povoação. Todos os dias haverá concertos, distribuídos por dois palcos
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O Município da Povoação recomenda ...

Aventure-se num passeio pedestre pelas margens 
da Lagoa das Furnas. É o local ideal para piqueni-
ques, passeios de canoa e de bicicleta. 
Nas suas margens pode-se ainda observar a zona de 
cozidos e a Ermida de Na. Sra. das Vitórias. 
Recomendamos ainda que prove o tão afamado 
cozido, confecionado nas entranhas da terra.

FURNAS

Nestes dias quentes de verão, nada como um mergu-
lho na Praia do Fogo da freguesia da Ribeira Quente. 
Este areal paradisíaco conta com historial de Bandeira 
Azul e Praia Acessível e com ótimas condições de bar, 
balneares e estacionamento. Sendo a Ribeira Quente 
uma freguesia piscatória, é certamente uma freguesia 
de bom peixe. O cardápio é vasto, mas fica a suges-
tão de provar os afamados chicharros.

RIBEIRA QUENTE

No coração da Vila, encontra-se o Jardim Municipal, o prin-
cipal local de encontro e lazer da Vila da Povoação. 
Para muitos visitantes, a passagem pela Vila da Povoação 
significa uma ida ao café em busca do emblemático doce 
da Povoação: As fofas. Poderá degustar esta doçaria 

enquanto passeia pelas artérias da Vila, onde encontrará 
“história”, com a passagem pela primeira paroquial da ilha de 

São Miguel, Porta do Povoamento que eterniza a chegada histó-
rica dos Primeiros Povoadores em 1 à ilha de São Miguel.

VILA DA POVOAÇÃO

É uma das localidades que oferece aos visitantes uma vista 
panorâmica de cortar a respiração. 
O Miradouro Pôr-do-Sol é um local aprazível para piqueni-
ques e onde pode vislumbrar-se com uma vista da costa 
sul da ilha de São Miguel. Quem passar por esta freguesia 
terá obrigatoriamente de visitar um dos pontos turísticos 
de referência, o Museu do Trigo. Um antigo engenho onde 
os visitantes podem observar os instrumentos tradicionais uti-
lizados na ceifa do trigo, bem como, degustar os afamados lico-
res, produzidos pela Cooperativa local “Celeiro da Terra”.

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS

Freguesia situada entre duas montanhas ciclópicas de onde brotam águas 
límpidas com o oceano quase a beijar as ruas e a ribeira, separando a locali-
dade a meio, conhecida também como o “Presépio da Ilha”.  
Aproveite a sua passagem pelo Faial da Terra e faça o trilho do Salto do 
Prego, onde se vislumbrará com uma cascata de água cristalina.  
Termine a visita com um mergulho no Portinho da Baleia, recentemente 
galardoado com bandeira Azul. 

FAIAL DA TERRA

Não poderá regressar a casa, sem antes passar pela freguesia “mais pitoresca 
dos Açores”. Uma visita à Fajã do Calhau é obrigatória a todos os que nos visi-
tam. Esta zona de veraneio, muito procurada na altura de verão, oferece 
momentos de descanso e descontração. Quem visitar a freguesia de Água 
Retorto certamente encontrará belíssimas paisagens naturais, um Parque 
Florestal de encantar e um rico património edificado, entre os quais a Igreja 
Matriz, dedicada à padroeira: Nossa Senhora Penha de França.

ÁGUA RETORTA
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A artista portuguesa Rita Guerra marca presen-
ça na Povoação, no próximo dia  junho, altu-
ra em que irá apresentar um concerto rechea-
do de sucessos, em formato mais acústico, per-
correndo as histórias e as canções mais emble-
máticas da sua carreira. Rita Guerra subirá ao 
palco do Jardim Municipal, pelas  horas e 
antes ( horas) será a açoriana Sara Cruz a 
brindar o público com a sua sonoridade. 
Na Vila da Povoação já começaram os prepara-
tivos para aquela que é considerada a maior 
festa religiosa do município.  
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  anos 
que a autarquia povoacense tem vindo a inves-
tir em tapetes de flores decorativos, trabalhos 

que são autênticas obras de 
arte espalhadas um pouco por 
toda a sede de concelho. De 
realçar que as varandas dos 
Paços do Concelho serão igual-
mente enfeitadas a rigor, assim 
como as de muitos particulares 
que enriquecem as suas fachadas 
para o “Corpo de Cristo” passar. 
O Programa festivo do Corpo de Deus, 
organizado pela Câmara Municipal da 
Povoação, começa no dia 1 às 1h com a 
abertura das luzes e a Charanga do 
Agrupamento dos Escuteiros  da Povoação. 
Seguir-se-á, pelas h, cantigas ao desafio, 
com Bruno Oliveira, João Luís Mariano, Paulo 
Miranda, Carlos Sousa e os tocadores Paulo 
Rocha e Norberto Carvalho, no Jardim 
Municipal. No dia , o cortejo religioso sai 
pelas 1 horas, acompanhado pelas bandas 
filarmónicas do concelho e às 1h a 

Sociedade 
Musical 
Nossa 
Senhora 
Penha de 

França, de 
Água Retorta, e 

a Sociedade 
Filarmónica Marcial 

Troféu, da Povoação, 
atuarão no coreto do Jardim 

Municipal. 
No dia 1 de junho, pelas 1h, é noite de 
Marchas Populares do concelho, também no 
Jardim Municipal. E no dia , a partir das  
horas, Sara Cruz e Rita Guerra farão os concer-
tos tão esperados da noite. Finalmente, no dia 
 de junho, o programa encerra com as atua-
ções do Grupo Folclórico de São Pedro, da 
Lomba do Cavaleiro e com a Banda Filarmónica 
de São Paulo da Ribeira Quente.

Rita Guerra nas Festas do Corpo de Deus 
da Povoação
Rita Guerra é cabeça de cartaz do programa profano das grandes festas 
do Corpo de Deus na Vila da Povoação, que se realizam de 1 a  de 
junho
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